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 เดินเล่นที หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแห่งสายนาํ ขนุเขา เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่ทตีกแต่ง

ดว้ยสถาปัตยกรรมทสีวยงาม   
 ชมวิวยอดเขาไดเคนโบะ ชม ปราสาทคุมาโมโต ้ (ภายนอก) เดินเล่นเมืองโบราณซากุระโนะ

บาบะ โจไซเอ็น 
 นางาซากิ เมืองประวตัิศาสตร ์ คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์ มรดกการปฏิรูปอตุสาหกรรมของญีปุ่ นสมยัเมจิ 

มรดกโลกในปี   
 ตามรอยละครกลกิโมโน ทศีาลเจ้ายูโทคุอินาร ิศาลเจา้ยิงใหญ่แห่งเมืองซากะ (Saga)  
 ชมการแสดงดอกไมไ้ฟ เฉลิมฉลองส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัเขา้สูปี่ใหม ่  ท ีเฮ้าสเ์ทนบอช 

 ชอ้ปปิงถงุโชคดี (Lucky Bag) วนัที -  มกราคม ของทุกปี 

วันศุกรท์ ี  ธ.ค.  กรุงเทพฯ 
.  น. พรอ้มกนัทที่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั 4 หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย อนิเตอร ์

ประตู 3 แถว C โดยมีเจา้หนา้ทบีรษิัท คอยอาํนวยความสะดวก และดาํเนินการดา้น
เอกสารแก่ท่าน 

 
วันเสารท์ ี  ธ.ค.  กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – ยูฟูอิน – เบ๊บปุ  

.  น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเทียวบินที TG-8106 Charter Flight เทยีวบินพิเศษ 

.  น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองทใีหญ่ทสีดุบนเกาะคิวช ู เกาะใหญ่ตอนใตส้ดุของ
ประเทศญีปุ่ น เป็นเมืองศนูยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์ หลงัผ่านการตรวจลงตรา
หนงัสือเดินทาง และพิธีการศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

.  น. ออกเดินทางสู ่ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บา้นเล็กๆ ทีตงัอยู่บนทีราบกลางหบุเขาของ
จงัหวดัโออิตะ บนเกาะคิวช ู 

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร “Grilled Seafood” 

.  น. เชิญท่าน เดินชมหมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บา้นตน้แบบ OTOP ของญีปุ่ น ปัจจุบนัมี
นกัท่องเทยีวเขา้มาถึงวนัละ 11,000 คน ภายในหมู่บา้นมีรา้นคา้การฝีมือมากมาย 
ชมรา้นเครืองแกว้ รา้นขนมญีปุ่ นปรุงสดๆ รอ้นๆ และสะอาดสะอา้น และเลือกซือ
ของทรีะลกึมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพนัธุท์ีหายากนานาชนิดอยู่
อาศยัในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ 

 
 ห้ามพลาด  

- Milch Yufuin ชีสคัพ ทอีร่อยทสีุดในโลก 
- B Speak โรลเค้กชอืดังของยูฟูอิน  
- ทะเลสาบคิรินโกะ 
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.  น. ออกเดินทางสู ่บ่อทะเลเดือด 
 
 

.  น. นาํท่านเทียวชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อ
นาํรอ้นสีฟ้าอมเขียว ทไีดร้บัการยอมรบัว่าเป็นบ่อ
นาํรอ้นทสีวยทสีดุในบรรดาบ่อนาํรอ้นแปลกใน
เมืองน ี โดยจะปล่อยควันสีขาวพวยพุ่งจากรอบ
บ่อตลอดเวลา โดยบ่อทะเลเดือดเกิดขึนภายหลงั
การระเบิดของภเูขาไฟเมอื ,  ปีก่อน 

.  น. ออกเดินทางสูท่ีพกั  

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซก ิ
 เชิญท่านพกัผ่อนสไตลนิ์ปปอน กบัการแช่ออนเซน นาํแร่ธรรมชาติแท ้ ทีผ่านความ

รอ้นใตพ้ิภพ เพอืผ่อนคลายความเมอืยลา้ เลือดลมเดินดีขึน เสรมิสขุภาพใหก้ระปรี
กระเปรา่ ผิวพรรณสดใสมีนาํมีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของรา่งกายอกี
ดว้ย 

 พักที BEPPUWAN HOTEL & RESORT   
 
วันอาทติยท์ ี  ธ.ค.  เบ็ปปุ – ไดเคนโบะ – คุมาโมโต้   

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

.  น. ออกเดินทางสู ่จดุชมวิวยอดเขาไดเคนโบะ  

.  น. นาํท่านชม ยอดเขาไดเคนโบะ ตงัอยู่ ณ ความสูง  เมตรจากระดบันาํทะเล  เป็น
จดุชมวิวทดีีทสีดุ มมุทีสวยงามของภูเขาไฟอะโสะ และวิวเมืองอะโสะทงัเมือง สามารถ
ชมวิวไดท้กุทิศทาง  องศา มีรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่คอยใหบ้รกิารอีกดว้ย   

.  น. ออกเดินทางสู ่ภตัตาคาร  

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบไกเ่ทอริยาก ิ

.  น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองทมีีความรม่รืน และเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีสาํคญั
สมยัสงครามกลางเมืองของญีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตสููอ่ทุยาน
แห่งชาติอะโสะ ซงึเป็นทตีงัของภูเขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 

.  น. นาํท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตวัปราสาททีตงัตระหง่านอยู่บนเนิน
เขากลางเมืองคมุาโมโต ้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกทมีีความสวยงาม อายกุว่า 420 
ปี ภายในปราสาทมีหอ้งโถงเป็นทีเก็บสมบติั วตัถมุีค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และ
ไดร้บัฉายา ปราสาทดาํ สรา้งขนึโดยขุนพลผูโ้ด่งดงั คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 
1960 ภายในเปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงวตัถุโบราณ   

 นาํท่านเดินเล่นที เมืองโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakura-no-baba 
Josaien) บรเิวณเชิงเขาของปราสาทคมุาโมโต ้ ออกแบบและตกแต่งสไตลย์อ้นยคุ
ใหเ้ขา้กบับรรยากาศเมือง เก่าของปราสาท ซงึจะมีรา้นคา้จาํหน่ายของทีระลกึ ขนม
ขนึชือของเมือง คมุาโมโต ้และรา้นอาหารต่างๆ มากมาย  

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  แบบยาคินิคุ 
 พักท ี KUMAMOTO CASTLE HOTEL   
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วันจันทรท์ ี  ม.ค.  คุมาโมโต ้– นางาซากิ  

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

.  น. ออกเดินทางสู ่ท่าเรือ  

.  น. ออกเดินทางโดย เรือเฟอรรี์ สู ่เมืองชิมาบาระ  

.  น. เดินทางถึง เมืองชิมาบาระ เมืองแห่งปลาคารฟ์ของญีปุ่ น เป็นเมืองท่องเทียวทีอดุม
ไปดว้ยแหลง่นาํใตดิ้น 

.  น. สมัผสัประสบการณอ์อนเซ็นแช่เทา้ทียาวทีสดุในญีปุ่ น OBAMA ONSEN-HOT FOOT 
 ผ่อนคลายใหเ้ทา้ไดม้ีแรงเดินต่อ ก็ตอ้งมาแช่ออนเซ็นเทา้ เป็นออนเซ็นเทา้ ที

ยาวทีสดุในญีปุ่ น มีทีนงัไวส้าํหรบัแช่นาํแร่ยาวถึง  เมตร พรอ้มกบัชมวิวที
สวยงาม หรือจะเดินไปบนทางเดินคอนกรีตพนืขรุขระทีตงัใจทาํขึนสาํหรบันวดเทา้ มี
นาํรอ้นอณุหภมู ิ  องศาเซลเซียส เดินไปก็ไดน้วดเทา้ไปดว้ย  

.  น. ออกเดินทางสู ่ภตัตาคาร  

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

.  น. ออกเดินทางสู ่ เมืองนางาซาก ิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคณุค่าทางประวตัิศาสตร ์ เป็นเมือง
ท่าทางการคา้ จดุแรกเรมิทอีารยธรรมตะวนัตกสมยัใหม่ไดแ้พรเ่ขา้สูญี่ปุ่ นเมอือดีต  

.  น. แวะถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถโ์ออุระ (Oura Catholic Church) ตงัอยู่ใกลก้บั
สวนโกลฟ์เวอร ์ (Glover Garden) เป็นโบสถค์รสิตศาสนานิกายคาทอลิก สรา้งขึน
ในช่วงปี ค.ศ. 1863 แลว้เสรจ็ในปี ค.ศ. 1867 ซงึเป็นปีสดุทา้ยของสมยัเอโดะ นบัได้
ว่าเป็นโบสถท์มีีอายเุก่าแก่มากทีสดุในประเทศญีปุ่ น และยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น
สมบติัของชาติ ทมีีสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกเพียงแห่งเดียวในญีปุ่ นอีกดว้ย 
นาํท่านชม คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์ สไตลย์ุโรปทีสรา้งโดย Mr.Thomas Glover ดว้ย
ความชืนชอบบรรยากาศความสวยงามของเมืองนางาซากิ แต่ยงัคงความเป็นอยู่
แบบสกอตแลนด ์ จึงไดค้ิดริเรมิในการสรา้งคฤหาสนส์ไตลย์โุรป ขึนมาในปี ค.ศ.

 จนไดร้บั รางวลั Second Class Order of the Rising Sun ในสมยันนั 
.  น. ออกเดินทางสู ่สวนสนัติภาพ 
.  น. นาํท่านชม สวนสนัติภาพ สรา้งขึนเพอืระลึกถึงเหตกุารณก์ารทิงระเบิดปรมาณู 

เตือนใจชาวนางาซากิ ใหร้ะลึกถึงเหตกุารณเ์มอืครงัสงครามโลกครงั ท ี 2 ในวนัที 9 
สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งนี ไดส้รา้งอนสุาวรียรู์ปแบบต่างๆ เพอืแสดงให้
เห็นถึงสญัลกัษณแ์ห่งสนัติภาพ และความสงบสขุของมนษุยชาติ อกีทงัยงัมีนาํพ ุ
และแผ่นศิลาหินสีดาํ ทีสรา้งขึนเพอืไวอ้าลยัแด่ผูเ้คราะหร์า้ยทเีสียชีวิต เนืองจาก
ระเบิดปรมาณ ู และนาํพนีุสรา้งเพอืไวอ้าลยัแด่ผูท้ีขาดนาํ ภายหลงัจากทงัเมืองเต็ม
ไปดว้ยกมัมนัตภาพรงัสี 

.  น. ออกเดินทางสูท่ีพกั  

.  น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร แบบชาบู ชาบู   
 พักที NEW NAGASAKI HOTEL  
 
วันองัคารท ี  ม.ค.  นางาซาก ิ– คาชิมะ – เฮ้าสเ์ทนบอช 

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

.  น. ออกเดินทางสู ่ศาลเจา้ยโูทคอิุนาริ 

.  น. นาํทา่นนมสัการ ศาลเจ้ายูโทคุอินาร ิ ศาลเจา้ในเมืองคาชิมะ จงัหวดัซากะ สรา้ง
ขนึเพอืบชูาเทพเจา้ญีปุ่ นนามว่า อินาร ิ จดุเด่นสะดดุตาของศาลเจา้แห่งนกี็คือประตู
โทรอิิสีแดง และสนุขัจงิจอกผูถื้อสารเทพเจา้  มีชือเสียงในฐานะศาลเจา้ทียงิใหญ่  
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หนงึใน  ของประเทศญีปุ่ น เคยีงคู่กบัศาลเจา้ฟชิุมิ อินาร ิ ในเกียวโต และศาลเจา้
คาสะมะ อินาร ิในจงัหวดัอิบารากิ  และผูค้นมกัเรียกศาลเจา้แห่งนดีว้ยความเคารพ
รกัว่า "ยูโทค-ุซงั"  ในแต่ละปีมีผูค้นมาเยยีมชมศาลเจา้ถึง ,  คน สรา้งขึนใน
ครสิตศตวรรษที   และตวัวิหารหลกัรวมถึงอาคารทงัหมดลงรกัเคลือบเงาอย่าง
สวยงาม   

.  น. ออกเดินทางสู่ เฮา้สเ์ทนบอช หมู่บา้นฮอลแลนดแ์ห่งเดียวของญีปุ่ น  

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์
จากนนัเชิญท่านเพลิดเพลินกบั เฮ้าสเ์ทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด”์ ของประเทศ
ญีปุ่ น ทีไดร้วบรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมขนานแทข้องฮอลแลนด์
(เนเธอรแ์ลนด)์ และชาวดชัทไ์วด้ว้ยกนั ท่านสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศรอบๆ 
กงัหนัแบบฮอลแลนด ์ ทุ่งดอกไมต่้างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกหุลาบ, 
ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮา้สเ์ทนบอชไดอ้ย่างสบายใจ หรือท่านทชีอบความ
ตืนเตน้เชิญทีสวนสนุกเฮา้สเ์ทนบอช ทีแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ  โซนคือ Thriller 
Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ 
Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆ ทีน่าสนใจเช่น พิพิธภณัฑห์มีเท็ดดี, โรงภาพยนตรแ์บบ 
4-5 มิติหลายโรง, พิพิธภณัฑศิ์ลปะ, ล่องเรือไปตามคลองทียาวกว่า 6 กิโลเมตร, ชม
เมืองสไตลย์โุรป, ขจีกัรยานชมเมือง และลอ่งเรือโจรสลดัของการต์นูดงั One Piece   

 (รวมบตัรผ่านประต ูและเล่นเครอืงเล่นไดไ้ม่จาํกดั / 1 Day Passport)  
(ไม่มีบรกิารอาหารคาํ เพือความสะดวกในการท่องเทียวของท่าน) 

**พิเศษ** ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่  (รวมทนัีงชม) 
 พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี ท่านจะไดส้มัผสักบัการแช่ออนเซ็นแบบญปีุ่ น เพือเป็นการพกัผ่อน

จากการทีไดเ้หน็ดเหนือยกบัการเดินทางหรือทํากจิกรรมมาตลอดทงัวนั 
 พักที NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL   
 
วันพุธท ี  ม.ค.  เฮ้าสเ์ทนบอช – ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

.  น. ออกเดินทางสู ่คาแนล ซิตี  

.  น. เชิญท่านชอ้ปปิงที คาแนล ซิตี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูยร์วม
รา้นคา้ และรา้นอาหารขนาดใหญ่ตงัอยู่รมินาํ ภายในมีการขดุคลองใหไ้หลผ่านใจ
กลางหา้งแห่งนีดว้ย นอกจากนนัยงัมีโรงภาพยนตร ์ โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์ รวมทงั
โรงแรมอกี  แห่ง ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นพืนทเีปิดโล่งๆ กวา้งๆ มีรูปทรง และสีสนัที
แปลกตาเพอืใหไ้ดบ้รรยากาศทนี่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลองจาํลองนจีะมีการ
แสดงนาํพแุสงสีเสียง ตงัแต่เปิดจนปิด ทกุๆ ครงึชวัโมง มีรา้นคา้มากกว่า 250 รา้น 
ทงัรา้นทีมีเฉพาะในญีปุ่ น และรา้นมาจากต่างประเทศ มีรา้นอาหารใหบ้รกิาร
หลากหลายแบบทงัอาหารญีปุ่ น และอาหารชาติอนืๆ ในราคาทไีม่ไดแ้พงกว่าขา้ง
นอกมากนกั โดยเฉพาะทีชนั 5 จะมีส่วนทเีรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทจีะมีรา้นราเมน
ทมีาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญีปุ่ น รวมทงัราเมนสไตลฟ์คุโุอกะทเีรียกว่าฮากาตะ
ราเมนดว้ย 

 (ไม่มีบรกิารอาหารกลางวนั เพอืใหท่้านไดช้อ้ปปิงอย่างเต็มท)ี 
.  น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 
.  น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทียวบิน TG-8109 Charter Flight เทยีวบินพิเศษ  
.  น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ สาํหรับคณะอย่างตาํ 35 ทา่น  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) , .- บาท 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งเดียว  , .- บาท 
เด็กอาย ุ2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสรมิ , .- บาท 
เด็กอาย ุ6-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสรมิ , .- บาท 
หมายเหตุ   กรณีตอ้งการเดินทางโดยทีนงัชนัธุรกิจ ราคาเพมิท่านละ , .- บาท 
 อัตราค่าบริการนีรวม  
•  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั และประกนัภยัทุกแห่ง  
•  ค่าทีพกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกนั  
•  ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
•  ค่าใชจ่้ายของมคัคเุทศกท์ีคอยอานวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง  
•  ค่าประกนัอุบติัเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเนอืง  

จากอุบติัเหต ุไวใ้นวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
• นาํหนกักระเป๋า 40 กิโลกรมั สาํหรบัทีนงัชนัธุรกิจ และนาํหนกักระเป๋า 30 กิโลกรมั สาํหรบัทีนงัชนัประหยดั 

กรณีนาํหนกัเกินจากทีกาํหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิม  
อัตราค่าบริการนีไม่รวม  
•  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
•  ค่าปรบั สาหรบันาํหนกักระเป๋าเดินทางทเีกินจากททีางสายการบินกาํหนดไว ้ 
•  ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  
•  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 
•  ค่าภาษีหกั ณ ทจี่าย และค่าภาษีมลูค่าเพมิ  
เงอืนไขการชาํระเงิน  
• กรุณายืนยนัการเดินทาง และชาํระเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชวัโมงนบัจากการสาํรองทีนงั ท่านละ 10,000 บาท 

และกรุณาแฟกซ ์ หรือ อีเมลห์นา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทางเพอืทาํการจองทนีงั ในกรณีเดินทางชนัธุรกิจ มดัจาํ
ท่านละ 20,000 บาท   

• ค่าทวัรส์่วนทเีหลือ บรษัิทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์งัหมดก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 25 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวนัเดินทาง 
2.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
3. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากว่ามีการนาํสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือม

เสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทงัในประเทศและ
ต่างประเทศ ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วทพีาํนกัอยู่ในประเทศไทย หรือเหตกุารณที์เหนือการณค์วบคมุ 

5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสญูหาย อนัเนอืงเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเทยีวเอง 

6. เมอืท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทงัหมด 
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ใบจองทวัร ์COUNTDOWN HUIS TEN BOSCH  

 ธันวาคม  –  มกราคม  
 

 
1. ชือ / นามสกลุ ผูจ้อง............................................................................................................ 

 
2. ชือ / นามสกลุ  ผูเ้ดินทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

1. .................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................. 
6. .................................................................................................................. 

 
3. เบอรต์ิดต่อ ................................................................................................................................. 
 
4. ทอียู่ปัจจบุนั (ทีติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................... 
 
5. ประเภทหอ้งพกั 

6.1  หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL)   ..... หอ้ง    
6.2  หอ้งพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 1 ผูใ้หญ่  ..... หอ้ง 
6.3  หอ้งพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่  ..... หอ้ง (มีเตียง) 
6.4  หอ้งพกั 1 เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผูใ้หญ่  ..... หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
6.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสรมิ   ..... หอ้ง    
6.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL)      ..... หอ้ง     
 

6. อาหาร         ไม่ทานเนือววั ไม่ทานเนอืหม ู ไม่ทานสตัวปี์ก ทานมงัสวิรตัิ 
อนืๆ ............................................................ 

 
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 

 


