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สัมผัสประสบการณ์การนัง ชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240-320 กม./ชัวโมง
ชมสวนระดับมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พร้อมกับจิบชาเขียวแท้ๆ
อาบทรายร้อนที อิบุซูก,ิ ชมทะเลสาบมอนสเตอร์ "อิชชี" ทะเลสาบทีใหญ่ทสุี ดของคิวชู
ภูเขาไฟซากุระจิมา ชมวิว 360 องศา ทีจุดชมวิวอาริมรู ะ
ช้อปปิ งจุใจ โทสึเอาท์เล็ต และย่านการค้าในฟุคโุ อกะ
ช้อปปิ งถุงโชคดี (Lucky Bag) วันที - มกราคม ของทุกปี

วันศุกร์ที
. น.

ธ.ค.

กรุ งเทพฯ
พร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์
ประตู แถว C โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนินการด้าน
เอกสารแก่ท่าน

วันเสาร์ที
. น.

ธ.ค.

กรุ งเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คุมาโมโต้
ออกเดินทางสูเ่ มืองฟุคโุ อกะ โดยเทียวบินที TG-8106 Charter Flight เทียวบินพิเศษ
(ใช้เวลาบิน . ชัวโมง) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองฯ
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองทีใหญ่ทีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สดุ ของ
ประเทศญีปุ่ น เป็ นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ ตําบลดาไซฟุ ทีมีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เหลืออยู่ให้ชมมากมาย
นําท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่ และมีชอเสี
ื ยงทีสุด สร้างขึนเมือปี ค.ศ.
905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็ นทีสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู ้ จึงมีนกั เรียน
นิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพือการศึกษา ชาวญีปุ่ นทีไปนมัสการขอพรนันจะต้อง
มีพิธีการตังแต่ลา้ งมือในบ่อนําให้สะอาด จากนันก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึงมีรูตรงกลาง
โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกับตบมือ 3 ครังแล้วก้มลง
กราบ เป็ นอันเสร็จพิธี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญีปุ่ น
ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองทีมีความร่มรืน และเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทีสําคัญ
สมัยสงครามกลางเมืองของญีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็ นเมืองปากประตูสอู่ ทุ ยาน
แห่งชาติอะโสะ ซึงเป็ นทีตังของภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว
นําท่านชม สวนซุยเซนจิ สวนสไตล์ญีปุ่ นขนานแท้ทีมีชอเสี
ื ยงโด่งดังทีสุดของจังหวัด
คุมาโมโต้ ด้วยรู ปแบการตกแต่งอย่างงดงามทีลงตัว ภายในมีทงสถานที
ั
สิงปลูกสร้าง
ต่างๆ รวมไปถึงย่อส่วนสถานทีทีมีเชือเสียงของญีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็ น ภูเขาไฟฟูจิ
ทะเลสาบบิวะ ศาลาไม้ และสะพานหิน อีกทังยังมีสตั ว์น่ารักๆ อย่างนกกระเรียน หงส์
และปลาคาร์ฟให้ได้เห็นอยู่บริเวณบ่อนําทีอยู่ภายในสวนอีกด้วย

. น.
. น.
. น.

. น.
. น.
. น.
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. น.

ออกเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้

. น.

นําท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตัวปราสาททีตังตระหง่านอยู่บนเนิน
เขากลางเมืองคุมาโมโต้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกทีมีความสวยงาม อายุกว่า 420 ปี
ภายในปราสาทมีหอ้ งโถงเป็ นทีเก็บสมบัติ วัตถุมีค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และได้รบั
ฉายา ปราสาทดํา สร้างขึนโดยขุนพลผูโ้ ด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960
ภายในเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ
นําท่านเดินเล่นที เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) บริเวณเชิงเขาของ
ปราสาทคุมาโมโต้ ออกแบบ และตกแต่งสไตล์ยอ้ นยุคให้เข้ากับบรรยากาศเมือง เก่า
ของปราสาท ซึงจะมีรา้ นค้าจําหน่ายของทีระลึก ขนมขึนชือของเมืองคุมาโมโต้ และ
ร้านอาหารต่างๆ มากมาย
นําท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที
KUMAMOTO CASTLE HOTEL 

. น.
. น.
วันอาทิตย์ที
. น.
. น.

. น.

. น.
. น.
. น.

. น.
. น.

ธ.ค.

คุมาโมโต้ – คาโกชิมา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศูนย์กลาง และเมืองทีใหญ่ทีสุด ทาง
ทิศตะวันตกฉียงใต้ของเกาะคิวชู คาโกชิมามีชอเล่
ื นอีกชือว่า “เนเปิ ลส์แห่งตะวันออก"
ด้วยลักษณะภูมศิ าสตร์ของอ่าวทีมีส่วนคล้ายกัน อากาศทีร้อน และมีภเู ขาไฟซะกุระจิ
มะตังอยู่ใกล้เมือง
นําท่านชม สวนเซนกาเนน หรือสวนไอโซเทเอน เป็ นการจัดสวนสไตล์ญีปุ่ น ตามทาง
ชายฝังด้านเหนือของตัวเมืองคาโกชิม่า โดยมองเห็นอ่าวคาโกชิม่ากับภูเขาไฟซากุระจิ
มะ ทําให้ได้วิวทีสวยงามมาก ภายในสวนยังรวมเอาสระนําเล็กๆ ธารนํา ศาลเจ้า และ
ทางเดินใต้รม่ เงาของป่ าไผ่ เอาไว้ดว้ ย สวนนี สร้างขึนตังแต่สมัยเอโดะ ตรงส่วนกลาง
ของสวนยังมีคฤหาสน์ของตระกูลไอโซะทีสร้างพร้อมกับสวน และยังคงสภาพเดิมมา
จนถึงทุกวันนี เชิญชิมชาเขียว พร้อมกับทานขนมญีปุ่ นในบรรยากาศสบายๆ หลังจาก
เดินเล่นรอบสวนทีถูกโอบล้อมไปด้วยกลินของพืชพันธุ์ คือช่วงเวลาผ่อนคลายทีแสน
ยอดเยียม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ห้างอิออน
นําท่านช้อปปิ งที ห้างสรรพค้า AEON ทีใหญ่ทสุี ดบนเกาะคิวชู ท่านสามารถเลือก
ซือหาของใช้ประจําวันต่างๆ ทีน่าใช้ในสไตล์ญีปุ่ นได้ รวมไปถึงเครืองสําอางแบรนด์
ญีปุ่ นต่างๆ ตามเคาน์เตอร์ เครืองอุปโภค และบริโภค ชือดังมากมาย ทังขนมขบ
เคียว บะหมีกึงสําเร็จรูป ผงโรยข้าว เครืองปรุงสําเร็จรู ป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู สบู่
ยาสีฟัน และของใช้ประจําวันอืนๆ อีกมากมายได้ทีนี
ออกเดินทางสูท่ ีพัก
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอน กับการแช่ออนเซน นําแร่ธรรมชาติแท้ ทีผ่านความร้อน
ใต้พิภพ เพือผ่อนคลายความเมือยล้า เลือดลมเดินดีขึน เสริมสุขภาพให้กระปรีกระเป
ร่า ผิวพรรณสดใสมีนามี
ํ นวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย
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พักที
วันจันทร์ที
. น.
. น.
. น.
. น.

. น.
. น.

.
.
.
.
.
.

น.
น.
น.
น.
น.
น.

. น.

. น.

ม.ค.

KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL 

คาโกชิม่า – ซากุระจิมะ – อิบุซูกิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสูท่ ่าเรือ
ออกเดินทางโดย เรือเฟอร์รี สูภ่ เู ขาไฟซากุระชิมะ
ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวลาวาอาริมรู ะ
นําท่านชม ภูเขาไฟซากุระจิมะ จากจุดชมวิวลาวาอาริมรู ะ ตังอยู่บนเนินซึงเป็ นพืนที
ทีเกิดจากการสะสมของลาวาทีไหลออกมาจากการปะทุครังใหญ่ของภูเขาไฟซากุระจิ
มะ ล่าสุดเมือปี 1914 ตรงจุดนีสามารถมองเห็นปากปล่องภูเขาไฟ และกลุม่ ควันทีลอย
อยู่เหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพันธุท์ ีเติบโตอยู่แถบนีมากมาย นอกจากนียังสามารถ
เดินไปทางด้านฝังภูเขาไฟ ซึงมีทางเดินระยะ 1 กิโลเมตร เพือให้ชมบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมรอบๆ จุดชมวิวแห่งนี ถูกจัดให้เป็ นจุดชมวิวแบบพาโนรามาทังภูเขาไฟ
และอ่าว คินโกะ โดยสามารถนังอยู่ในศาลาเล็กๆ ก็เห็นได้ทุกมุมมองเลยทีเดียว
ออกเดินทางสู่ สวนลาวานากิซะ
นําท่านผ่อนคลายให้เท้าได้มีแรงเดินต่อที สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ บ่อสปา
เท้าริมทะเล ตังอยู่ในลานทีตกแต่งแบบเรียบง่าย มีทางเดินไม้ ศาลาเล็กๆ และจัดเก้าอี
ไว้เพือนังชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ในส่วนของบ่อทําสปามีความยาวกว่า 100
เมตร จากระเบียงไม้รมิ ทะเลยาวไปถึงกลางสนามหญ้า และมีหลังคาเล็กๆ เป็ นระยะๆ
โดยมีนาพุ
ํ รอ้ นจากธรรมชาติไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา
นับว่าเป็ นบ่อนําสปาเท้า
กลางแจ้งทียาวทีสุดอีกแห่งหนึงของญีปุ่ น
ออกเดินทางสูท่ ่าเรือ
นําท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี กลับสู่ เมืองคาโกชิมา
ถึง ท่าเรือคาโกชิมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอิเคดะ
นําท่านชม ทะเลสาบอิเคดะ ทีใหญ่ทีสุดของคิวชู ทีมีความกว้าง 15 กิโลเมตร ความ
ลึก 233 เมตร เป็ นทะเลสาบทีมีสีคราม สามารถมองเห็นวิวซัตสึมะ ฟูจิ หรือทีเรียกว่า
ภูเขาไคมงดาเคะได้ มีปลาไหลตัวใหญ่ทมีี ลาํ ตัวยาว 2 เมตร รอบตัวกว้าง 50
เซ็นติเมตรอาศัยอยู่ และยังเป็ นทีรูจ้ กั ในฐานะทะเลสาบของมอนสเตอร์ "อิชชี" ตาม
ตํานานพืนบ้านทีลือกันว่า มีคนเห็นสัตว์นาขนาดยั
ํ
กษ์ปรากฏตัวทีนี แต่ไม่มีผใู ้ ดยืนยัน
ว่าเรืองนีเป็ นเรืองจริงหรือไม่ แต่รูปปั นตัว "อิสซี" ก็ยงั คงตังอยู่เพือเป็ นหลักฐานดังกล่าว
ชมทุ่งดอกเรปซีด (คาโนลา) ทีปลูกอยู่รอบๆ ทะเลสาบ
ออกเดินทางสู่ เมืองอิบุซูกิ เป็ นเมืองทีอยู่ทางตอนใต้ของเมืองคาโกชิมา มีชอเสี
ื ยงใน
ด้านการอบทรายร้อน พร้อมเปิ ดประสบการณ์ใหม่กบั การ อาบทรายร้อน (Black
Sand Bath) ซึงมีชือเสียงมากของประเทศญีปุ่ น ทรายร้อนทีว่าสีค่อนจะออกสีดาํ เนือง
ด้วยกรด กํามะถันจากนําแร่ใต้พืนดิน อีกทังท่านจะได้สวมใส่ชดุ ยูคาตะในการอบ
ทรายร้อนอีกด้วย ซึงคุณสมบัติของการแช่ทรายร้อนจะช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีขนึ เพือ
สุขภาพทีดี
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
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เชิญท่านพักผ่อนสไตล์นิปปอน กับการแช่ออนเซน นําแร่ธรรมชาติแท้ ทีผ่านความร้อน
ใต้พิภพ เพือผ่อนคลายความเมือยล้า เลือดลมเดินดีขึน เสริมสุขภาพให้กระปรีกระเป
ร่า ผิวพรรณสดใสมีนามี
ํ นวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย
พักที
IBUSUKI SEASIDE HOTEL
วันอังคารที
. น.
. น.
. น.

ม.ค.

. น.
. น.

. น.

วันพุธที ม.ค. 63
. น.
ตลอดวัน

อิบุซกู ิ – โทสึพรีเมียมเอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ
ออกเดินทางสู่ เมืองโทสึ โดย รถไฟชินคันเซน เป็ นรถไฟความเร็วสูงชันนําของโลกที
เชือมระหว่างเมืองต่างๆ ในญีปุ่ น แล่นด้วยความเร็วประมาณ กิโลเมตรต่อชัวโมง
ถึงสถานีรถไฟเมืองโทสึ
เชิญท่านช้อปปิ งที โทสึพรีเมียมเอาท์เล็ต เป็ นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซึงอาคาร
ออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ทีได้รบั ความนิยมมากทีสุดในภูมภิ าคคิวชู ให้ท่าน
สนุกสนานกับการเลือกซือสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิเช่น
Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งอย่างเต็มที)
ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองทีโด่ง
ดังมาจากอุตสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ
(อาหารคําตามอัธยาศัย)
พักที
HOTEL CLIO COURT
ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น ช้อปปิ งในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหวั หน้า
ทัวร์ให้คาํ แนะนําแก่ท่าน
- ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็ นย่านทีเรียกว่าเป็ นหัวใจของเมืองฟูกโุ อกะหรือเกาะ
คิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็ น Downtown Area ของเมืองฟูกโุ อกะ โดยในบริเวณนีจะมีรา้ น
รวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าตังใจจะมาเดินช้
อปปิ งซือของกันจริงๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซือหลากหลายชนิด ตังแต่
เครืองใช้ไฟฟ้า เสือผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครืองสําอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหาร
อีกมากมาย
- คาแนล ซิตี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหาร
ขนาดใหญ่ตงอยู
ั ่รมิ นํา
ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนีด้วย
นอกจากนันยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตูเ้ กมส์ รวมทังโรงแรมอีก แห่ง ถูก
ออกแบบมาให้เป็ นพืนทีเปิ ดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสนั ทีแปลกตาเพือให้ได้
บรรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลองจําลองนีจะมีการแสดงนําพุแสงสีเสียง
ตังแต่เปิ ดจนปิ ด ทุกๆ ครึงชัวโมง มีรา้ นค้ามากกว่า 250 ร้าน ทังร้านทีมีเฉพาะในญีปุ่ น
และร้านมาจากต่างประเทศ มีรา้ นอาหารให้บริการหลากหลายแบบทังอาหารญีปุ่ น
และอาหารชาติอนๆ
ื ในราคาทีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะทีชัน 5 จะมี
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. น.
. น.
. น.

ส่วนทีเรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทีจะมีรา้ นราเมนทีมาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญีปุ่ น
รวมทังราเมนสไตล์ฟคุ โุ อกะทีเรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิ งแบบมุงหลังคาทีเก่าแก่ทสุี ด
ของฟุคโุ อกะ ตลอดทังสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน
สินค้าก็มีเลือกซือมากมายประเภททังเสือผ้า ของกิน ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้า
ทัวๆ ไป ทีเด็ดของทีนีคือร้านทีมีสินค้าจากเต้าหู้ มีทงมาสก์
ั
เต้าหูท้ ีขึนชือของทีนี และ
ผลิตภัณฑ์นาเต้
ํ าหูแ้ ท้ๆ ของฟุกโุ อกะทีต้องลอง
- ช้อปขนมของฝากที สถานี Hakata ใครทีจะหาซือของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่
ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากันได้ทีสถานี Hakata ทีตึก Deito ซึงเชือมต่ออยู่กับตัว
สถานีเลย ตึกนีมี 3 ชัน คือชันใต้ดิน ชัน 1 และชัน 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานา
ชนิดจะอยู่ทีชัน 1 มีทงโซนที
ั
เรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณนันยังมีช็อป
เล็กๆ อีกเพียบมีทงขนมหรื
ั
อของฝากยอดฮิตทัวๆ ไปไม่วา่ จะเป็ น ช็อคโกแล็ต คิทแคท
รสต่างๆ ชาเขียวและอืนๆ อีกมากมาย
- หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ดองกีโฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะทีเปิ ด
ให้ลกู ค้าคุน้ หูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้าทีมาใช้บริการของร้านเป็ น
ภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็ นเสียงเพลงทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะกับร้าน
“ดองกีโฮเต้” หรือทีหลายๆ คนเรียกกันว่า ร้านดองกี ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภค
ราคารวมภาษีแล้วสุดประหยัดของญีปุ่ น
(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพือให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งอย่างเต็มที)
ออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบิน TG-8109 Charter Flight เทียวบินพิเศษ
(ใช้เวลาบิน . ชัวโมง) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ สําหรับคณะอย่างตํา 35 ท่าน
ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ ( ท่าน / ห้อง)
, .- บาท
ผูใ้ หญ่พกั ห้องเดียว
, .- บาท
เด็กอายุ - ปี พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
, .- บาท
เด็กอายุ - ปี พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน มีเตียงเสริม
, .- บาท
หมายเหตุ กรณีตอ้ งการเดินทางโดยทีนังชันธุรกิจ ราคาเพิมท่านละ , .- บาท
อัตราค่าบริการนีรวม
• ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนามั
ํ น และประกันภัยทุกแห่ง
• ค่าทีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทีคอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ , ,
บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนือง
จากอุบตั ิเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ , บาท
• นําหนักกระเป๋ า กิโลกรัม สําหรับทีนังชันธุรกิจ และนําหนักกระเป๋ า กิโลกรัม สําหรับทีนังชันประหยัด
กรณีนาหนั
ํ กเกินจากทีกําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิม
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าปรับ สาหรับนําหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทําหนังสือเดินทาง
• ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง
• ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิม
เงือนไขการชําระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน ชัวโมงนับจากการสํารองทีนัง ท่านละ , บาท
และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทางเพือทําการจองทีนัง ในกรณีเดินทางชันธุรกิจ มัดจํา
ท่านละ , บาท
• ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงหมดก่
ั
อนการเดินทาง อย่างน้อย วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากว่ามีการนําสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือม
เสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทังในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพํานักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ทีเหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ
ทังหมด
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ใบจองทัวร์ AMAZING NATURE
ธันวาคม
– มกราคม
1. ชือ / นามสกุล

ผูจ้ อง............................................................................................................
วันที ............................................................................................................

2. ชือ / นามสกุล
ผูเ้ ดินทาง (เป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
3. เบอร์ติดต่อ .................................................................................................................................
4. ทีอยู่ปัจจุบนั (ทีติดต่อได้สะดวก) ...................................................................................................
5. ประเภทห้องพัก
6.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL)
6.2 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
6.3 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
6.4 ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
6.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม
6.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL)

..... ห้อง
..... ห้อง
..... ห้อง (มีเตียง)
..... ห้อง (ไม่มีเตียง)
..... ห้อง
..... ห้อง

6. อาหาร
ไม่ทานเนือวัว
ไม่ทานเนือหมู
อืนๆ ............................................................

ไม่ทานสัตว์ปีก

7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่

เคย ประเทศ ..................................
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ไม่เคย

ทานมังสวิรตั ิ

