
 

 

 
 
 
 

 
 
 อุนเซน เมืองนําพรุ้อนทีอยู่ใกล้กบัยอดเขาอนุเซน 
 ออนเซนเท้า ทียาวทีสดุในญีปุ่ น OBAMA ONSEN-HOT FOOT 
 เมืองแหง่ปลาคาร์ฟของญีปุ่ น ชิมาบาระ 
 แชอ่อนเซน ทีมีชือเสียงทีสดุของเกาะคิวช ูเบ๊บปุ  
 เดินเล่นที หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแหง่สายนํา ขนุเขา เตม็ไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ที

ตกแตง่ด้วยสถาปัตยกรรมทีสวยงาม   
 
 

ศุกร์ 29 ธ.ค. 60 กรุงเทพฯ 
23.00 น. พร้อมกนัทีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชนั 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบนิไทย 

อินเตอร์ ประต ู 4 แถว D โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัท คอยอํานวยความสะดวก 
และดําเนินการด้านเอกสารแก่ทา่น 

เสาร์ 30 ธ.ค. 60 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – นางาซากิ   
01.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเทียวบนิที TG-8104 
08.30 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองทีใหญ่ทีสดุบนเกาะคิวช ู เกาะใหญ่ตอนใต้

สดุของประเทศญีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลงัผ่านการ
ตรวจลงตราหนงัสือเดนิทาง และพิธีการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ โทสพึรีเมียมเอาท์เล็ต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง) ที
ได้รับความนิยมมากทีสดุในภมูิภาคคิวช ู เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซงึ
อาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ให้ทา่นสสนกุสนานกบัการเลือกซือ
สินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสดุ อาทิเชน่  Adidas, Burberry, 
Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)  
13.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคณุคา่ ทางประวตัิศาสตร์ 

เป็นเมืองทา่ทางการค้า จดุแรกเริมทีอารยธรรมตะวนัตกสมยัใหมไ่ด้แพร่เข้า
สู่ญีปุ่ นเมืออดีต  

15.00 น. นําทา่นเดินทางสู ่ สวนสันติภาพ สร้างขนึเพือระลกึถึงเหตกุารณ์การทงิระเบิด
ปรมาณ ู เตือนใจชาวนางาซากิให้ระลกึถึงเหตกุารณ์เมือครังสงครามโลกครังที 



 

 

2 เมอืวนัที 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งนีได้สร้างอนสุาวรีย์รูปแบบ
ต่างๆ เพือแสดงให้เห็นถึงสญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพ และความสงบสขุของ
มนษุยชาติ อีกทงัยงัมีนําพ ุ และแผ่นศิลาหนิสีดํา ทีสร้างขึนเพือไว้อาลยัแด่
ผู้ เคราะห์ร้ายทเีสียชีวิตเนืองจากระเบิดปรมาณ ู และนําพนีุสร้างเพือไว้อาลยัแด่
ผู้ทขีาดนําภายหลงัจากทงัเมืองเต็มไปด้วยกมัมนัตภาพรังสี 

 เดินเล่นถ่ายรูปบริเวณ เนินฮอลแลนด์ (Hollander Slope, Dutch Slope) 
เดินขนึเนินตามทางทีปจูากหินผ่านกําแพงอิฐเก่าสลบัอาคารแบบตะวนัตก ทีนี
เคยเป็นชมุชนของชาวดตัช์ ปัจจบุนัเหลืออยู่ไม่กีหลงั ชาวญีปุ่ นเรียกว่า โอรัน
ดะ ซางะ (Oranda Zaga) บ้านเลขที 12 Higashiyamate นนัถกูอนรัุกษ์ไว้
อย่างดีและจกัเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงประวตัิศาสตร์ของนางาซากิ และการเข้ามา
ของชาวดตัช์ 

 ถ่ายรูปกับ สะพานแว่นตาเมงาเนะบาช ิ สะพานหินเก่าแก่ทออดข้ามแม่นํา
นากาชิมะ แม่นําทไีหลผ่านเมืองนางาซากิ สะพานนีสร้างโดยพระภิกษุจากวดั
โคฟกุุจิ ในปี พ.ศ.2177 เพือเป็นหนทางไปสู่ตวัวดั เดิมสะพานแหง่นีเป็น
สะพานหินโค้งทีเก่าแก่ทสีดุในญีปุ่ น แต่เมือครังเกิดอทุกภยัใหญ่ พ.ศ.2505 ตวั
สะพานได้พงัทลายลง สะพานทีเห็นปัจจบุนัเป็นสะพานทีสร้างขนึมาโดยการ
เลียนแบบสะพานเดิม 

17.00 น. นําทา่นลงทะเบียนเข้าพกัทีโรงแรม 
 (อาหารคําตามอธัยาศยั)  

 พกัที   NEW NAGASAKI HOTEL    
อาทติย์ 31 ธ.ค. 60 นางาซากิ – อุนเซน – ชิมาบาระ – คุมาโมโต้      
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองอุนเซน เมืองนําพรุ้อนทีอยู่ใกล้กับยอดเขาอนุเซน 
10.00 น. สมัผสัประสบการณ์ออนเซ็นแช่เท้าทียาวทีสดุในญีปุ่ น OBAMA ONSEN-

HOT FOOT 105 ผ่อนคลายให้เท้าได้มีแรงเดินต่อ ก็ต้องมาแช่ออนเซน็เท้า 
เป็นออนเซน็เท้า ทยีาวทีสดุในญีปุ่ น มีทีนงัไว้สําหรับแช่นําแร่ยาวถึง 105 เมตร 
พร้อมกบัชมวิวทสีวยงาม หรือจะเดินไปบนทางเดินคอนกรีตพืนขรุขระทีตงัใจ
ทําขนึสําหรับนวดเท้า มีนําร้อนอณุหภมูิ 40 องศาเซลเซียส เดินไปก็ได้นวดเท้า
ไปด้วย  

10.45 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองชิมาบาระ เมืองแหง่ปลาคาร์ฟของญีปุ่ น เป็นเมือง
ท่องเทียวทีอดุมไปด้วยแหล่งนําใต้ดิน  

12.00 น. นําท่านเดินเทยีวชมเมืองชิมาบาระ เมืองทีท่อระบายนําใสสะอาดจนมองเห็น
ปลาคาร์ฟหลากสีสนัทอีาศยัอยู่ตามบ่อนํา และคนํูาต่างๆ ข้างท้องถนน 
นอกจากนีแล้วเมืองชิมาบาระยงัมีชือเสียงในเรืองของออนเซน็ เป็นนําพรุ้อน
ตามธรรมชาติทีมีลกัษณะพิเศษตรงทีมีส่วนผสมของแร่กํามะถนั และมีความ
เป็นกรดสงู มีสรรพคณุในการชว่ยบําบดั และรักษาสขุภาพ ชมบ้านทไีด้รับการ
อนรัุกษ์อย่างดี  

 (อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั)  
13.15 น. นําท่านเดินทางสู่ทา่เรือ 



 

 

13.50 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคมุาโมโต้ โดย เรือเฟอร์รี เรือเดนิสมทุรขนาดใหญ่
สามารถบรรทกุรถยนต์ได้นบัสิบคนัข้ามทะเล ระหว่างทางทา่นจะเพลิดเพลิน
กบัการให้อาหารฝงูนกนางนวล จํานวนมาก และบินตามมาสง่ทา่น 

14.30 น. ถึงทา่เรือ เมืองคุมาโมโต้ เมืองทีมีความร่มรืนและเป็นจดุยทุธศาสตร์ที
สําคญัสมยัสงครามกลางเมืองของญีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปาก
ประตอูทุยานแหง่ชาติอะโสะ ซงึเป็นทีตงัของภูเขาไฟสองลกู คือ ภเูขา
ไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 

15.15 น. นําทา่นลงทะเบียนเข้าพกัทีโรงแรม จากนนัเชิญทา่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
หรือเดินเล่น ช้อปปิงในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําแก่ท่าน 

 รายการแนะนาํ  
- ปราสาทคมุาโมโต้ 
- เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) 
- ศาลเจ้าคาโต้ 

 (อาหารคําตามอธัยาศยั)  
 พกัที   KUMAMOTO HOTEL CASTLE หรือเทียบเทา่  
 
จันทร์ 1 ม.ค. 61 คุมาโมโต้ – ยูฟูอนิ – เบ๊บปุ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางสู ่หมู่บ้านยูฟอูิน หมู่บ้านเล็กๆ ทตีงัอยู่บนทีราบกลางหบุเขาของ

จงัหวดัโออิตะ บนเกาะคิวช ู 
12.00 น. เชญิท่านเดินชมหมู่บ้านยฟูอิูน หมู่บ้านต้นแบบ OTOP ของญีปุ่ น ปัจจบุนัมี

นกัท่องเทียวเข้ามาถึงวนัละ 11,000 คน ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือ
มากมาย ชมร้านเครืองแก้ว ร้านขนมญีปุ่ นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน 
และเลือกซอืของทีระลกึมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพนัธุ์ทหีา
ยากนานาชนิดอยู่อาศยัในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ 

 ห้ามพลาด  
- Milch Yufuin ชีสคพั ทีอร่อยทีสดุในโลก 
- B Speak  โรลเค้กชือดงัของยฟูอิูน  
- ทะเลสาบคิรินโกะ 

 (อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั)  
15.30 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองเบ๊บปุ เมืองตากอากาศสําหรับอาบนําแร่ธรรมชาติ และ

นําพรุ้อนทีมีชือเสียงทสีดุของเกาะคิวช ู 
19.00 น. รับประทานอาหารคํา 
 เชิญท่านพกัผ่อน สไตล์นิปปอน กบัการแช่ออนเซน นําแร่ธรรมชาติแท้ ผ่าน

ความร้อนใต้พิภพ เพือผ่อนคลายความเมือยล้า เลือดลมเดินดีขึน เสริม
สขุภาพให้กระปรีกระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีนํามีนวลชว่ยระบบการเผา
ผลาญของร่างกาย ให้อยูใ่นสภาพคงทีความอศัจรรย์แหง่การอาบนําแร่แบบ
ญีปุ่ นนี   วา่ทา่นมาไมถ่ึงญีปุ่ น! 

 พกัที   KAMENOI HOTEL    



 

 

    
อังคาร 2 ม.ค. 61 เบ๊บปุ – ฟุคุโอกะ   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศนูย์กลางแห่งการคมนาคม และธรุกิจต่างๆ 

เมืองทีโด่งดงัมาจาก อตุสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะ-โอริ และ ตุ๊กตาดินฮากาตะ 
11.00 น. นํากระเป๋าฝากไว้ทีโรงแรม จากนนัเชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเดินเล่น 

ช้อปปิงในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําแก่ทา่น 
 รายการแนะนาํ 

- ศาลเจ้าดาไซฟ ุ 
- วดัโทโชจิ 
- สวนสาธารณะริมทะเล โมโมชิ และหอคอยฟกุโุอกะ 
- ยา่นซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแมนํ่า (Yatai Food Stall)  

 (อาหารกลางวนั และคําตามอธัยาศยั)  
 พกัที   IP CITY HOTEL  
 
พุธ 3 ม.ค. 61 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ตลอดวนั เชิญทา่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเดินเล่น ช้อปปิงในย่านการค้าต่างๆ โดยมี

หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําแก่ท่าน  
 - ย่านเทน็จนิ (Tenjin) อาจจะเป็นย่านทีเรียกว่าเป็นหวัใจของเมืองฟกูโุอกะ

หรือเกาะคิวชเูลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟกูุโอกะ โดยใน
บริเวณนีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยู่มากมาย 
เรียกว่าถ้าตงัใจจะมาเดินช้อปปิงซอืของกนัจริงๆ วนัเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้
เลือกซอืหลากหลายชนิด ตงัแต่เครืองใช้ไฟฟ้า เสือผ้า แบรนเนมด์ หนงัสือ 
เครืองสําอางค์ต่างๆ รวมไปถงึร้านอาหารอีกมากมาย  

 - คาแนล ซิต ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูย์รวมร้านค้า และ
ร้านอาหารขนาดใหญ่ตงัอยู่ริมนํา ภายในมีการขดุคลองให้ไหลผ่านใจกลาง
ห้างแห่งนีด้วย นอกจากนนัยงัมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้ เกมส์ รวมทงั
โรงแรมอีก 2 แหง่ ถกูออกแบบมาให้เป็นพืนทีเปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และ
สีสนัทแีปลกตาเพือให้ได้บรรยากาศทีน่าตืนตาตืนใจ ตรงกลางของคลอง
จําลองนีจะมีการแสดงนําพแุสงสีเสียง ตงัแต่เปิดจนปิด ทกุๆ ครึงชวัโมง มี
ร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทงัร้านทมีีเฉพาะในญีปุ่ น และร้านมาจาก
ต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทงัอาหารญีปุ่ น และอาหาร
ชาติอืนๆ ในราคาทีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนกั โดยเฉพาะทชีนั 5 จะมีสว่นที
เรียกว่า ราเมน สเตเดียม ทีจะมีร้านราเมนทีมาจากสว่นต่างๆ ของประเทศ
ญีปุ่ น รวมทงัราเมนสไตล์ฟคุโุอกะทีเรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิงแบบมงุหลงัคาที
เก่าแก่ทสีดุของฟคุโุอกะ ตลอดทงัสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วย
ร้านค้ากว่าร้อยร้าน สนิค้าก็มีเลือกซือมากมายประเภททงัเสือผ้า ของกิน ของ
ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทวัๆ ไป ทีเด็ดของทีนีคือร้านทมีีสินค้าจากเต้าหู้ มีทงั
มาสก์เต้าหู้ทขีนึชือของทีนี และผลิตภณัฑ์นําเต้าหู้แท้ๆ ของฟุกโุอกะทต้ีองลอง 



 

 

 - ช้อปขนมของฝากที สถานี Hakata ใครทีจะหาซือของฝาก หรือชิมของอร่อย
แบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากนัได้ทีสถานี Hakata ทตีกึ Deito ซงึ
เชือมต่ออยู่กับตวัสถานีเลย ตึกนีมี 3 ชนั คือชนัใต้ดิน ชนั 1 และชนั 2 โดยร้าน
ขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ทีชนั 1 มีทงัโซนทเีรียกว่า Hakata Souvenir 
Street บริเวณนนัยงัมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทงัขนมหรือของฝากยอดฮิตทวัๆ ไป
ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอืนๆ อีกมากมาย 

 - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ดองกีโฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะที
เปิดให้ลกูค้าคุ้นหตูลอดเวลา สลบักบัประกาศขอบคณุลกูค้าทีมาใช้บริการของ
ร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงทีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะกับร้าน “ดองกีโฮเต้” หรือทีหลายๆ คนเรียกกนัว่า ร้านดองกี 
ร้านขายสินค้าอปุโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสดุประหยดัของญีปุ่ น 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือให้ท่านได้ช้อปปิงอย่างเต็มที) 
15.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 
18.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทียวบนิ TG-8107 
22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
อัตราค่าบริการ สาํหรับคณะอย่างตาํ 35 ท่าน  
ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(2 ทา่น / 1 ห้อง) 47,900.- บาท 
ผู้ ใหญ่พกัห้องเดียว  60,900.- บาท 
เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียงเสริม 41,900.- บาท 
เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น  42,900.- บาท 
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยทีนงัชนัธุรกิจ ราคาเพมิทา่นละ 15,000.- บาท 
  
อัตราค่าบริการนีรวม  
•  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย (TG)  
•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํามนั และประกันภยัทกุแหง่  
•  ค่าทีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบไุว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทไีด้ระบไุว้ในรายการ  
•  ค่าใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ทีคอยอานวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง  
•  ค่าทิปคนขบัรถตลอดการเดินทาง 
•  ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเนือง  

จากอบุตัิเหต ุไว้ในวงเงนิไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท 
• นําหนกักระเป๋า 40 กิโลกรัม สําหรับทีนงัชนัธุรกิจ และนําหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม สําหรับทีนงัชนัประหยดั 

กรณีนําหนกัเกินจากทกํีาหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพมิ  
อัตราค่าบริการนีไม่รวม  
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท์ เป็นต้น  
•  ค่าปรับ สาหรับนําหนกักระเป๋าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้  
•  ค่าธรรมเนียมวีซา่ 
•  ค่าทําหนงัสือเดินทาง  
•  ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพมิ  
•  ค่าทปิไกด์ท้องถิน วนัละ 300 เยน หรือประมาณ 100 บาท ต่อท่าน (หรือประมาณ 600 บาทต่อท่าน) 



 

 

เงือนไขการชาํระเงนิ  
• กรุณายืนยนัการเดินทาง และชําระเงินมดัจํา ท่านละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้า

พาสปอร์ตของผู้ เดินทางเพอืทําการจองทีนงั  
• ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพมิ หากสายการบินมีการปรับขนึก่อนวนัเดินทาง 
2.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การ

นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรติดขดั  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ หากว่ามีการนําสงิของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอ่ไปในทาง

เสือมเสียด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทงัใน
ประเทศและต่างประเทศ ซงึอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพํานกัอยู่ในประเทศไทย หรือเหตกุารณ์ทีเหนือการณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสญูหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทยีวเอง 

6. เมอืทา่นตกลงชําระค่ามดัจําหรือค่าทวัร์ทงัหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทงัหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทวัร์ KYUSHU FREE & EASY HIGHLIGHT 
29 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 

 
 
1. รายการทีจอง ............................................................................................................... ...... 

 
2. ชือ / นามสกลุ ผู้จอง.......................................................................................................... 

 
3. ชือ / นามสกลุ  ผู้ เดนิทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

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

 
4. เบอร์ติดตอ่ ................................................................................................................................. 
 
5. ทีอยู่ปัจจบุนั (ทีติดตอ่ได้สะดวก) ................................................................................................... 
 
6. ประเภทห้องพกั 

5.1  ห้องพกัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL) ..... ห้อง    
5.2  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักับ 1 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง 
5.3  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (มีเตียง) 
5.4  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (ไมมี่เตียง) 
5.5 ห้องพกัผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ..... ห้อง    
5.6 ห้องพกั 1 ท่าน (SGL) ..... ห้อง     
 

7. อาหาร         ไมท่านเนือววั ไมท่านเนือหม ู ไมท่านสตัว์ปีก ทานมงัสวิรัติ 
อืนๆ ............................................................ 

 
8. เคยโดนปฎิเสธวีซา่หรือไม่ ไมเ่คย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 
 
 
 
 


