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หนา้ 2 จาก 8 

 
นมัสการขอพรศาลเจา้ดาไซฟ ูวดัชนิโตเกา่แก,่ เดนิขา้มสะพานแขวนแหง่โคโคโนเอะ, ชมบอ่ทะเลเดอืด

สฟ้ีาอมเขยีว, ชมความน่ารักของเจา้จอ๋นอ้ยที+สวนลงิบนเขาทาคาซาค,ิ เที+ยวเมอืงยฟูอูนิ เมอืงตน้ตําหรับโอทอป
, ภเูขาไฟอะโสะ ทุ่งหญา้คซุาเซนร,ิ เก็บ และชมิสตอรเ์บอรร์ี+สดๆ จากฟารม์, ชมปราสาทคมุาโมโต,้ ชอ้ปปิ4ง
หลากหลายแบรนดเ์นมดังที+ โทสพึรเีมี+ยมเอาทเ์ล็ต, ชอ้ปปิ4งแบบจใุจที+ยา่นการคา้ใจกลางเมอืงฟคุโุอกะ 
 

  ���� กาํหนดการเดนิทาง      

เทศกาลปีใหม ่ วนัที�  29 ธ.ค. – 3 ม.ค.  2559      

องัคาร 29 ธ.ค. 58  กรงุเทพฯ  

22.30 น. พรอ้มกันที+ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิชั 4น 4 หนา้เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย อนิเตอร ์ประต ู4 แถว D 
โดยมเีจา้หนา้ที+บรษัิท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนนิการดา้นเอกสารแกท่า่น 

พธุ 30 ธ.ค. 58  กรงุเทพฯ – ฟคุโุอกะ – เบบ๊ป ุ 

01.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฟคุโุอกะ โดยเที+ยวบนิที+ TG- 
08.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงฟุคุโอกะ เมอืงที+ใหญ่ที+สดุบนเกาะควิช ูเกาะใหญ่ตอนใตส้ดุของประเทศญี+ปุ่ น 

เป็นเมืองศูนย์กลางดา้นการคา้พาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดนิทาง และพิธีการ
ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

10.00 น. ออก เดิน ทางสู่  ตํ า บ ล ด า ไ ซ ฟุ  ที+ มีอ นุ ส ร ณ์ทา ง
ประวตัศิาสตรเ์หลอือยูใ่หช้มมากมาย นําท่านชม ศาลเจา้
ดาไซฟ ูวดัชนิโตเกา่แก ่และมชีื+อเสยีงที+สดุ สรา้งขึ4นเมื+อ
ปี ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นที+สถติ
ของเทพเจา้แห่งความรู ้จึงมีนักเรียนนิสตินักศกึษามา
กราบไหวข้อพร เพื+อการศกึษา ชาวญี+ปุ่ นที+ไปนมัสการขอ
พรนั4นจะตอ้งมีพิธีการตั 4งแต่ลา้งมือในบ่อนํ4าใหส้ะอาด 
จากนั4นก็จะใชเ้หรยีญ 5 เยน ซึ+งมรีูตรงกลาง โยนลงไปตรงบ่อดา้นหนา้ของเทพเจา้ พนมมอืไหว ้
พรอ้มกับตบมอื 3 ครั4งแลว้กม้ลงกราบ เป็นอันเสร็จพธิ ี

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั แบบเซ็ทญี+ปุ่ น 
12.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโคโนเอะ เขตคซู ูโออติะ 
13.45 น. นําท่านชม สะพานแขวน สดุปรารถนา แหง่โคโคโนเอะ เป็น

สะพานแขวนที+ข ึ4นชื+อมากในควิชวิ แต่ละฤดูที+ท่านมาเยี+ยมชม
ที+นี+ จะไดล้ิ4มรสบรรยากาศที+แตกตา่งกันไปทั4ง 4 ฤด ูเป็นจุดชม
ววิที+มนัีกทอ่งเที+ยวแวะเวยีนมามากที+สดุ  

15.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเบ๊บปุ เมอืงตากอากาศสําหรับอาบนํ4าแร่ธรรมชาต ิและนํ4าพุรอ้นที+มชี ื+อเสยีง
ที+สดุของเกาะควิช ู 

16.00 น. นําท่านเที+ยวชม บอ่ทะเลเดอืด (Sea Hell) หรอื อมู ิจโิกก ุ
(Umi Jigoku) บอ่นํ4ารอ้นสฟ้ีาอมเขยีว ที+ไดรั้บการยอมรับวา่
เป็นบ่อนํ4ารอ้นที+สวยที+สุดในบรรดาบ่อนํ4ารอ้นแปลกในเมอืงนี4 
โดยจะปล่อยควันสขีาวพวยพุ่งจากรอบบ่อตลอดเวลา โดยบ่อ
ทะเลเดอืดเกดิขึ4นภายหลังการระเบดิของภเูขาไฟเมื+อพันปีกอ่น 
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 คํ+า รับประทานอาหารคํ+า แบบบฟุเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 พักที+  BEPPU KAMENOI HOTEL  http://www.kamenoi.com   หรอื  
  
 
 
 
 พักที+ SUN VALLEY ANNEX HOTEL http://www.hotelsunvalley.com/annex 
 
 
 
 
 

พฤหสัฯ 31 ธ.ค. 58   เบบ๊ป ุ– ยฟูอูนิ – อะโสะ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ที+โรงแรม 
08.30 น. นําท่านเดินทางสู่  สวนลิงบนเขาทาคาซาคิ Takasakiyama 

Monkey Park เป็นป่าเขาที+อยูใ่กล ้ๆ เมอืงเบปป ุเดนิทางดว้ยรถเพยีง 
10-15 นาท ีเป็นบา้นของ ลงิป่าญี+ปุ่ นอยูอ่าศัยกวา่ 1,500 ตัว โดยจะ  มี
ผูท้ี+คอยใหอ้าหาร และดูแลลงิเหลา่นี4เพื+อป้องกันไมใ่หล้งิออกจากเขา
ลงไปรบกวนชาวบา้นที+ดา้นลา่ง 

10.30 น. นําท่านชม หมู่บา้นหตักรรมยูฟูอนิ ซึ+งปัจจุบันมีนักท่องเที+ยวเขา้
มาถงึวันละ   11,000 คน ภายในหมูบ่า้นมรีา้นคา้การฝีมอืมากมาย ชม
รา้นเครื+องแกว้ รา้นขนมญี+ปุ่ นปรุงสดๆ รอ้นๆ และสะอาดสะอา้น และ
เลอืกซื4อของที+ระลกึมากมาย ชมทะเลสาบเกา่แกโ่บราณ ชมปลาพันธุ์
ที+หายากนานาชนดิอยูอ่าศัยในทะเลสาบอยา่งธรรมชาต ิ

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
14.30 น. ออกเดนิทางสู ่ภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที+ใหญ่ที+สดุ และยังคุกรุ่นอยู่

ใจกลางเกาะควิช ูหอ้มลอ้มดว้ยทุ่งหญา้เขยีวขจ ีทะเลสาบ ป่าไม ้บ่อ
นํ4าพุรอ้น ปัจจุบันเป็นภูเขาไฟที+มีขนาดใหญ่ที+สุดบนเกาะควิชูดว้ย
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 120 กโิลเมตร ความงามสะดดุตา จนมผีูข้นานนามวา่
เป็นภเูขาไฟฟจูลิกูที+ 2 ของประเทศญี+ปุ่ น  

 นําท่านชม ทุ่งหญา้คุซาเซนร ิมลีักษณะเป็นทุ่งหญา้พื4นราบรูปร่าง
สี+เหลี+ยมที+ถกูปกคลุมดว้ยตน้หญา้เขยีวขจ ีซึ+งเป็นทัศนียภาพที+มคีวาม
สวยงามมาก มพีื4นที+โดยรวม 785,000 ตารางเมตร มศีนูยก์ลางเป็นสระ
นํ4าขนาดใหญ่ และมา้ยนืเล็มหญา้อยู่รอบบรเิวณ ซึ+งเป็นความงดงาม
ตามธรรมชาติแบบชนบท ความงดงามนี4ถึงกับมีนักประพันธ์ และ
นักเขยีนจํานวนมากแตง่โคลงกลอนเอาไว ้ 

คํ+า รับประทานอาหารคํ+า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

http://www.hotelsunvalley.com/annex
http://www.kamenoi.com
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 เชญิท่านผอ่นคลายความเมื+อยลา้จากการเดนิทางดว้ยการแชนํ่4าแร่ธรรมชาต ิซึ+งชาวญี+ปุ่ นเชื+อกันวา่
ถา้ไดแ้ชนํ่4าแร่แลว้จะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม ชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย และมปีระสทิธ ิ 
ภาพในการรักษาโรคไดด้ว้ย 

 พักที+  ASO PLAZA HOTEL http://www.asoplaza.co.jp   หรอื  
 
 
 
 
  
 พักที+  ASO TSUKASA VILLA PARK HOTEL http://asovilla.jp/ 
 
 
 
 
 

ศกุร ์1 ม.ค. 59  อะโสะ – คมุาโมโต ้  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ที+โรงแรม  
09.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี� ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชมและชมิ

สตรอเบอรร์ี+ ไรส่ตรอเบอรี+ของชาวญี+ปุ่ นที+มกีารปลกูอยา่งพถิพีถัิน ดแูลเอา
ใจใสท่กุกระบวนการทกุขั 4นตอน ทําใหผ้ลของสตรอเบอรร์ี+นั4นมขีนาดใหญ ่
สแีดงสด และรสชาตหิวาน 

10.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงคุมาโมโต ้เมอืงที+มคีวามร่มรื+นและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที+สําคัญสมัยสงคราม
กลางเมอืงของญี+ปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมอืงปากประตอูทุยานแหง่ชาตอิะโสะ ซึ+งเป็นที+ตั 4งของ
ภเูขาไฟสองลกู คอื ภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟควิยวิ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
13.30 น. นําท่านชม ปราสาทคุมาโมโต ้ตัวปราสาทที+ตั 4งตระหง่านอยู่บนเนนิเขา

กลางเมอืงคมุาโมโต ้ในสถาปัตยกรรมคลาสสกิที+มคีวามสวยงาม อายกุวา่ 
420 ปี ภายในปราสาทมีหอ้งโถงเป็นที+เก็บสมบัต ิวัตถุมีค่า รูปภาพ
ปราสาทตา่งๆ และไดรั้บฉายา ปราสาทดํา สรา้งขึ4นโดยขนุพลผูโ้ดง่ดัง คิ
โยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็นพพิธิภัณฑแ์สดงวัตถุ
โบราณ   

15.00 น. นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมที+พัก  
16.00 น. นําท่าน ชอ้ปปิR งยา่นคามโิตร ิ และ ชโิมโตร ิย่านการคา้ที+มชี ื+อเสยีงแห่งหนึ+งของเมอืงคุมาโมโต ้

ใหท้่านไดเ้ลือกซื4อสนิคา้ต่างๆ มากมาย ทั4งรา้นรองเทา้ ABC, รา้นขายเครื+องสําอาง และยา 
MATSUMOTO KIYOSHI และ เสื4อผา้ กระเป๋า แบรนดเ์นม และรา้นอาหาร อื+นๆอกีมากมาย 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ+า ณ ภัตตาคาร  
 พักที+  ARK KUMAMOTOJO MAE HOTEL  http://www.ark-hotel.co.jp/kumamoto  หรอื 
 
 
 

http://www.ark-hotel.co.jp/kumamoto
http://asovilla.jp/
http://www.asoplaza.co.jp
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 พักที+ KUMAMOTO HOTEL CASTLE http://www.hotel-castle.co.jp 
   
 
 
 
 

เสาร ์2 ม.ค. 59   คมุาโมโต ้– ฟคุโุอกะ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดนิทางสู ่โทสพึรเีม ี�ยมเอาทเ์ล็ต ที+ไดรั้บความนยิมมากที+สดุในภมูภิาคควิช ู

เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซึ+งอาคารออกแบบในสไตล์แคลฟิอร์เนียใต ้ให ้
ท่านสสนุกสนานกับการเลอืกซื4อสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาลดพเิศษสุด 
อาทเิชน่  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ 

 (อาหารกลางวนัตามอัธยาศัย เพื+อใหท้า่นชอ้ปปิ4งไดอ้ยา่งเต็มที+)  
13.30 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฟคุโุอกะ ศนูยก์ลางแหง่การคมนาคม และธรุกจิตา่งๆ เมอืงที+โดง่ดังมา

จาก อตุสาหกรรมผา้ไหม ฮากาตะ-โอร ิและ ตุก๊ตาดนิฮา  กาตะ 
15.00 น. นําทา่นเดนิทาสูท่ี+พัก เชญิทา่นพักผอ่น หรอื ชอ้ปปิ4งในยา่นการคา้ตามอัธยาศัย 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ+า ณ ภัตตาคาร 
 พักที+ CENTRAL HOTEL  http://www.central-h-fukuoka.com/   หรอื 
 
 
 
 
 พักที+ TAKAKURA HOTEL http://www.takakura-hotel.co.jp/ 
 
 
 
 
 

อาทติย ์3 ม.ค. 59   ฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ที+โรงแรม 
ตลอดวนั เชญิท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น ชอ้ปปิ4 งในย่านการคา้ต่างๆ โดยมีหัวหนา้ทัวร์ให ้

คําแนะนําแกท่า่น  
 - ยา่นเท็นจนิ (Tenjin) อาจจะเป็นยา่นที+เรยีกวา่เป็นหัวใจของเมอืงฟกูุโอกะหรอืเกาะควิชเูลยก็ได ้

เรยีกวา่เป็น Downtown Area ของเมอืงฟกูโุอกะ โดยในบรเิวณนี4จะมรีา้นรวง ถนนคนเดนิ และหา้ง
ใหญ่ๆ  มารวมตัวกันอยูม่ากมาย เรยีกวา่ถา้ตั 4งใจจะมาเดนิชอ้ปปิ4งซื4อของกันจรงิๆ วันเดยีวก็ไมพ่อ มี
สนิคา้ใหเ้ลอืกซื4อหลากหลายชนดิ ตั 4งแตเ่ครื+องใชไ้ฟฟ้า เสื4อผา้ แบรนเนมด ์หนังสอื เครื+องสําอางค์
ตา่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 - คาแนล ซติ ีR ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหารขนาดใหญต่ั 4งอยู่
รมินํ4า ภายในมกีารขดุคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้งแห่งนี4ดว้ย นอกจากนั4นยังมโีรงภาพยนตร ์โรง

http://www.takakura-hotel.co.jp/
http://www.central-h-fukuoka.com/
http://www.hotel-castle.co.jp
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ละคร รา้นตูเ้กมส ์รวมทั4งโรงแรมอกี 2 แห่ง ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นพื4นที+เปิดโล่งๆ กวา้งๆ มรีูปทรง 
และสสีนัที+แปลกตาเพื+อใหไ้ดบ้รรยากาศที+น่าตื+นตาตื+นใจ ตรงกลางของคลองจําลองนี4จะมกีารแสดง
นํ4าพแุสงสเีสยีง ตั 4งแตเ่ปิดจนปิด ทกุๆ ครึ+งชั+วโมง  

 
 มีรา้นคา้มากกว่า 250 รา้น ทั4งรา้นที+มีเฉพาะในญี+ปุ่ น และรา้นมาจากต่างประเทศ มีรา้นอาหาร

ใหบ้รกิารหลากหลายแบบทั4งอาหารญี+ปุ่ น และอาหารชาตอิื+นๆ ในราคาที+ไมไ่ดแ้พงกวา่ขา้งนอกมาก
นัก โดยเฉพาะที+ชั 4น 5 จะมสีว่นที+เรยีกวา่ ราเมน สเตเดี+ยม ที+จะมรีา้นราเมนที+มาจากสว่นตา่งๆ ของ
ประเทศญี+ปุ่ น รวมทั4งราเมนสไตลฟ์คุโุอกะที+เรยีกวา่ฮากาตะราเมนดว้ย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอ้ปปิ4งแบบมงุหลังคาที+เกา่แกท่ี+สดุของฟคุโุอกะ 
ตลอดทั4งสองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่รอ้ยรา้น สนิคา้ก็มเีลอืกซื4อมากมาย
ประเภททั4งเสื4อผา้ ของกนิ ของใช ้สว่นใหญจ่ะเป็นสนิคา้ทั+วๆ ไป ทเีด็ดของที+นี+คอืรา้นที+มสีนิคา้จาก
เตา้หู ้มทัี 4งมาสกเ์ตา้หูท้ี+ข ึ4นชื+อของที+นี+ และผลติภัณฑนํ์4าเตา้หูแ้ท ้ๆ  ของฟกุโุอกะที+ตอ้งลอง 

 - ชอ้ปขนมของฝากที+ สถาน ีHakata ใครที+จะหาซื4อของฝาก หรือชมิของอร่อยแบบไม่ตอ้ง
เดนิทางไปไหนไกล ไปหากันไดท้ี+สถานี Hakata ที+ตกึ Deito ซึ+งเชื+อมตอ่อยูก่ับตัวสถานีเลย ตกึนี4ม ี
3 ชั 4น คอืชั 4นใตด้นิ ชั 4น 1 และชั 4น 2 โดยรา้นขนม รา้นของฝากนานาชนดิจะอยู่ที+ชั 4น 1 มทัี4งโซนที+
เรยีกวา่ Hakata Souvenir Street บรเิวณนั4นยังมชี็อปเล็กๆ อกีเพยีบมทัี4งขนมหรอืของฝากยอดฮติ
ทั+วๆ ไปไมว่า่จะเป็น ช็อคโกแล็ต คทิแคทรสตา่งๆ ชาเขยีวและอื+นๆ อกีมากมาย 

 - หรอืจะตามเสยีง ดอง ดอง ดอง ดองกี4 ดองกี4โฮเต ้... เสยีงเพลงสไตลอ์นเิมะที+เปิดใหล้กูคา้คุน้หู
ตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคณุลกูคา้ที+มาใชบ้รกิารของรา้นเป็นภาษาตา่งๆ ถงึ 5 ภาษารวมถงึ
ภาษาไทย เป็นเสยีงเพลงที+เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับรา้น “ดองกีRโฮเต”้ หรอืที+หลายๆ คนเรยีกกันวา่ 
รา้นดองกี4 รา้นขายสนิคา้อปุโภค-บรโิภคราคารวมภาษีแลว้สดุประหยัดของญี+ปุ่ น 

 (อาหารกลางวนัตามอัธยาศัย เพื+อใหท้า่นไดช้อ้ปปิ4งอยา่งเต็มที+) 
15.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
18.10 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเที+ยวบนิ TG- 
22.00 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัคณะอยา่งตํ�า 30 ทา่น  
 
ผูใ้หญพั่กหอ้งคู ่(2 ทา่น / 1 หอ้ง) 55,900.- บาท 
ผูใ้หญพั่กหอ้งเดี+ยว  65,900.- บาท 
เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 51,900.- บาท 
เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 44,900.- บาท 
หมายเหต ุ  กรณีตอ้งการเดนิทางโดยที+นั+งชั 4นธรุกจิ ราคาเพิ�มทา่นละ 10,000.- บาท 
  
อตัราคา่บรกิารนีRรวม  
• คา่ตั�วเครื+องบนิไป-กลับ โดยสายการบนิไทย (TG)  
• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีนํ4ามัน และประกันภัยทกุแหง่  
• คา่ที+พัก หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที+ระบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกัน  
• คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที+ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
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• คา่ใชจ้า่ยของมัคคเุทศกท์ี+คอยอานวยความสะดวกใหก้ับทา่นในตลอดการเดนิทาง  
• คา่ทปิไกดท์อ้งถิ+น และคนขบัรถตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบัุตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยใน
วงเงนิ 150,000.- บาท  

• นํ4าหนักกระเป๋า 40 กโิลกรัม สําหรับที+นั+งชั 4นธุรกจิ และนํ4าหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม สําหรับที+นั+งชั 4นประหยัด 
กรณีนํ4าหนักเกนิจากที+กําหนด ทางสายการบนิจะขอเรยีกเก็บเงนิเพิ+ม  

 
อตัราคา่บรกิารนีRไมร่วม  
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื+องดื+ม นอกเหนอืจากรายการทัวร,์ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
• คา่ปรับ สาหรับนํ4าหนักกระเป๋าเดนิทางที+เกนิจากที+ทางสายการบนิกําหนดไว ้ 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
• คา่ภาษีหัก ณ ที+จา่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพิ+ม   (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 
 
เง ื�อนไขการชําระเงนิ  
• กรุณายืนยันการเดนิทาง และชําระเงนิมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หนา้
พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางเพื+อทําการจองที+นั+ง  

• คา่ทัวรส์ว่นที+เหลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บคา่ทัวรทั์ 4งหมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 20 วนั  
 
หมายเหต ุ 
1. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ4ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ+ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ4นกอ่นวนัเดนิทาง 
2. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั4งสิ4น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การเมอืง, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การจราจรตดิขดั  
3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั4งสิ4น หากวา่มกีารนําสิ+งของผดิกฎหมาย หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื+อม
เสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที+กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ หรอืโดนปฎเิสธการเขา้เมอืงทั4งในประเทศและ
ตา่งประเทศ ซึ+งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที+กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที+พํานักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณ์ที+เหนอืการณ์ควบคมุ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั4งสิ4น หากเกดิสิ+งของสญูหาย อันเนื+องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที+ยวเอง 
6. เมื+อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ 4งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื+อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั4งหมด 
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง ื�อนไข ที�บรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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ใบจองทวัร ์Kyushu Highlight 
29 ธนัวาคม 2558 – 3 มกราคม 2559 
 
 
1. ชื+อ / นามสกลุ ผูจ้อง  

............................................................................................................... 
 
2. ชื+อ / นามสกลุ  ผูเ้ดนิทาง (เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

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

 
3. เบอรต์ดิตอ่

 ........................................................................................................................ 
 
4. ที+อยูปั่จจบัุน (ที+ตดิตอ่ไดส้ะดวก) 

................................................................................................... 
 
5. ประเภทหอ้งพัก 

5.1  หอ้งพักผูใ้หญ ่2 ทา่น  (TWN / DBL) ..... หอ้ง    
5.2  หอ้งพัก 1 เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกับ 1 ผูใ้หญ ่..... หอ้ง 
5.3  หอ้งพัก 1 เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกับ 2 ผูใ้หญ ่..... หอ้ง (มเีตยีง) 
5.4  หอ้งพัก 1 เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกับ 2 ผูใ้หญ ่..... หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 
5.5 หอ้งพักผูใ้หญ ่3 ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ..... หอ้ง    
5.6 หอ้งพัก 1 ทา่น (SGL) ..... หอ้ง     
 

6. อาหาร         ไมท่านเนื4อววั ไมท่านเนื4อหม ู ไมท่านสตัวปี์ก ทานมังสวรัิต ิ
อื+นๆ ............................................................ 

 
7. เคยโดนปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่ ไมเ่คย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 
 


