 สัมผัสประสบการณการนั่งชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ดวยความเร็ว 240–320 กม./ชั่วโมง
 ตามหารักแท คนหาความมหัศจรรยแหง ศาลเจายูโดะ
 หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรคบนดิน ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณนาหลงไหล
ศุกร 29 ธ.ค. 60
23.00 น.
เสาร 30 ธ.ค. 60
01.00 น.
08.30 น.
09.30 น.
10.15 น.
11.01 น.
11.51 น.

12.15 น.
13.15 น.
15.15 น.

16.30 น.
18.00 น.

กรุงเทพฯ
พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หนาเคานเตอรสายการบินไทย
อินเตอร ประตู 4 แถว D โดยมีเจาหนาที่บริษัท คอยอํานวยความสะดวก
และดําเนินการดานเอกสารแกทาน
กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – มิยาซากิ
ออกเดินทางสูเมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8104
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญตอนใต
สุดของประเทศญี่ปุน เปนเมืองศูนยกลางดานการคาพาณิชย หลังผานการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบรอยแลว
ออกเดินทางสู สถานีฮากาตะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 0.45 ชัว่ โมง)
ถึง สถานีฮากาตะ
ออกเดินทางสู สถานีชิน ยะซึชิโระ เมืองมิยาซากิ โดย รถไฟชินคันเซน เปน
รถไฟความเร็วสูงชั้นนําของโลกที่เชื่อมระหวางเมืองตางๆ ในญี่ปุน แลนดวย
ความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง
เดินทางถึง สถานีชิน ยะซึชิโระ เมืองมิยาซากิ ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใต
ของภูมิภาคคิวชู เปนจังหวัดที่หันออกสูทะเลตั้งแตทิศเหนือทีแ่ หลมฮิวกะ ยาว
เปนชายฝง ทะเลทางตะวันออก จรดทางใตที่แหลมโทอิ ทางตะวันตกเปนที่ราบ
สูงและ ขุนเขา เปนเมืองทาทางตะวันออกเฉียงใตที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยวสําคัญ “ใชชีวิตอยางสบายๆ” คือคําพูดที่บรรยายความเปน
ชาวเมืองมิยาซากิ เมืองที่ทานสามารถทิ้งชีวิตประจําวันยุงๆ และมาใชชีวิต
อยางชาๆ
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสู Kirinokura Brewery
นําทานชมโรงงานผลิต และลองชิมเบียรเบียรชื่อดัง Kirinokura Brewery ที่มี
ประวัติศาสตรยาวนาน นับวานานใกลเคียงกับประวัติความเปนมาของเบียร
ในประเทศญี่ปุน
หลังจากการเปดประเทศเพื่อทําการคากับตางประเทศ
เบียรเริ่มมีขึ้นในสมัยเมจิ (1868-1912)
ออกเดินทางสูโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา
พักที่ JAL CITY MIYASAKI HOTEL หรือเทียบเทา

อาทิตย 31 ธ.ค. 60
07.00 น.
08.30 น.
09.45 น.

11.00 น.
11.30 น.

12.15 น.
13.30 น.

14.10 น.

15.00 น.
15.30 น.

17.30 น.
18.00 น.

มิยาซากิ – นิชินัน – มิยาซากิ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองนิชินัน ทางตอนใตของจังหวัดมิยาซากิ เมืองแนว
ชายฝงทะเลตอนใต
นําทานชม ศาลเจายูโดะ อยูที่ชายฝงทะเลนิชินนั ถูกสรางขึ้นเพื่อบิดาของ
จักรพรรดิองคแรกของญี่ปุน ศาลเจาสีสันสดใสแหงนี้ ถูกสรางฝงตัวอยูในถ้ําริม
หนาผา หันหนาออกทะเลทําใหไดวิวทิวทัศนที่งดงาม ซึ่งมีเรื่องเลาวาจักรพรรดิ
องคแรกของญี่ปุนเติบโตขึ้นมาจากน้ํานมทีไ่ หลออกมาจากหิน ที่มีรูปรางคลาย
เตานมภายในถ้ํา ทําใหถ้ํานี้ยังมีชื่อเสียงเรื่องความรัก การใหกําเนิดบุตร และ
การแตงงานดวย ภายนอกถ้าํ จะมีทางเดินริม หนาผาที่หันหนาออกทะเลเปน
แนวยาว และจะมีหินกอนหนึ่งที่มีเชือกผูกเอาไวพรอมกับถวยเซรามิค ที่เชื่อกัน
วาถาโยนลูกบอล (มีขายที่ศาลเจา) ลงถวยไดจะโชคดี โดยผูหญิงจะโยนดวย
มือขวา สวนผูชายจะโยนดวยมือซาย
ออกเดินทางสู ซันเมสเสนิจินัน
นําทานชม ซันเมสเสนิชนิ ัน เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สรางขึ้นมาเมื่อไมนานนัก
ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาชัน ภายในเปนสวนกวางติดทะเลที่มีรูป ปนโมอาย 7 รูป
ตั้งอยู สวนแหงนี้เปนเพียงแหง เดียวในโลกที่ไดรับอนุญาตจากหมูเกาะ
EASTER
ประเทศชิลีที่เปนสถานที่ดั้งเดิมของรูปปน โมอายใหทําการสราง
เลียนแบบได
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสู เกาะเอโอชิมา เกาะเล็กๆ ใกลกับชายฝงทะเลของมิยาซากิ
เชื่อมตอกับแผนดินใหญดวยสะพาน ลอมรอบดวยหาดทรายขาว และเปน
ปาดิบทึบบริเวณตรงกลางเกาะ ทางเดินรอบเกาะมีระยะทางเพียง 1.5
กิโลเมตร
นําทานชมหินยักษ โอนิโนะ เซ็นตะคุอิตะ (Devil's Washboard) ตะกอน
จากน้ําทะเลจากยุคโบราณ ประมาณ 700 ลานปที่ผานมา (หินทรายที่แข็ง
และโคลนไดมีการทับถมซ้ําแลวซ้ําเลา) ไดถูกคลื่นซัดทับถมเปนเวลานาน ที่
เหลือเพียงอยางเดียวตอนนี้เปนสิ่งเดียวที่สามารถเห็น และซอนกันเหมือนจาน
คุณสามารถเห็นสิ่งเหลานี้เปนระยะทางกวา 8 กิโลเมตรจากชายฝงชิงเตา
ถึงคินชาคุจิมะ
ออกเดินทางสู หางอิออน
นําทานชอปปงที่หางสรรพคา AEON ทานสามารถเลือกซื้อหาของใชประจําวัน
ตางๆ ที่นาใชในสไตลญี่ปุนได รวมไปถึงเครื่องสําอางแบรนด ญี่ปุนตางๆ รวม
ไปถึงเครื่องอุปโภค และบริโภคชื่อดังมากมาย ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ผงโรยขาว เครื่องปรุงสําเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร แชมพู สบู ยาสีฟน และของใช
ประจําวันอื่นๆ อีกมากมายไดที่นี่
ออกเดินทางสู ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ํา
พักที่ JAL CITY MIYASAKI HOTEL หรือเทียบเทา

จันทร 1 ม.ค. 61
07.00 น.
08.30 น.
10.15 น.

11.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
15.00 น.

16.00 น.

19.00 น.
อังคาร 2 ม.ค. 61
08.00 น.
09.00 น.

มิยาซากิ – ฮิวกะ – คุมาโมโต
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองฮิวกะ ตั้งอยูทางตอนเหนือของจังหวัดมิยะซะกิ
นําทานชม ยูมะกุเซะ แหลมที่ยื่นออกไปในมหาสมุทรแปซิฟก ชายฝงทะเล
ที่นี่เปนชายฝงแบบเวาลึก โดดเดนดวยทางน้ําที่ซับซอนคั่นกลางระหวางหนา
ผา หนาผาที่นี่มีความสูง 70 เมตร และคลื่นน้ําทะเลที่ซัดสาดเขาที่หนาผา
เปนทัศนียภาพที่มีเสนหยิ่งนัก หนาผาหินที่เปลือยเปลาไดแสดงใหเห็นถึง
รอยแยกหินแบบรูปเสาไดอยางชัดเจน รอยแยกหินรูปเสานี้ไดกอตัวขึ้นเมื่อ
ลาวาจากภูเขาไฟระเบิดไดเย็น และแข็งตัว ที่มาของชื่อ "ยูมะกุเซะ" เปน
ความคิดที่มาจากความจริงที่วาหินที่นี่มีสีคลายคลึงกับมา ดังนั้นชื่อสถาน
ที่นี้จึงเรียกวา “ยูมา-โนะ-เซนากะ” (หลังมา) (คําวา ”ยูมา” หมายถึง มาใน
ภาษาญี่ปุน)
นําทานชม ครัซซี “The Sea of Cross” เปนบริเวณพื้นที่ของมหาสมุทรที่จะ
เห็นเครื่องหมายไมกางเขนในทะเลเมื่อมองมาจากประภาคาร แหลมนี้เปน
ลักษณะของชายฝงที่เวาลึก “รูปไมกางเขน” เกิดจากลักษณะภูมิประเทศที่
แคบและถูกกัดเซาะโดยแมน้ําทําใหเกิดเปนรูปไมกางเขนในทะเล เพราะรูป
ไมกางเขนมีลักษณะคลายกับตัวอักษรคันจิของญี่ปุน 叶 (หมายถึง “สม
ปรารถนา”) จึงเปนที่มาของเรื่องการอธิฐานขอพรที่ทะเลแหงนี้แลวจะสม
ปรารถนา
ออกเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสู ชองเขาทาคาชิโฮ
นําทานเดินทางสู หุบเขาทาคาชิโฮ หรือเรียกอีกชื่อหนึง่ วา ทาคาชิโฮะ เปน
หนึ่งใน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมิยาซากิ อยูไม
ไกลกับภูเขาไฟอะโซะ ซึ่งเกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแมน้ําโกคาเซะตัดผาน 2
ขางจะเปนหินสูงชัน เหมือนหนาผาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปราง
คดเคี้ยวเหมือนมังกร ซึ่งจะมีน้ําตกมินาอิโนทาคิที่สูงถึง 17 เมตรอยูในชองเขา
นี้ ใหวิวที่สวยงามที่ตัดกันน้ําตกที่ไหลเอื่อยๆ ลงมาที่ธารน้ําสีน้ําเงินอมเขียว กับ
ความเขียวขจีของแมกไม และหินสีเทา
ออกเดินทางสู เมืองคุมาโมโต เมืองที่มีความรมรื่น และเปนจุดยุทธศาสตรที่
สําคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุน (ค.ศ.1887) และเปนเมืองปากประตู
อุทยานแหงชาติอะโสะ ซึ่งเปนที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และ
ภูเขาไฟคิวยิว
รับประทานอาหารค่ํา
พักที่ ASO PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา
คุมาโมโต – ยานากาวะ – ฟุคุโอกะ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ไรสตรอเบอรรี่

09.15 น.
10.00 น.
12.30 น.
13.30 น.

14.15 น.
15.30 น.

17.00 น.
18.00 น.
พุธ 3 ม.ค. 61
08.00 น.
ตลอดวัน

ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชม และชิมสตรอเบอรรี่ ไรสตรอเบอรี่ของชาวญี่ปุน
ที่มีการปลูกอยางพิถพี ิถัน ดูแลเอาใจใสทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทําใหผล
ของสตรอเบอรรี่นั้นมีขนาดใหญ สีแดงสด และรสชาติหวาน
ออกเดินทางสู เมืองยานากาวะ เมืองแหงดอกไม และสายน้ํา เมืองที่ยังคง
หลงเหลืออาคารบานเมืองเกาแกของญี่ปุน
เมืองที่ไดชื่อวาเปนเวนิซของ
ญี่ปุน เพราะเปนเมืองที่ลอมรอบดวยคูคลอง
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทาน ลองเรือแมน้ํายานากาวะ ซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยวผานในตัวเมือง ชม
บรรยากาศบานเรือนริมน้ําของญี่ปุน เพลิดเพลินไปกับฝมือการพายเรือของ
นัก เดินเรือ และทัศนียภาพอันงดงาม เปรียบเหมือนการลองเรือกอนโดลาใน
บรรยากาศแบบญี่ปุน
ออกเดินทางสู โทสึพรีเมี่ยมเอาทเล็ต
เชิญทานชอปปงที่ โทสึพรีเมี่ยมเอาทเล็ต เปนเอาทเล็ตมอลลขนาดใหญซึ่ง
อาคารออกแบบในสไตลแคลิฟอรเนียใต ทีไ่ ดรับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาค
คิวชู ใหทานสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมมากมายในราคาลด
พิเศษสุด อาทิเชน Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ
ออกเดินทางสู ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ํา
พักที่ NISHITETSU GRAND HOTEL หรือ LEO PALACE HAKATA HOTEL
ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือเดินเลน ชอปปงในยานการคาตางๆ โดยมี
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําแกทาน
- ยานเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเปนยานที่เรียกวาเปนหัวใจของเมืองฟูกุโอกะ
หรือเกาะคิวชูเลยก็ได เรียกวาเปน Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยใน
บริเวณนี้จะมีรานรวง ถนนคนเดิน และหางใหญๆ มารวมตัวกันอยูมากมาย
เรียกวาถาตั้งใจจะมาเดินชอปปงซื้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไมพอ มีสินคาให
เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแตเครื่องใชไฟฟา เสื้อผา แบรนเนมด หนังสือ
เครื่องสําอางคตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย
- คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เปนศูนยรวมรานคา และ
รานอาหารขนาดใหญตั้งอยูริมน้ํา ภายในมีการขุดคลองใหไหลผานใจกลาง
หางแหงนี้ดวย นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร โรงละคร รานตูเกมส รวมทั้ง
โรงแรมอีก 2 แหง ถูกออกแบบมาใหเปนพื้นที่เปดโลงๆ กวางๆ มีรูปทรง และ
สีสันที่แปลกตาเพื่อใหไดบรรยากาศที่นาตื่นตาตื่นใจ
ตรงกลางของคลอง
จําลองนี้จะมีการแสดงน้ําพุแสงสีเสียง ตั้งแตเปดจนปด ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง มี
รานคามากกวา 250 ราน ทั้งรานที่มีเฉพาะในญี่ปุน และรานมาจาก
ตางประเทศ มีรานอาหารใหบริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุน และอาหาร
ชาติอื่นๆ ในราคาที่ไมไดแพงกวาขางนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมีสวนที่
เรียกวา ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีรา นราเมนที่มาจากสวนตางๆ ของประเทศ
ญี่ปุน รวมทั้งราเมนสไตลฟุคุโอกะที่เรียกวาฮากาตะราเมนดวย

15.30 น.
18.10 น.
22.00 น.

- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอปปงแบบมุงหลังคาที่
เกาแกที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองขางทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปดวย
รานคากวารอยราน สินคาก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผา ของกิน ของ
ใช สวนใหญจะเปนสินคาทั่วๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือรานที่มีสินคาจากเตาหู มีทั้ง
มาสกเตาหูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑน้ําเตาหูแทๆ ของฟุกุโอกะที่ตองลอง
- ชอปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซือ้ ของฝาก หรือชิมของอรอย
แบบไมตองเดินทางไปไหนไกล ไปหากันไดที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซึ่ง
เชื่อมตออยูกับตัวสถานีเลย ตึกนี้มี 3 ชั้น คือชั้นใตดิน ชั้น 1 และชั้น 2 โดยราน
ขนม รานของฝากนานาชนิดจะอยูที่ชั้น 1 มีทั้งโซนที่เรียกวา Hakata Souvenir
Street บริเวณนั้นยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไป
ไมวาจะเปน ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสตางๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย
- หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต ... เสียงเพลงสไตลอนิเมะที่
เปดใหลูกคาคุนหูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกคาที่มาใชบริการของ
รานเปนภาษาตางๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เปนเสียงเพลงที่เปน
เอกลักษณเฉพาะกับราน “ดองกี้โฮเต” หรือที่หลายๆ คนเรียกกันวา รานดองกี้
รานขายสินคาอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแลวสุดประหยัดของญี่ปุน
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อใหทานไดชอปปงอยางเต็มที)่
ออกเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8107
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ สําหรับคณะอยางต่ํา 35 ทาน
ผูใหญพักหองคู (2 ทาน / 1 หอง)
ผูใหญพักหองเดี่ยว
เด็กอายุ 2 – 5 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
เด็กอายุ 2 – 5 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน
หมายเหตุ กรณีตองการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มทานละ 15,000.- บาท

59,900.- บาท
72,900.- บาท
41,900.- บาท
57,900.- บาท

อัตราคาบริการนี้รวม
• คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน และประกันภัยทุกแหง
• คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดระบุไวในรายการ
• คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง
• คาทิปไกดทองถิ่น และคนขับรถตลอดการเดินทาง
• คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอัน
เนื่อง จากอุบัติเหตุ ไวในวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
• น้ําหนักกระเปา 40 กิโลกรัม สําหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ําหนักกระเปา 30 กิโลกรัม สําหรับที่นั่งชั้น
ประหยัด กรณีน้ําหนักเกินจากที่กําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
• คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน
• คาปรับ สาหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว
• คาธรรมเนียมวีซา
• คาทําหนังสือเดินทาง
• คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม
เงื่อนไขการชําระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ หรือ อีเมลหนา
พาสปอรตของผูเดินทางเพื่อทําการจองที่นั่ง
• คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม
หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง
2. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การเมือง, การประทวง,
การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากวามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอไปในทาง
เสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว หรือโดนปฎิเสธการเขาเมืองทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขาเมืองใหกับ
ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย หรือเหตุการณที่เหนือการณควบคุม
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด

ใบจองทัวร MYSTERIOUS KYUSHU
29 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561
1. รายการที่จอง

............................................................................................................... ......

2. ชื่อ / นามสกุล

ผูจอง..........................................................................................................

3. ชื่อ / นามสกุล
ผูเดินทาง (เปนภาษาอังกฤษตรงตามหนาพาสปอรต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
4. เบอรติดตอ .................................................................................................................................
5. ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ...................................................................................................
6. ประเภทหองพัก
5.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN / DBL) ..... หอง
5.2 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 1 ผูใหญ ..... หอง
5.3 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 2 ผูใหญ ..... หอง (มีเตียง)
5.4 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 2 ผูใหญ ..... หอง (ไมมีเตียง)
5.5 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP) เตียงเสริม ..... หอง
5.6 หองพัก 1 ทาน (SGL) ..... หอง
7. อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
อื่นๆ ............................................................

ไมทานสัตวปก

8. เคยโดนปฎิเสธวีซาหรือไม

เคย ประเทศ ..................................

ไมเคย

ทานมังสวิรัติ

