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สัมผัสประสบการณการนั่ง ชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ดวยความเร็ว 240-320 กม./ชั่วโมง
ชมสวนระดับมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พรอมกับจิบชาเขียวแทๆ
อาบทรายรอนที่ อิบุซูก,ิ ชมทะเลสาบมอนสเตอร "อิชชี่" ทะเลสาบที่ใหญที่สุดของคิวชู
ภูเขาไฟซากุระจิมา ชมวิว 360 องศา ที่จุดชมวิวอาริมูระ
ชอปปงจุใจ โทสึเอาทเล็ต และยานการคาในฟุคุโอกะ
ชอปปงถุงโชคดี (Lucky Bag) วันที่ 1-3 มกราคม ของทุกป

วันศุกรที่ 27 ธ.ค. 62
21.00 น.

กรุงเทพฯ
พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หนาเคานเตอรสายการบินไทย อินเตอร
ประตู 3 แถว C โดยมีเจาหนาที่บริษัท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนินการดาน
เอกสารแกทาน

วันเสารที่ 28 ธ.ค. 62
00.50 น.

กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คุมาโมโต
ออกเดินทางสูเมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8106 Charter Flight เที่ยวบินพิเศษ
(ใชเวลาบิน 5.30 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฯ
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญตอนใตสุดของ
ประเทศญี่ปุน เปนเมืองศูนยกลางดานการคาพาณิชย หลังผานการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบรอยแลว
ออกเดินทางสู ตําบลดาไซฟุ ที่มีอนุสรณทางประวัติศาสตรเหลืออยูใหชมมากมาย
นําทานชม ศาลเจาดาไซฟุ วัดชินโตเกาแก และมีชื่อเสียงที่สุด สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.
905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เปนที่สถิตของเทพเจาแหงความรู จึงมีนักเรียน
นิสิตนักศึกษามากราบไหวขอพรเพื่อการศึกษา ชาวญี่ปุนที่ไปนมัสการขอพรนั้นจะตอง
มีพิธีการตั้งแตลางมือในบอน้ําใหสะอาด จากนั้นก็จะใชเหรียญ 5 เยน ซึ่งมีรูตรงกลาง
โยนลงไปตรงบอดานหนาของเทพเจา พนมมือไหว พรอมกับตบมือ 3 ครั้งแลวกมลง
กราบ เปนอันเสร็จพิธี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญี่ปุน
ออกเดินทางสู เมืองคุมาโมโต เมืองที่มีความรมรื่น และเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญ
สมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุน (ค.ศ.1887) และเปนเมืองปากประตูสูอุทยาน
แหงชาติอะโสะ ซึ่งเปนที่ตั้งของภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว
นําทานชม สวนซุยเซนจิ สวนสไตลญี่ปุนขนานแทที่มีชื่อเสียงโดงดังที่สุดของจังหวัด
คุมาโมโต ดวยรูปแบการตกแตงอยางงดงามที่ลงตัว ภายในมีทั้งสถานที่ สิ่งปลูกสราง
ตางๆ รวมไปถึงยอสวนสถานทีท่ ี่มีเชื่อเสียงของญี่ปุน ไมวาจะเปน ภูเขาไฟฟูจิ
ทะเลสาบบิวะ ศาลาไม และสะพานหิน อีกทั้งยังมีสัตวนารักๆ อยางนกกระเรียน หงส
และปลาคารฟใหไดเห็นอยูบริเวณบอน้ําที่อยูภายในสวนอีกดวย

08.20 น.
09.30 น.
10.15 น.

11.00 น.
12.15 น.
14.30 น.
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15.30 น.

ออกเดินทางสู ปราสาทคุมาโมโต

16.00 น.

นําทานชม ปราสาทคุมาโมโต (จากภายนอก) ตัวปราสาทที่ตั้งตระหงานอยูบนเนิน
เขากลางเมืองคุมาโมโต ในสถาปตยกรรมคลาสสิกที่มีความสวยงาม อายุกวา 420 ป
ภายในปราสาทมีหองโถงเปนที่เก็บสมบัติ วัตถุมีคา รูปภาพปราสาทตางๆ และไดรับ
ฉายา ปราสาทดํา สรางขึ้นโดยขุนพลผูโดงดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในป ค.ศ. 1960
ภายในเปดเปนพิพิธภัณฑแสดงวัตถุโบราณ
นําทานเดินเลนที่ เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) บริเวณเชิงเขาของ
ปราสาทคุมาโมโต ออกแบบ และตกแตงสไตลยอนยุคใหเขากับบรรยากาศเมือง เกา
ของปราสาท ซึ่งจะมีรานคาจําหนายของที่ระลึก ขนมขึ้นชื่อของเมืองคุมาโมโต และ
รานอาหารตางๆ มากมาย
นําทานเดินทางสู ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
KUMAMOTO CASTLE HOTEL 
พักที่

18.15 น.
18.30 น.
วันอาทิตยที่ 29 ธ.ค. 62
07.00 น.
08.30 น.

11.30 น.

13.00 น.
14.00 น.
14.30 น.

17.00 น.
18.30 น.

คุมาโมโต – คาโกชิมา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศูนยกลาง และเมืองที่ใหญที่สุด ทาง
ทิศตะวันตกฉียงใตของเกาะคิวชู คาโกชิมามีชื่อเลนอีกชื่อวา “เนเปลสแหงตะวันออก"
ดวยลักษณะภูมิศาสตรของอาวที่มีสวนคลายกัน อากาศที่รอน และมีภูเขาไฟซะกุระจิ
มะตั้งอยูใกลเมือง
นําทานชม สวนเซนกาเนน หรือสวนไอโซเทเอน เปนการจัดสวนสไตลญี่ปุน ตามทาง
ชายฝงดานเหนือของตัวเมืองคาโกชิมา โดยมองเห็นอาวคาโกชิมากับภูเขาไฟซากุระจิ
มะ ทําใหไดวิวที่สวยงามมาก ภายในสวนยังรวมเอาสระน้ําเล็กๆ ธารน้ํา ศาลเจา และ
ทางเดินใตรมเงาของปาไผ เอาไวดวย สวนนี้ สรางขึ้นตั้งแตสมัยเอโดะ ตรงสวนกลาง
ของสวนยังมีคฤหาสนของตระกูลไอโซะที่สรางพรอมกับสวน และยังคงสภาพเดิมมา
จนถึงทุกวันนี้ เชิญชิมชาเขียว พรอมกับทานขนมญี่ปุนในบรรยากาศสบายๆ หลังจาก
เดินเลนรอบสวนที่ถูกโอบลอมไปดวยกลิ่นของพืชพันธุ คือชวงเวลาผอนคลายที่แสน
ยอดเยี่ยม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู หางอิออน
นําทานชอปปงที่ หางสรรพคา AEON ที่ใหญที่สุดบนเกาะคิวชู ทานสามารถเลือก
ซื้อหาของใชประจําวันตางๆ ที่นาใชในสไตลญี่ปุนได รวมไปถึงเครื่องสําอางแบรนด
ญี่ปุนตางๆ ตามเคานเตอร เครื่องอุปโภค และบริโภค ชื่อดังมากมาย ทัง้ ขนมขบ
เคี้ยว บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ผงโรยขาว เครือ่ งปรุงสําเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร แชมพู สบู
ยาสีฟน และของใชประจําวันอื่นๆ อีกมากมายไดที่นี่
ออกเดินทางสูที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
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เชิญทานพักผอน สไตลนิปปอน กับการแชออนเซน น้ําแรธรรมชาติแท ที่ผานความรอน
ใตพิภพ เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา เลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพใหกระปรี่กระเป
รา ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และชวยระบบการเผาผลาญของรางกายอีกดวย
พักที่
KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL 
วันจันทรที่ 30 ม.ค. 62
07.00 น.
08.30 น.
09.00 น.
10.00 น.

11.00 น.
11.20 น.

11.45 น.
12.10 น.
12.25 น.
12.45 น.
13.45 น.
15.15 น.

16.00 น.

คาโกชิมา – ซากุระจิมะ – อิบุซูกิ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสูทาเรือ
ออกเดินทางโดย เรือเฟอรรี่ สูภ ูเขาไฟซากุระชิมะ
ออกเดินทางสู จุดชมวิวลาวาอาริมูระ
นําทานชม ภูเขาไฟซากุระจิมะ จากจุดชมวิวลาวาอาริมูระ ตั้งอยูบนเนินซึ่งเปนพื้นที่
ที่เกิดจากการสะสมของลาวาที่ไหลออกมาจากการปะทุครัง้ ใหญของภูเขาไฟซากุระจิ
มะ ลาสุดเมื่อป 1914 ตรงจุดนี้สามารถมองเห็นปากปลองภูเขาไฟ และกลุมควันที่ลอย
อยูเหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพันธุที่เติบโตอยูแถบนี้มากมาย นอกจากนี้ยังสามารถ
เดินไปทางดานฝงภูเขาไฟ ซึ่งมีทางเดินระยะ 1 กิโลเมตร เพื่อใหชมบรรยากาศ และ
สภาพแวดลอมรอบๆ จุดชมวิวแหงนี้ ถูกจัดใหเปนจุดชมวิวแบบพาโนรามาทั้งภูเขาไฟ
และอาว คินโกะ โดยสามารถนั่งอยูในศาลาเล็กๆ ก็เห็นไดทุกมุมมองเลยทีเดียว
ออกเดินทางสู สวนลาวานากิซะ
นําทานผอนคลายใหเทาไดมีแรงเดินตอที่ สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ บอสปา
เทาริมทะเล ตั้งอยูในลานที่ตกแตงแบบเรียบงาย มีทางเดินไม ศาลาเล็กๆ และจัดเกาอี้
ไวเพื่อนั่งชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ในสวนของบอทําสปามีความยาวกวา 100
เมตร จากระเบียงไมริมทะเลยาวไปถึงกลางสนามหญา และมีหลังคาเล็กๆ เปนระยะๆ
โดยมีน้ําพุรอนจากธรรมชาติไหลเวียนอยูตลอดเวลา
นับวาเปนบอน้ําสปาเทา
กลางแจงที่ยาวที่สุดอีกแหงหนึ่งของญี่ปุน
ออกเดินทางสูทาเรือ
นําทานเดินทางโดยเรือเฟอรรี่ กลับสู เมืองคาโกชิมา
ถึง ทาเรือคาโกชิมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู ทะเลสาบอิเคดะ
นําทานชม ทะเลสาบอิเคดะ ที่ใหญที่สดุ ของคิวชู ที่มีความกวาง 15 กิโลเมตร ความ
ลึก 233 เมตร เปนทะเลสาบที่มีสีคราม สามารถมองเห็นวิวซัตสึมะ ฟูจิ หรือที่เรียกวา
ภูเขาไคมงดาเคะได มีปลาไหลตัวใหญที่มีลําตัวยาว 2 เมตร รอบตัวกวาง 50
เซ็นติเมตรอาศัยอยู และยังเปนที่รูจักในฐานะทะเลสาบของมอนสเตอร "อิชชี่" ตาม
ตํานานพื้นบานที่ลือกันวา มีคนเห็นสัตวน้ําขนาดยักษปรากฏตัวที่นี่ แตไมมีผูใดยืนยัน
วาเรื่องนี้เปนเรื่องจริงหรือไม แตรูปปนตัว "อิสซี"่ ก็ยังคงตั้งอยูเพื่อเปนหลักฐานดังกลาว
ชมทุงดอกเรปซีด (คาโนลา) ที่ปลูกอยูรอบๆ ทะเลสาบ
ออกเดินทางสู เมืองอิบุซูกิ เปนเมืองที่อยูทางตอนใตของเมืองคาโกชิมา มีชื่อเสียงใน
ดานการอบทรายรอน พรอมเปดประสบการณใหมกับการ อาบทรายรอน (Black
Sand Bath) ซึ่งมีชื่อเสียงมากของประเทศญี่ปุน ทรายรอนที่วาสีคอนจะออกสีดํา เนื่อง
ดวยกรด กํามะถันจากน้ําแรใตพื้นดิน อีกทั้งทานจะไดสวมใสชุดยูคาตะในการอบ

Itin 5 : Amazing : Page 3 of 7

KYUSHU EXPERT GROUP

18.30 น.

ทรายรอนอีกดวย ซึ่งคุณสมบัติของการแชทรายรอนจะชวยใหโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น เพื่อ
สุขภาพที่ดี
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ

เชิญทานพักผอนสไตลนิปปอน กับการแชออนเซน น้ําแรธรรมชาติแท ที่ผานความรอน
ใตพิภพ เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา เลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพใหกระปรี่กระเป
รา ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และชวยระบบการเผาผลาญของรางกายอีกดวย
IBUSUKI SEASIDE HOTEL
พักที่
วันอังคารที่ 31 ม.ค. 62
07.00 น.
08.30 น.
10.45 น.
12.00 น.
12.30 น.

16.30 น.

วันพุธที่ 1 ม.ค. 63
08.00 น.
ตลอดวัน

อิบุซูกิ – คุมาโมโต – ฟุคุโอกะ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสูสถานีรถไฟ
ออกเดินทางสู เมืองโทสึ โดย รถไฟชินคันเซน เปนรถไฟความเร็วสูงชั้นนําของโลกที่
เชื่อมระหวางเมืองตางๆ ในญี่ปุน แลนดวยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ถึงสถานีรถไฟเมืองโทสึ
เชิญทานชอปปงที่ โทสึพรีเมี่ยมเอาทเล็ต เปนเอาทเล็ตมอลลขนาดใหญซึ่งอาคาร
ออกแบบในสไตลแคลิฟอรเนียใต ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคคิวชู ใหทาน
สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิเชน
Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อใหทานไดชอปปงอยางเต็มที)่
ออกเดินทางสู เมืองฟุคุโอกะ ศูนยกลางแหงการคมนาคม และธุรกิจตางๆ เมืองที่โดง
ดังมาจากอุตสาหกรรมผาไหม ฮากาตะโอริ และตุกตาดินฮากาตะ
(อาหารค่ําตามอัธยาศัย)
HOTEL CLIO COURT
พักที่
ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือเดินเลน ชอปปงในยานการคาตางๆ โดยมีหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนําแกทาน
- ยานเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเปนยานที่เรียกวาเปนหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะ
คิวชูเลยก็ได เรียกวาเปน Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีราน
รวง ถนนคนเดิน และหางใหญๆ มารวมตัวกันอยูมากมาย เรียกวาถาตั้งใจจะมาเดินช
อปปงซื้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไมพอ มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต
เครื่องใชไฟฟา เสื้อผา แบรนเนมด หนังสือ เครื่องสําอางคตางๆ รวมไปถึงรานอาหาร
อีกมากมาย
- คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เปนศูนยรวมรานคา และรานอาหาร
ขนาดใหญตั้งอยูริมน้ํา
ภายในมีการขุดคลองใหไหลผานใจกลางหางแหงนี้ดวย

Itin 5 : Amazing : Page 4 of 7

KYUSHU EXPERT GROUP
นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร โรงละคร รานตูเกมส รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แหง ถูก
ออกแบบมาใหเปนพื้นที่เปดโลงๆ กวางๆ มีรูปทรง และสีสันที่แปลกตาเพื่อใหได
บรรยากาศที่นาตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจําลองนี้จะมีการแสดงน้ําพุแสงสีเสียง
ตั้งแตเปดจนปด ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง มีรานคามากกวา 250 ราน ทั้งรานที่มีเฉพาะในญี่ปุน
และรานมาจากตางประเทศ มีรานอาหารใหบริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุน
และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไมไดแพงกวาขางนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมี

17.00 น.
19.00 น.
23.00 น.

สวนที่เรียกวา ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีรานราเมนที่มาจากสวนตางๆ ของประเทศญี่ปุน
รวมทั้งราเมนสไตลฟุคุโอกะที่เรียกวาฮากาตะราเมนดวย
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอปปงแบบมุงหลังคาที่เกาแกที่สุด
ของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองขางทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปดวยรานคากวารอยราน
สินคาก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผา ของกิน ของใช สวนใหญจะเปนสินคา
ทั่วๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือรานที่มีสินคาจากเตาหู มีทั้งมาสกเตาหูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และ
ผลิตภัณฑน้ําเตาหูแทๆ ของฟุกุโอกะที่ตองลอง
- ชอปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซื้อของฝาก หรือชิมของอรอยแบบไม
ตองเดินทางไปไหนไกล ไปหากันไดที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซึ่งเชื่อมตออยูกับตัว
สถานีเลย ตึกนี้มี 3 ชั้น คือชั้นใตดิน ชั้น 1 และชั้น 2 โดยรานขนม รานของฝากนานา
ชนิดจะอยูที่ชั้น 1 มีทั้งโซนที่เรียกวา Hakata Souvenir Street บริเวณนั้นยังมีช็อป
เล็กๆ อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไปไมวา จะเปน ช็อคโกแล็ต คิทแคท
รสตางๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย
- หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต ... เสียงเพลงสไตลอนิเมะที่เปด
ใหลูกคาคุนหูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกคาที่มาใชบริการของรานเปน
ภาษาตางๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เปนเสียงเพลงที่เปนเอกลักษณเฉพาะกับราน
“ดองกี้โฮเต” หรือที่หลายๆ คนเรียกกันวา รานดองกี้ รานขายสินคาอุปโภค-บริโภค
ราคารวมภาษีแลวสุดประหยัดของญี่ปุน
(ไมมีบริการอาหารกลางวัน เพื่อใหทานไดชอปปงอยางเต็มที)่
ออกเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8109 Charter Flight เที่ยวบินพิเศษ
(ใชเวลาบิน 5.30 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราคาบริการ สําหรับคณะอยางต่ํา 35 ทาน
ผูใหญพักหองคู (2 ทาน / 1 หอง)
62,900.- บาท
ผูใหญพักหองเดี่ยว
9,500.- บาท
เด็กอายุ 2-5 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
49,900.- บาท
เด็กอายุ 6-11 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
61,900.- บาท
หมายเหตุ กรณีตองการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มทานละ 25,000.- บาท
อัตราคาบริการนี้รวม
• คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน และประกันภัยทุกแหง
• คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดระบุไวในรายการ
• คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง
• คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเนื่อง
จากอุบัติเหตุ ไวในวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
• น้ําหนักกระเปา 40 กิโลกรัม สําหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ําหนักกระเปา 30 กิโลกรัม สําหรับที่นั่งชั้นประหยัด
กรณีน้ําหนักเกินจากที่กําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
• คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน
• คาปรับ สาหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว
• คาธรรมเนียมวีซา, คาทําหนังสือเดินทาง
• คาทิปไกด และคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง
• คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม
เงื่อนไขการชําระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการสํารองที่นั่ง ทานละ 10,000 บาท
และกรุณาแฟกซ หรือ อีเมลหนาพาสปอรตของผูเดินทางเพื่อทําการจองที่นั่ง ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มัดจํา
ทานละ 20,000 บาท
• คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 25 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การเมือง, การประทวง, การนัด
หยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากวามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อม
เสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว หรือโดนปฎิเสธการเขาเมืองทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขาเมืองใหกับ
ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย หรือเหตุการณที่เหนือการณควบคุม
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
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6. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด

ใบจองทัวร AMAZING NATURE
27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2563
1. ชื่อ / นามสกุล

ผูจอง............................................................................................................
วันที่ ............................................................................................................

2. ชื่อ / นามสกุล
ผูเดินทาง (เปนภาษาอังกฤษตรงตามหนาพาสปอรต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
3. เบอรติดตอ .................................................................................................................................
4. ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ...................................................................................................
5. ประเภทหองพัก
6.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN / DBL)
6.2 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 1 ผูใหญ
6.3 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 2 ผูใหญ
6.4 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 2 ผูใหญ
6.5 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP) เตียงเสริม
6.6 หองพัก 1 ทาน (SGL)

..... หอง
..... หอง
..... หอง (มีเตียง)
..... หอง (ไมมีเตียง)
..... หอง
..... หอง

6. อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
อื่นๆ ............................................................

ไมทานสัตวปก

7. เคยโดนปฎิเสธวีซาหรือไม

เคย ประเทศ ..................................
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ทานมังสวิรัติ

