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 บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บอ่น ำ้ร้อนสีฟ้ำอมเขียว ท่ีได้รับกำรยอมรับวำ่เป็นบอ่น ำ้ร้อนท่ีสวยท่ีสดุ 
 แชอ่อนเซน บ ำรุงผิวพรรณ ถึง 3 คืน 
 เดนิเลน่ท่ี หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแหง่สำยน ำ้ ขนุเขำ เตม็ไปด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และคำเฟ่ท่ีตกแตง่

ด้วยสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำม   
 ชิมชา ต้นต ำรับของชำยเูรชิโนะ ท่ีจงัหวดัซำกะ  
 ตำมรอยละครกลกิโมโน ท่ีศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ ศำลเจ้ำยิ่งใหญ่แหง่เมืองซำกะ (Saga)  
 ชมกำรแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองสง่ท้ำยปีเก่ำต้อนรับเข้ำสูปี่ใหม่ 2020 ท่ี เฮ้าส์เทนบอช (รวมท่ีน่ังชม) 
 อลงักำรชมเทศกำลประดบัไฟท่ียิง่ใหญ่ท่ีสดุในโลก ด้วยดวงไฟมำกถึง 11 ล้ำนดวง 
 ช้อปปิง้ถงุโชคดี (Lucky Bag) วนัท่ี 1-3 มกรำคม ของทกุปี 

วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ 
21.00 น. พร้อมกนัท่ีทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 หน้ำเคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย อินเตอร์ 

ประต ู 3 แถว C โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษัท คอยอ ำนวยควำมสะดวก และด ำเนินกำรด้ำน
เอกสำรแก่ทำ่น 

 
วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – อุกิฮะ – โออติะ 
00.50 น. ออกเดินทำงสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเท่ียวบินท่ี TG-8106 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ 

(ใช้เวลำบิน 5.30 ชัว่โมง) บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฯ 
08.20 น. ถึงสนำมบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ที่สดุบนเกำะคิวช ู เกำะใหญ่ตอนใต้สดุของ

ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลำงด้ำนกำรค้ำพำณิชย์ หลงัผ่ำนกำรตรวจลงตรำ
หนงัสือเดินทำง และพิธีกำรศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว 

09.00 น. ออกเดินทำงสู ่ต าบลดาไซฟุ ที่มีอนสุรณ์ทำงประวตัิศำสตร์เหลืออยู่ให้ชมมำกมำย  
10.00 น. น ำทำ่นชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วดัชินโตเก่ำแก่ และมีช่ือเสียงท่ีสดุ สร้ำงขึน้เม่ือปี ค.ศ. 

905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นท่ีสถิตของเทพเจ้ำแหง่ควำมรู้ จงึมีนกัเรียน
นิสตินกัศกึษำมำกรำบไหว้ขอพรเพ่ือกำรศกึษำ ชำวญ่ีปุ่ นท่ีไปนมสักำรขอพรนัน้จะต้อง
มีพิธีกำรตัง้แต่ล้ำงมือในบ่อน ำ้ให้สะอำด จำกนัน้ก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึง่มีรูตรงกลำง 
โยนลงไปตรงบ่อด้ำนหน้ำของเทพเจ้ำ พนมมือไหว้ พร้อมกบัตบมือ 3 ครัง้แล้วก้มลง
กรำบ เป็นอนัเสร็จพิธี 

11.00 น. ออกเดินทำงสู ่ภตัตำคำร  
12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบเซ็ทญ่ีปุ่น 
13.00 น. น ำทำ่นเดินทำงสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี  
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13.30 น. ให้ทำ่นได้เพลดิเพลนิกบักำรชม และชิมสตรอเบอร์ร่ี ไร่สตรอเบอร่ีของชำวญ่ีปุ่ นท่ีมีกำร
ปลกูอย่ำงพิถีพถินั ดแูลเอำใจใสท่กุกระบวนกำรทกุขัน้ตอน ท ำให้ผลของสตรอเบอร์ร่ี
นัน้มีขนำดใหญ่ สีแดงสด และรสชำติหวำน 

14.15 น. ออกเดินทำงสู ่เมืองอกิุฮะ  
15.00 น. น ำทำ่นนมสักำร ศาลเจ้าอุกิฮะอนิาริ ศำลเจ้ำที่มีเสำโทริอิสีแดงสดกว่ำ 90 เสำทอด

ยำวเรียงรำยไปจนถึงภเูขำ ที่อกิุฮะอินำริ มีเทพเจ้ำจำก 3 แหง่ถกูน ำมำบชูำไว้ คือ ศำล
เจ้ำฟชูิมิอินำริ, ศำลเจ้ำมตัสโึมโตะ และศำลเจ้ำดำไซฟ ุเดินไปตำมทำงมุ่งสูศ่ำลเจ้ำ จะ
ได้เหน็วิวเมืองอกิุฮะแบบพำโนรำม่ำ เป็นสดุยอดสถำนท่ีที่คณุจะเหน็ได้ภำพเสำโทริอิสี
แดงประกำยตดักบัววิทวิทศัน์ที่ธรรมชำติสร้ำงขึน้มำนี ้ 

15.45 น. ออกเดินทำงสูโ่ออิตะ เป็นเมืองศนูย์กลำงกำรคมนำคม ท่ีเช่ือมต่อรถไฟหลำยสำย 
18.30 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต์ 
 พักที่  REMBRANDT HOTEL OITA  
 
วันอาทติย์ที่ 29 ธ.ค. 62 โออติะ - เบบ็ปุ – ยูฟูอนิ – เทอืกเขาคูจู   
08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทำงสู ่บ่อทะเลเดือด 
09.30 น. น ำทำ่นเท่ียวชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อน ำ้ร้อนสีฟ้ำอมเขียว ที่ได้รับกำร

ยอมรับว่ำเป็นบ่อน ำ้ร้อนท่ีสวยที่สดุในบรรดำบ่อน ำ้ร้อนแปลกในเมืองนี ้ โดยจะปลอ่ย
ควนัสีขำวพวยพุ่งจำกรอบบ่อตลอดเวลำ โดยบ่อทะเลเดือดเกิดขึน้ภำยหลงักำรระเบิด  
ของภเูขำไฟเม่ือ 1,000 ปีก่อน 

10.30 น. ออกเดินทำงสู ่หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้ำนเลก็ๆ ที่ตัง้อยู่บนท่ีรำบกลำงหบุเขำของจงัหวดั
โออิตะ บนเกำะคิวช ู 

11.30 น. เชิญทำ่น เดนิชมหมู่บ้านยูฟูอนิ หมู่บ้ำนต้นแบบ OTOP ของญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัมี
นกัทอ่งเท่ียวเข้ำมำถึงวนัละ 11,000 คน ภำยในหมู่บ้ำนมีร้ำนค้ำกำรฝีมือมำกมำย ชม
ร้ำนเคร่ืองแก้ว ร้ำนขนมญ่ีปุ่ นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอำดสะอ้ำน และเลือกซือ้ของท่ี
ระลกึมำกมำย ชมทะเลสำบเก่ำแก่โบรำณ ชมปลำพนัธุ์ที่หำยำกนำนำชนิดอยู่อำศยัใน
ทะเลสำบอย่ำงธรรมชำติ 

 ห้ามพลาด  
- Milch Yufuin ชีสคัพ ที่อร่อยที่สุดในโลก 
- B Speak โรลเค้กช่ือดังของยูฟูอิน  
- ทะเลสาบคริินโกะ 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบเซ็ทญ่ีปุ่น 
14.30 น. น ำทำ่นเดินทำงสู่ที่พกั บริเวณ เทอืกเขาคูจู 
16.00 น. ถึงโรงแรมที่พกั แล้วน ำทำ่นรับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม แบบไค

เซกิ 
 เชิญทำ่นพกัผ่อน สไตล์นิปปอน กบักำรแช่ออนเซน น ำ้แร่ธรรมชำติแท้ ที่ผ่ำนควำมร้อน

ใต้พิภพ ช่วยคลำยควำมเม่ือยล้ำ เลือดลมเดินดีขึน้ เสริมสขุภำพให้กระปร่ีกระเปร่ำ 
ผิวพรรณสดใสมีน ำ้มีนวล และช่วยระบบกำรเผำผลำญของร่ำงกำยอีกด้วย 

 พักที่  SANAI KOGEN HOTEL  
 
 
 

mailto:Tel:%200%20-2676%20-2200
mailto:info@tourlines.co.th


Best Destination                                              TOURLINES 
                                                                                                             “ The Art of Travel ” 

Tel: 0 -2676 -2200  Fax: 0 -2676 - 0169 E- mail: info@tourlines.co.th 

https://tourlines.co.th  

วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 62 เทอืกเขาคูจู – โทสึเอาท์เล็ต - ยูเรชิโนะ    
07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทำงสู ่จดุชมวิวยอดเขำไดเคนโบะ  
09.10 น. น ำทำ่นชม ยอดเขาไดเคนโบะ ตัง้อยู่ ณ ควำมสงู 936 

เมตรจำกระดบัน ำ้ทะเล  เป็นจดุชมวิวที่ดีที่สดุ มมุที่สวยงำม
ของภเูขำไฟอะโสะ และวิวเมืองอะโสะทัง้เมือง สำมำรถชมวิวได้ทกุทศิทำง 360 องศำ 
มีร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และคำเฟ่คอยให้บริกำรอีกด้วย   

10.00 น. ออกเดินทำงสู ่โทสพึรีเม่ียมเอำท์เลต็ 
12.30 น. เชิญทำ่นช้อปปิง้ท่ี โทสึพรีเม่ียมเอาท์เล็ต เป็นเอำท์เล็ตมอลล์ขนำดใหญ่ซึง่อำคำร

ออกแบบในสไตล์แคลฟิอร์เนียใต้ ที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สดุในภมูิภำคคิวช ู ให้ทำ่น
สนกุสนำนกบักำรเลือกซือ้สนิค้ำแบรนด์เนมมำกมำยในรำคำลดพิเศษสดุ อำทเิช่น  
Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ 
(ไม่มีบริกำรอำหำรกลำงวนั เพ่ือให้ทำ่นได้ช้อปปิง้อย่ำงเต็มที่) 

15.30 น. ออกเดินทำงสู ่ เมืองยูเรชิโนะ เป็นเมืองเลก็ๆ ในจงัหวดัซำกะ (Saga) ที่มีวฒันธรรม
กำรใช้ชีวิตที่ดีงำม ธรรมชำติสวย สงบ อำหำรอร่อย 

16.30 น. น ำทำ่นชิมชา ต้นต ำรับของชำยเูรชโินะ เมืองท่ีมีไร่ชำจ ำนวนมำก ชมภำยใน
โรงงำนผลติชำพร้อมกบัชิมรสชำติน ำ้ชำได้ พร้อมทัง้มีผลิตภณัฑ์ที่แปลงมำจำกใบชำ  
อีกมำกมำย เช่น โอศกรีม โซบะ เป็นต้น 

18.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม แบบไคเซกิ 
 เชิญทำ่นพกัผ่อนสไตล์นิปปอน กบักำรแช่ออนเซน จดุเด่นของเมืองยเูรชิโนะคือมีน ำ้แร่

คณุภำพเยี่ยมเพ่ือผิวสวยกระจ่ำงใส   
 พักที่ WATAYA BESSO HOTEL  
 
วันอังคารที่ 31 ม.ค. 62 ยูเรชิโนะ – คาชิมะ – เฮ้าส์เทนบอช – ชมพลุฉลองปีใหม่ 2020 (รวมค่าที่น่ังชม) 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทำงสู ่ศำลเจ้ำยโูทคอุินำริ 
09.10 น. น ำทำ่นนมสักำร ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ ศำลเจ้ำในเมืองคำชิมะ จงัหวดัซำกะ สร้ำงขึน้

เพ่ือบชูำเทพเจ้ำญ่ีปุ่ นนำมว่ำ อินำริ  จดุเด่นสะดดุตำของศำลเจ้ำแหง่นีก็้คือประตโูทริ
อิสีแดง และสนุขัจิง้จอกผู้ ถือสำรเทพเจ้ำ  มีช่ือเสียงในฐำนะศำลเจ้ำที่ยิ่งใหญ่ หนึ่งใน 
3 ของประเทศญ่ีปุ่ น เคียงคู่กับศำลเจ้ำฟชุิมิ อินำริ ในเกียวโต และศำลเจ้ำคำสะมะ อิ
นำริ ในจงัหวดัอิบำรำกิ  และผู้คนมกัเรียกศำลเจ้ำแหง่นีด้้วยควำมเคำรพรักว่ำ "ยโูทคุ-
ซงั"  ในแต่ละปีมีผู้คนมำเย่ียมชมศำลเจ้ำถึง 300,000 คน สร้ำงขึน้ในคริสตศตวรรษที่ 
17  และตวัวิหำรหลกัรวมถึงอำคำรทัง้หมดลงรักเคลือบเงำอย่ำงสวยงำม   

10.10 น. ออกเดินทำงสู ่เฮ้ำส์เทนบอช หมู่บ้ำนฮอลแลนด์แหง่เดียวของญ่ีปุ่ น  
11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบบุฟเฟ่ต์ 
12.30 น. เชิญทำ่นเพลดิเพลนิกบั เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญ่ีปุ่ น ที่ได้

รวบรวมสถำปัตยกรรมและศิลปกรรมขนำนแท้ของฮอลแลนด์(เนเธอร์แลนด์) และ
ชำวดชัท์ไว้ด้วยกนั ทำ่นสำมำรถถ่ำยรูปกบับรรยำกำศรอบๆ กงัหนัแบบฮอลแลนด์ ทุง่
ดอกไม้ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นทุง่ดอกทวิลปิ, ทุง่ดอกกหุลำบ, ลอ่งเรือชมบรรยำกำศของ
เฮ้ำส์เทนบอชได้อย่ำงสบำยใจ  
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หรือทำ่นท่ีชอบควำมต่ืนเต้นเชิญที่สวนสนกุเฮ้ำส์เทนบอช ที่แบ่งออกเป็นโซนต่ำงๆ 6 
โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen 
และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่น่ำสนใจเช่น พิพิธภณัฑ์หมีเทด็ดี,้ โรงภำพยนตร์
แบบ 4-5 มิติหลำยโรง, พิพิธภณัฑ์ศิลปะ, ลอ่งเรือไปตำมคลองท่ียำวกว่ำ 6 กิโลเมตร, 
ชมเมืองสไตล์ยโุรป, ข่ีจกัรยำนชมเมือง และลอ่งเรือโจรสลดัของกำร์ตนูดงั One Piece   

 (รวมบตัรผ่ำนประต ูและเลน่เคร่ืองเลน่ได้ไม่จ ำกดั / 1 Day Passport)  
(ไม่มีบริกำรอำหำรค ่ำ เพ่ือควำมสะดวกในกำรทอ่งเท่ียวของท่ำน) 

**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. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
10.00 น. ออกเดินทำงสู ่คำแนล ซตีิ ้ 
12.30 น. เชิญทำ่นช้อปปิง้ท่ี คาแนล ซติี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูย์รวมร้ำนค้ำ 

และร้ำนอำหำรขนำดใหญ่ตัง้อยู่ริมน ำ้ ภำยในมีกำรขดุคลองให้ไหลผ่ำนใจกลำงห้ำง
แหง่นีด้้วย นอกจำกนัน้ยงัมีโรงภำพยนตร์ โรงละคร ร้ำนตู้ เกมส์ รวมทัง้โรงแรมอีก 2 
แหง่ ถกูออกแบบมำให้เป็นพืน้ท่ีเปิดโล่งๆ กว้ำงๆ มีรูปทรง และสีสนัท่ีแปลกตำเพ่ือให้
ได้บรรยำกำศที่น่ำต่ืนตำต่ืนใจ ตรงกลำงของคลองจ ำลองนีจ้ะมีกำรแสดงน ำ้พแุสงสี
เสียง ตัง้แต่เปิดจนปิด ทกุๆ คร่ึงชัว่โมง มีร้ำนค้ำมำกกว่ำ 250 ร้ำน ทัง้ร้ำนที่มีเฉพำะใน
ญ่ีปุ่ น และร้ำนมำจำกต่ำงประเทศ มีร้ำนอำหำรให้บริกำรหลำกหลำยแบบทัง้อำหำร
ญ่ีปุ่ น และอำหำรชำติอ่ืนๆ ในรำคำที่ไม่ได้แพงกวำ่ข้ำงนอกมำกนกั โดยเฉพำะท่ีชัน้ 5 
จะมีสว่นที่เรียกว่ำ รำเมน สเตเด่ียม ที่จะมีร้ำนรำเมนท่ีมำจำกสว่นต่ำงๆ ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น รวมทัง้รำเมนสไตล์ฟคุโุอกะท่ีเรียกว่ำฮำกำตะรำเมนด้วย 

 (ไม่มีบริกำรอำหำรกลำงวนั เพ่ือให้ทำ่นได้ช้อปปิง้อย่ำงเต็มที่) 
17.00 น. ออกเดินทำงสูส่นำมบิน 
19.00 น. ออกเดินทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8109 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ 

(ใช้เวลำบิน 5.30 ชัว่โมง) บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฯ 
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
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อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (2 ทำ่น / 1 ห้อง) 59,900.- บำท 
ผู้ใหญ่พกัห้องเด่ียว  9,500.- บำท 
เด็กอำย ุ2-5 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทำ่น ไม่มีเตียงเสริม 47,900.- บำท 
เด็กอำย ุ6-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทำ่น มีเตียงเสริม 58,900.- บำท 
หมายเหตุ   กรณีต้องกำรเดินทำงโดยที่นัง่ชัน้ธรุกิจ รำคำเพิ่มทำ่นละ 25,000.- บำท 
 อัตราค่าบริการนีร้วม  
•  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสำยกำรบินไทย (TG)  
•  ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษีน ำ้มนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  ค่ำที่พกั ห้องละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมที่ระบไุว้ในรำยกำร หรือระดบัเดียวกนั  
•  ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมที่ได้ระบไุว้ในรำยกำร  
•  ค่ำใช้จ่ำยของมคัคเุทศก์ที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้กบัทำ่นในตลอดกำรเดินทำง  
•  ค่ำประกนัอบุตัิเหตใุนระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลอนัเน่ือง  จำก

อบุตัิเหต ุไว้ในวงเงินไม่เกินทำ่นละ 500,000 บำท 
• น ำ้หนกักระเป๋ำ 40 กิโลกรัม ส ำหรับที่นัง่ชัน้ธรุกิจ และน ำ้หนกักระเป๋ำ 30 กิโลกรัม ส ำหรับที่นัง่ชัน้ประหยดั กรณี

น ำ้หนกัเกินจำกที่ก ำหนด ทำงสำยกำรบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
•  ค่ำใช้จ่ำยสว่นตวั เช่น ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำรทวัร์, ค่ำซกัรีด, ค่ำโทรศพัท์ เป็นต้น  
•  ค่ำปรับ สำหรับน ำ้หนกักระเป๋ำเดินทำงที่เกินจำกที่ทำงสำยกำรบินก ำหนดไว้  
•  ค่ำธรรมเนียมวีซำ่, ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง  
•  ค่ำทปิไกด์ และคนขบัรถ 1,000 บำท ตลอดกำรเดินทำง 
•  ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย และค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม  
เงื่อนไขการช าระเงนิ  
• กรุณำยืนยนักำรเดินทำง และช ำระเงินมดัจ ำ ภำยใน 48 ชัว่โมงนบัจำกกำรส ำรองที่นัง่ ทำ่นละ 10,000 บำท และ

กรุณำแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้ำพำสปอร์ตของผู้ เดินทำงเพ่ือท ำกำรจองที่นัง่ ในกรณีเดินทำงชัน้ธรุกิจ มดัจ ำทำ่นละ 
20,000 บำท   

• ค่ำทวัร์สว่นที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทวัร์ทัง้หมดก่อนกำรเดินทำง อย่ำงน้อย 25 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสทิธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มนัและภำษีสนำมบินทกุแหง่เพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ก่อนวนัเดินทำง 
2.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมลำ่ช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนดัหยดุ

งำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรจรำจรติดขดั  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกว่ำมีกำรน ำสิง่ของผิดกฎหมำย หรือควำมประพฤติสอ่ไปในทำงเส่ือมเสีย

ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว หรือโดนปฎิเสธกำรเข้ำเมืองทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบัชำวต่ำงชำติ 
หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนกัอยู่ในประเทศไทย หรือเหตกุำรณ์ที่เหนือกำรณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของทำ่น, เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุำกควำมประมำทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทำ่นตกลงช ำระค่ำมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำทำ่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่ำงๆ 
ทัง้หมด 
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ใบจองทวัร์ COUNTDOWN HUIS TEN BOSCH & ONSEN 
27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2563 

 
 

1. ช่ือ / นำมสกลุ ผู้จอง..................................................................................................... ....... 
 

2. ช่ือ / นำมสกลุ  ผู้ เดินทำง (เป็นภำษำองักฤษตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต) 
1. ..................................................................................................................  
2. ..................................................................................................................  
3. ..................................................................................................................  
4. ..................................................................................................................  
5. ..................................................................................................................  
6. ..................................................................................................................  

 
3. เบอร์ติดต่อ .................................................................................................................................  
 
4. ที่อยู่ปัจจบุนั (ท่ีติดต่อได้สะดวก) ......................................................................................... .......... 
 
5. ประเภทห้องพกั 

6.1  ห้องพกัผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (TWN / DBL)  ..... ห้อง    
6.2  ห้องพกั 1 เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 1 ผู้ ใหญ่  ..... ห้อง 
6.3  ห้องพกั 1 เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ ใหญ่  ..... ห้อง (มีเตียง) 
6.4  ห้องพกั 1 เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) พกักบั 2 ผู้ ใหญ่  ..... ห้อง (ไม่มีเตียง) 
6.5 ห้องพกัผู้ใหญ่ 3 ทำ่น (TRP) เตียงเสริม   ..... ห้อง    
6.6 ห้องพกั 1 ทำ่น (SGL)      ..... ห้อง     
 

6. อำหำร         ไม่ทำนเนือ้ววั ไม่ทำนเนือ้หม ู ไม่ทำนสตัว์ปีก ทำนมงัสวิรัติ 
อ่ืนๆ ............................................................ 

 
7. เคยโดนปฎิเสธวีซำ่หรือไม่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 
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