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Countdown Huis Ten Bosch 6วนั 4คืน  
เทีย่วญีปุ่่นตอนใต้ “เกาะควิชู” เทีย่วบินเหมาล าการบินไทย 
สัมผสัเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองทีน่่าอยู่ทีสุ่ดในเอเชีย  

เดนิทางปีใหม่ 27 ธ.ค. – 1 ม.ค. 63 
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Highlight: 
 เดนิเลน่ท่ี หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแหง่สายน า้ ขนุเขา เตม็ไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ท่ีตกแตง่

ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม   
 ชมวิวยอดเขาไดเคนโบะ ชม ปราสาทคุมาโมโต้ (ภายนอก) เดนิเลน่เมืองโบราณซากุระโนะ

บาบะ โจไซเอน็ 
 นางาซากิ เมืองประวตัิศาสตร์ คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ มรดกการปฏิรูปอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ นสมยัเมจิ 

มรดกโลกในปี 2015  
 ตามรอยละครกลกิโมโน ท่ีศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แหง่เมืองซากะ (Saga)  
 ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสูปี่ใหม่ 2020 ท่ี เฮ้าส์เทนบอช 
 ช้อปปิง้ถงุโชคดี (Lucky Bag) วนัท่ี 1-3 มกราคม ของทกุปี 

วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ 
 
21.00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ 

ประต ู3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัท คอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการด้าน
เอกสารแก่ทา่น 

 
วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – ยูฟูอิน – เบ๊บปุ  
 
00.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเท่ียวบนิท่ี TG Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ 
08.20 น. ถึงสนามบนิ เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะควิช ู เกาะใหญ่ตอนใต้สดุของ

ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลงัผา่นการตรวจลงตรา
หนงัสือเดนิทาง และพิธีการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่ หมู่บ้านยูฟูอิน หมูบ้่านเล็กๆ ท่ีตัง้อยูบ่นท่ีราบกลางหบุเขาของ
จงัหวดัโออิตะ บนเกาะควิช ู 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร “Grilled Seafood” 
13.00 น. เชิญทา่น เดนิชมหมู่บ้านยูฟูอิน หมูบ้่านต้นแบบ OTOP ของญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัมี

นกัทอ่งเท่ียวเข้ามาถึงวนัละ 11,000 คน ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย 
ชมร้านเคร่ืองแก้ว ร้านขนมญ่ีปุ่ นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซือ้
ของท่ีระลกึมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพนัธุ์ท่ีหายากนานาชนิดอยู่
อาศยัในทะเลสาบอยา่งธรรมชาติ 
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 ห้ามพลาด  
- Milch Yufuin ชีสคัพ ที่อร่อยท่ีสุดในโลก 
- B Speak โรลเค้กช่ือดังของยูฟูอิน  
- ทะเลสาบคิรินโกะ 

15.00 น. ออกเดนิทางสู ่บอ่ทะเลเดือด 
 
16.00 น. น าทา่นเท่ียวชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บอ่น า้ร้อนสีฟ้าอมเขียว ท่ีได้รับการ

ยอมรับวา่เป็นบอ่น า้ร้อนท่ีสวยท่ีสดุในบรรดาบอ่น า้ร้อนแปลกในเมืองนี ้ โดยจะ
ปลอ่ยควนัสีขาวพวยพุง่จากรอบบอ่ตลอดเวลา โดยบอ่ทะเลเดือดเกิดขึน้ภายหลงั
การระเบิดของภเูขาไฟเม่ือ 1,000 ปีก่อน 

17.00 น. ออกเดนิทางสูท่ี่พกั  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 
 เชิญทา่นพกัผอ่นสไตล์นิปปอน กบัการแช่ออนเซน น า้แร่ธรรมชาตแิท้ ท่ีผ่านความ

ร้อนใต้พิภพ เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยล้า เลือดลมเดนิดีขึน้ เสริมสขุภาพให้กระปร่ี
กระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวล และชว่ยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีก
ด้วย 

 พักที่ BEPPUWAN HOTEL & RESORT   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันอาทติย์ที่ 29 ธ.ค. 62 เบ็ปปุ – ไดเคนโบะ – คุมาโมโต้   
 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู ่จดุชมวิวยอดเขาไดเคนโบะ  
11.10 น. น าทา่นชม ยอดเขาไดเคนโบะ ตัง้อยู่ ณ ความสงู 936 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  เป็น

จดุชมวิวที่ดีที่สดุ มมุที่สวยงามของภเูขาไฟอะโสะ และวิวเมืองอะโสะทัง้เมือง สามารถ
ชมวิวได้ทกุทศิทาง 360 องศา มีร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่คอยให้บริการอีกด้วย   

11.40 น. ออกเดินทางสู ่ภตัตาคาร  
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบไก่เทอริยากิ 
13.50 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองท่ีมีความร่มร่ืน และเป็นจดุยทุธศาสตร์ที่ส าคญั

สมยัสงครามกลางเมืองของญ่ีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตสููอ่ทุยาน
แหง่ชาติอะโสะ ซึง่เป็นที่ตัง้ของภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 
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14.30 น. น าทา่นชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตวัปราสาทท่ีตัง้ตระหง่านอยูบ่นเนิน
เขากลางเมืองคมุาโมโต้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกท่ีมีความสวยงาม อายกุวา่ 420 
ปี ภายในปราสาทมีห้องโถงเป็นท่ีเก็บสมบตัิ วตัถมีุคา่ รูปภาพปราสาทตา่งๆ และ
ได้รับฉายา ปราสาทด า สร้างขึน้โดยขนุพลผู้ โด่งดงั คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 
1960 ภายในเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงวตัถโุบราณ   

 น าทา่นเดนิเลน่ท่ี เมืองโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakura-no-baba 
Josaien) บริเวณเชิงเขาของปราสาทคมุาโมโต้ ออกแบบและตกแตง่สไตล์ย้อนยคุ
ให้เข้ากบับรรยากาศเมือง เก่าของปราสาท ซึง่จะมีร้านค้าจ าหนา่ยของท่ีระลกึ ขนม
ขึน้ช่ือของเมือง คมุาโมโต้ และร้านอาหารตา่งๆ มากมาย  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  แบบยาคินิคุ 
 พักที่  KUMAMOTO CASTLE HOTEL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 62 คุมาโมโต้ – นางาซากิ  
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่เรือ  
09.25 น. ออกเดนิทางโดย เรือเฟอร์ร่ี สู ่เมืองชิมาบาระ  
10.00 น. เดนิทางถึง เมืองชิมาบาระ เมืองแหง่ปลาคาร์ฟของญ่ีปุ่ น เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีอุดม

ไปด้วยแหลง่น า้ใต้ดนิ 
11.15 น. สมัผสัประสบการณ์ออนเซ็นแชเ่ท้าท่ียาวท่ีสดุในญ่ีปุ่ น OBAMA ONSEN-HOT FOOT 

105 ผ่อนคลายให้เท้าได้มีแรงเดนิตอ่ ก็ต้องมาแช่ออนเซ็นเท้า เป็นออนเซ็นเท้า ท่ี
ยาวท่ีสดุในญ่ีปุ่ น มีท่ีนัง่ไว้ส าหรับแชน่ า้แร่ยาวถึง 105 เมตร พร้อมกบัชมวิวท่ี
สวยงาม หรือจะเดินไปบนทางเดนิคอนกรีตพืน้ขรุขระท่ีตัง้ใจท าขึน้ส าหรับนวดเท้า มี
น า้ร้อนอณุหภมูิ 40 องศาเซลเซียส เดนิไปก็ได้นวดเท้าไปด้วย  
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11.45 น. ออกเดนิทางสู ่ภตัตาคาร  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคณุค่าทางประวตัิศาสตร์ เป็นเมือง

ทา่ทางการค้า จดุแรกเร่ิมที่อารยธรรมตะวนัตกสมยัใหม่ได้แพร่เข้าสูญ่ี่ปุ่ นเม่ืออดีต  
14.30 น. แวะถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถ์โออุระ (Oura Catholic Church) ตัง้อยูใ่กล้กบั

สวนโกลฟ์เวอร์ (Glover Garden) เป็นโบสถ์คริสตศาสนานิกายคาทอลิก สร้างขึน้
ในชว่งปี ค.ศ. 1863 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1867 ซึง่เป็นปีสดุท้ายของสมยัเอโดะ นบัได้
วา่เป็นโบสถ์ท่ีมีอายเุก่าแก่มากท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น และยงัได้รับการยกยอ่งให้เป็น
สมบตัขิองชาต ิท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกเพียงแหง่เดียวในญ่ีปุ่ นอีกด้วย 
น าทา่นชม คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ สไตล์ยโุรปท่ีสร้างโดย Mr.Thomas Glover ด้วย
ความช่ืนชอบบรรยากาศความสวยงามของเมืองนางาซากิ แตย่งัคงความเป็นอยู่
แบบสกอตแลนด์ จงึได้คิดริเร่ิมในการสร้างคฤหาสน์สไตล์ยโุรป ขึน้มาในปี ค.ศ.
1863 จนได้รับ รางวลั Second Class Order of the Rising Sun ในสมยันัน้ 

16.00 น. ออกเดนิทางสู ่สวนสนัตภิาพ 
16.30 น. น าทา่นชม สวนสันตภิาพ สร้างขึน้เพ่ือระลกึถึงเหตกุารณ์การทิง้ระเบดิปรมาณู 

เตือนใจชาวนางาซากิ ให้ระลกึถึงเหตกุารณ์เม่ือครัง้สงครามโลกครัง้ ท่ี 2 ในวนัท่ี 9 
สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแหง่นี ้ได้สร้างอนสุาวรีย์รูปแบบตา่งๆ เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงสญัลกัษณ์แหง่สนัตภิาพ และความสงบสขุของมนษุยชาต ิ อีกทัง้ยงัมีน า้พ ุ
และแผน่ศลิาหินสีด า ท่ีสร้างขึน้เพ่ือไว้อาลยัแดผู่้ เคราะห์ร้ายท่ีเสียชีวิต เน่ืองจาก
ระเบดิปรมาณ ู และน า้พนีุส้ร้างเพื่อไว้อาลยัแดผู่้ ท่ีขาดน า้ ภายหลงัจากทัง้เมืองเตม็
ไปด้วยกมัมนัตภาพรังสี 

16.50 น. ออกเดนิทางสูท่ี่พกั  
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร แบบชาบู ชาบู   
 พักที่ NEW NAGASAKI HOTEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันอังคารที่ 31 ม.ค. 62 นางาซากิ – คาชิมะ – เฮ้าส์เทนบอช 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดนิทางสู ่ศาลเจ้ายโูทคอิุนาริ 
10.15 น. น าทา่นนมสัการ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ศาลเจ้าในเมืองคาชิมะ จงัหวดัซากะ สร้าง

ขึน้เพ่ือบชูาเทพเจ้าญ่ีปุ่ นนามวา่ อินาริ  จดุเดน่สะดดุตาของศาลเจ้าแหง่นีก็้คือประตู
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โทริอิสีแดง และสนุขัจิง้จอกผู้ ถือสารเทพเจ้า  มีช่ือเสียงในฐานะศาลเจ้าท่ียิ่งใหญ่ 

หนึง่ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น เคียงคูก่บัศาลเจ้าฟชุิมิ อินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้า
คาสะมะ อินาริ ในจงัหวดัอิบารากิ  และผู้คนมกัเรียกศาลเจ้าแหง่นีด้้วยความเคารพ
รักวา่ "ยโูทค-ุซงั"  ในแตล่ะปีมีผู้คนมาเย่ียมชมศาลเจ้าถึง 300,000 คน สร้างขึน้ใน
คริสตศตวรรษท่ี 17  และตวัวิหารหลกัรวมถึงอาคารทัง้หมดลงรักเคลือบเงาอยา่ง
สวยงาม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 น. ออกเดนิทางสู ่เฮ้าส์เทนบอช หมูบ้่านฮอลแลนด์แหง่เดียวของญ่ีปุ่ น  
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ต์ 

จากนัน้เชิญทา่นเพลิดเพลินกบั เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น ท่ีได้รวบรวมสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์
(เนเธอร์แลนด์) และชาวดชัท์ไว้ด้วยกนั ทา่นสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศรอบๆ 
กงัหนัแบบฮอลแลนด์ ทุง่ดอกไม้ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นทุง่ดอกทิวลิป, ทุง่ดอกกหุลาบ, 
ลอ่งเรือชมบรรยากาศของเฮ้าส์เทนบอชได้อยา่งสบายใจ หรือทา่นท่ีชอบความ
ต่ืนเต้นเชิญท่ีสวนสนกุเฮ้าส์เทนบอช ท่ีแบง่ออกเป็นโซนตา่งๆ 6 โซนคือ Thriller 
Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ 
Nieuwstad มีกิจกรรมตา่งๆ ท่ีนา่สนใจเชน่ พิพิธภณัฑ์หมีเท็ดดี,้ โรงภาพยนตร์แบบ 
4-5 มิตหิลายโรง, พิพิธภณัฑ์ศลิปะ, ลอ่งเรือไปตามคลองท่ียาวกวา่ 6 กิโลเมตร, ชม
เมืองสไตล์ยโุรป, ข่ีจกัรยานชมเมือง และลอ่งเรือโจรสลดัของการ์ตนูดงั One Piece   

 (รวมบตัรผา่นประต ูและเลน่เคร่ืองเลน่ได้ไมจ่ ากดั / 1 Day Passport)  
(ไมมี่บริการอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการทอ่งเท่ียวของทา่น) 
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**พเิศษ** ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2020 (รวมที่น่ังชม) 
 พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการแช่ออนเซ็นแบบญ่ีปุ่น เพื่อเป็นการพกัผ่อน

จากการท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือยกบัการเดินทางหรือท ากจิกรรมมาลออดทั้งันั 
 พักที่ NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันพุธที่ 1 ม.ค. 63 เฮ้าส์เทนบอช – ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
10.00 น. ออกเดนิทางสู ่คาแนล ซิตี ้ 
12.30 น. เชิญทา่นช้อปปิง้ท่ี คาแนล ซิตี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูย์รวม

ร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่ตัง้อยูริ่มน า้ ภายในมีการขดุคลองให้ไหลผา่นใจ
กลางห้างแหง่นีด้้วย นอกจากนัน้ยงัมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมทัง้
โรงแรมอีก 2 แหง่ ถกูออกแบบมาให้เป็นพืน้ท่ีเปิดโลง่ๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสนัท่ี
แปลกตาเพ่ือให้ได้บรรยากาศท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ ตรงกลางของคลองจ าลองนีจ้ะมีการ
แสดงน า้พแุสงสีเสียง ตัง้แตเ่ปิดจนปิด ทกุๆ คร่ึงชัว่โมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน 
ทัง้ร้านท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่ น และร้านมาจากตา่งประเทศ มีร้านอาหารให้บริการ
หลากหลายแบบทัง้อาหารญ่ีปุ่ น และอาหารชาตอ่ืินๆ ในราคาท่ีไมไ่ด้แพงกวา่ข้าง
นอกมากนกั โดยเฉพาะท่ีชัน้ 5 จะมีสว่นท่ีเรียกวา่ ราเมน สเตเด่ียม ท่ีจะมีร้านราเมน
ท่ีมาจากสว่นตา่งๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น รวมทัง้ราเมนสไตล์ฟคุโุอกะท่ีเรียกวา่ฮากาตะ
ราเมนด้วย 

 (ไมมี่บริการอาหารกลางวนั เพ่ือให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งเต็มท่ี) 
17.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
19.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิ TG Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ  
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(2 ทา่น / 1 ห้อง) 57,900.- บาท 
ผู้ใหญ่พกัห้องเด่ียวเพิ่ม  9,500.- บาท 
เดก็อาย ุ2-5 ปี พกักบัผู้ ใหญ่ 2 ทา่น ไมมี่เตียงเสริม 46,900.- บาท 
เดก็อาย ุ6-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียงเสริม 56,900.- บาท 
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 25,000.- บาท 
 อัตราค่าบริการนีร้วม  
•  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั โดยสายการบนิไทย (TG)  
•  คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน า้มนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  คา่ท่ีพกั ห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  คา่อาหาร, คา่เข้าชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีได้ระบไุว้ในรายการ  
•  คา่ใช้จา่ยของมคัคเุทศก์ท่ีคอยอานวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดนิทาง  
•  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลอนัเน่ือง  

จากอบุตัเิหต ุไว้ในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท 
• น า้หนกักระเป๋า 40 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ และน า้หนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม ส าหรับท่ีนัง่ชัน้ประหยดั 

กรณีน า้หนกัเกินจากท่ีก าหนด ทางสายการบนิจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
•  คา่ใช้จา่ยส่วนตวั เชน่ คา่อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์ เป็นต้น  
•  คา่ปรับ สาหรับน า้หนกักระเป๋าเดนิทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบนิก าหนดไว้  
•  คา่ธรรมเนียมวีซ่า, คา่ท าหนงัสือเดนิทาง  
•  คา่ทิปไกด์ และคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดนิทาง 
•  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม  
เงื่อนไขการช าระเงิน  
• กรุณายืนยนัการเดนิทาง และช าระเงินมดัจ า ภายใน 48 ชัว่โมงนบัจากการส ารองท่ีนัง่ ทา่นละ 10,000 บาท 

และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้ เดินทางเพื่อท าการจองท่ีนัง่ ในกรณีเดนิทางชัน้ธุรกิจ มดัจ า
ทา่นละ 20,000 บาท   

• คา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดนิทาง อย่างน้อย 25 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
2.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การเมือง, การประท้วง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรติดขดั  
3. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากวา่มีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเส่ือม

เสียด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งด้าวท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตกุารณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 
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6. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 
ใบจองทวัร์ COUNTDOWN HUIS TEN BOSCH  

27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2563 
 

 
1. ช่ือ / นามสกลุ ผู้จอง............................................................................................................ 

 
2. ช่ือ / นามสกลุ  ผู้ เดนิทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

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

 
3. เบอร์ตดิตอ่ ................................................................................................................................. 
 
4. ท่ีอยู่ปัจจบุนั (ท่ีติดตอ่ได้สะดวก) ................................................................................................... 
 
5. ประเภทห้องพกั 

6.1  ห้องพกัผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL)   ..... ห้อง    
6.2  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 1 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง 
6.3  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง (มีเตียง) 
6.4  ห้องพกั 1 เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ใหญ่  ..... ห้อง (ไมมี่เตียง) 
6.5 ห้องพกัผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP) เตียงเสริม   ..... ห้อง    
6.6 ห้องพกั 1 ทา่น (SGL)      ..... ห้อง     
 

6. อาหาร         ไมท่านเนือ้ววั ไมท่านเนือ้หม ู ไมท่านสตัว์ปีก ทานมงัสวิรัติ 
อ่ืนๆ ............................................................ 

 
7. เคยโดนปฎิเสธวีซา่หรือไม่ ไมเ่คย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 

 


