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 บ่ อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อน ้ำร้ อนสีฟ้ำอมเขียว ที่ได้ รับกำรยอมรับว่ำเป็ นบ่อน ้ำร้ อนที่สวยที่สดุ
 แช่ออนเซน บำรุงผิวพรรณ ถึง 3 คืน
 เดินเล่นที่ หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแห่งสำยน ้ำ ขุนเขำ เต็มไปด้ วยร้ ำนค้ ำ ร้ ำนอำหำร และคำเฟ่ ที่ตกแต่ง






ด้ วยสถำปั ตยกรรมที่สวยงำม
ชิมชา ต้ นตำรับของชำยูเรชิโนะ ที่จงั หวัดซำกะ
ตำมรอยละครกลกิโมโน ที่ศาลเจ้ ายูโทคุอนิ าริ ศำลเจ้ ำยิ่งใหญ่แห่งเมืองซำกะ (Saga)
ชมกำรแสดงดอกไม้ ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ ำยปี เก่ำต้ อนรับเข้ ำสูป่ ี ใหม่ 2020 ที่ เฮ้ าส์ เทนบอช (รวมที่น่ ังชม)
อลังกำรชมเทศกำลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลก ด้ วยดวงไฟมำกถึง 11 ล้ ำนดวง
ช้ อปปิ ง้ ถุงโชคดี (Lucky Bag) วันที่ 1-3 มกรำคม ของทุกปี

วันศุกร์ ท่ ี 27 ธ.ค. 62
21.00 น.

กรุ งเทพฯ
พร้ อมกันที่ทำ่ อำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 หน้ ำเคำน์เตอร์ สำยกำรบินไทย อินเตอร์
ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่บริ ษัท คอยอำนวยควำมสะดวก และดำเนินกำรด้ ำน
เอกสำรแก่ทำ่ น

วันเสาร์ ท่ ี 28 ธ.ค. 62
00.50 น.

กรุ งเทพฯ – ฟุคุโอกะ – อุกิฮะ – โออิตะ
ออกเดินทำงสูเ่ มืองฟุคโุ อกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8106 Charter Flight เที่ยวบินพิเศษ
(ใช้ เวลำบิน 5.30 ชัว่ โมง) บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ องฯ
ถึงสนำมบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สดุ บนเกำะคิวชู เกำะใหญ่ตอนใต้ สดุ ของ
ประเทศญี่ปนุ่
เป็ นเมืองศูนย์กลำงด้ ำนกำรค้ ำพำณิชย์ หลังผ่ำนกำรตรวจลงตรำ
หนังสือเดินทำง และพิธีกำรศุลกำกรเรี ยบร้ อยแล้ ว
ออกเดินทำงสู่ ตาบลดาไซฟุ ที่มีอนุสรณ์ทำงประวัติศำสตร์ เหลืออยู่ให้ ชมมำกมำย
นำท่ำนชม ศาลเจ้ าดาไซฟุ วัดชินโตเก่ำแก่ และมีชื่อเสียงที่สดุ สร้ ำงขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.
905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็ นที่สถิตของเทพเจ้ ำแห่งควำมรู้ จึงมีนกั เรี ยน
นิสติ นักศึกษำมำกรำบไหว้ ขอพรเพื่อกำรศึกษำ ชำวญี่ปนที
ุ่ ่ไปนมัสกำรขอพรนั ้นจะต้ อง
มีพิธีกำรตั ้งแต่ล้ำงมือในบ่อน ้ำให้ สะอำด จำกนั ้นก็จะใช้ เหรี ยญ 5 เยน ซึง่ มีรูตรงกลำง
โยนลงไปตรงบ่อด้ ำนหน้ ำของเทพเจ้ ำ พนมมือไหว้ พร้ อมกับตบมือ 3 ครัง้ แล้ วก้ มลง
กรำบ เป็ นอันเสร็ จพิธี
ออกเดินทำงสู่ ภัตตำคำร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร แบบเซ็ทญี่ปุ่น
นำท่ำนเดินทำงสู่ ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี

08.20 น.
09.00 น.
10.00 น.

11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
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13.30 น.

ให้ ทำ่ นได้ เพลิดเพลินกับกำรชม และชิมสตรอเบอร์ รี่ ไร่ สตรอเบอรี่ ของชำวญี่ปนที
ุ่ ่มีกำร
ปลูกอย่ำงพิถีพถิ นั ดูแลเอำใจใส่ทกุ กระบวนกำรทุกขั ้นตอน ทำให้ ผลของสตรอเบอร์ รี่
นั ้นมีขนำดใหญ่ สีแดงสด และรสชำติหวำน
ออกเดินทำงสู่ เมืองอุกิฮะ
นำท่ำนนมัสกำร ศาลเจ้ าอุกิฮะอินาริ ศำลเจ้ ำที่มีเสำโทริ อิสีแดงสดกว่ำ 90 เสำทอด
ยำวเรี ยงรำยไปจนถึงภูเขำ ที่อกุ ิฮะอินำริ มีเทพเจ้ ำจำก 3 แห่งถูกนำมำบูชำไว้ คือ ศำล
เจ้ ำฟูชิมิอินำริ , ศำลเจ้ ำมัตสึโมโตะ และศำลเจ้ ำดำไซฟุ เดินไปตำมทำงมุ่งสูศ่ ำลเจ้ ำ จะ
ได้ เห็นวิวเมืองอุกิฮะแบบพำโนรำม่ำ เป็ นสุดยอดสถำนที่ที่คณ
ุ จะเห็นได้ ภำพเสำโทริอิสี
แดงประกำยตัดกับวิวทิวทัศน์ที่ธรรมชำติสร้ ำงขึ ้นมำนี ้
ออกเดินทำงสูโ่ ออิตะ เป็ นเมืองศูนย์กลำงกำรคมนำคม ที่เชื่อมต่อรถไฟหลำยสำย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม แบบบุฟเฟ่ ต์
พักที่
REMBRANDT HOTEL OITA 

14.15 น.
15.00 น.

15.45 น.
18.30 น.
วันอาทิตย์ ท่ ี 29 ธ.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.
09.30 น.

10.30 น.
11.30 น.

13.00 น.
14.30 น.
16.00 น.

โออิตะ - เบ็บปุ – ยูฟูอนิ – เทือกเขาคูจู
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทำงสู่ บ่อทะเลเดือด
นำท่ำนเที่ยวชม บ่ อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อน ้ำร้ อนสีฟ้ำอมเขียว ที่ได้ รับกำร
ยอมรับว่ำเป็ นบ่อน ้ำร้ อนที่สวยที่สดุ ในบรรดำบ่อน ้ำร้ อนแปลกในเมืองนี ้ โดยจะปล่อย
ควันสีขำวพวยพุ่งจำกรอบบ่อตลอดเวลำ โดยบ่อทะเลเดือดเกิดขึ ้นภำยหลังกำรระเบิด
ของภูเขำไฟเมื่อ 1,000 ปี ก่อน
ออกเดินทำงสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้ำนเล็กๆ ที่ตั ้งอยู่บนที่รำบกลำงหุบเขำของจังหวัด
โออิตะ บนเกำะคิวชู
เชิญท่ำน เดินชมหมู่บ้านยูฟูอนิ หมู่บ้ำนต้ นแบบ OTOP ของญี่ปนุ่ ปั จจุบนั มี
นักท่องเที่ยวเข้ ำมำถึงวันละ 11,000 คน ภำยในหมู่บ้ำนมีร้ำนค้ ำกำรฝี มือมำกมำย ชม
ร้ ำนเครื่ องแก้ ว ร้ ำนขนมญี่ปนปรุ
ุ่ งสดๆ ร้ อนๆ และสะอำดสะอ้ ำน และเลือกซื ้อของที่
ระลึกมำกมำย ชมทะเลสำบเก่ำแก่โบรำณ ชมปลำพันธุ์ที่หำยำกนำนำชนิดอยู่อำศัยใน
ทะเลสำบอย่ำงธรรมชำติ
ห้ ามพลาด
- Milch Yufuin ชีสคัพ ที่อร่ อยที่สุดในโลก
- B Speak โรลเค้ กชื่อดังของยูฟูอิน
- ทะเลสาบคิรินโกะ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร แบบเซ็ทญี่ปุ่น
นำท่ำนเดินทำงสู่ที่พกั บริ เวณ เทือกเขาคูจู
ถึงโรงแรมที่พกั แล้ วนำท่ำนรับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม แบบไค
เซกิ
เชิญท่ำนพักผ่อน สไตล์นิปปอน กับกำรแช่ออนเซน น ้ำแร่ ธรรมชำติแท้ ที่ผ่ำนควำมร้ อน
ใต้ พิภพ ช่วยคลำยควำมเมื่อยล้ ำ เลือดลมเดินดีขึ ้น เสริ มสุขภำพให้ กระปรี่ กระเปร่ำ
ผิวพรรณสดใสมีน ้ำมีนวล และช่วยระบบกำรเผำผลำญของร่ ำงกำยอีกด้ วย
พักที่
SANAI KOGEN HOTEL
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วันจันทร์ ท่ ี 30 ม.ค. 62
07.00 น.
08.30 น.
09.10 น.

10.00 น.
12.30 น.

15.30 น.
16.30 น.
18.00 น.

วันอังคารที่ 31 ม.ค. 62
07.00 น.
08.30 น.
09.10 น.

10.10 น.
11.30 น.
12.30 น.

เทือกเขาคูจู – โทสึเอาท์ เล็ต - ยูเรชิโนะ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทำงสู่ จุดชมวิวยอดเขำไดเคนโบะ
นำท่ำนชม ยอดเขาไดเคนโบะ ตั ้งอยู่ ณ ควำมสูง 936
เมตรจำกระดับน ้ำทะเล เป็ นจุดชมวิวที่ดีที่สดุ มุมที่สวยงำม
ของภูเขำไฟอะโสะ และวิวเมืองอะโสะทั ้งเมือง สำมำรถชมวิวได้ ทกุ ทิศทำง 360 องศำ
มีร้ำนค้ ำ ร้ ำนอำหำร และคำเฟ่ คอยให้ บริ กำรอีกด้ วย
ออกเดินทำงสู่ โทสึพรี เมี่ยมเอำท์เล็ต
เชิญท่ำนช้ อปปิ ง้ ที่ โทสึพรี เมี่ยมเอาท์ เล็ต เป็ นเอำท์เล็ตมอลล์ขนำดใหญ่ซงึ่ อำคำร
ออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์ เนียใต้ ที่ได้ รับควำมนิยมมำกที่สดุ ในภูมิภำคคิวชู ให้ ทำ่ น
สนุกสนำนกับกำรเลือกซื ้อสินค้ ำแบรนด์เนมมำกมำยในรำคำลดพิเศษสุด อำทิเช่น
Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ
(ไม่มีบริ กำรอำหำรกลำงวัน เพื่อให้ ทำ่ นได้ ช้อปปิ ง้ อย่ำงเต็มที่)
ออกเดินทำงสู่ เมืองยูเรชิโนะ เป็ นเมืองเล็กๆ ในจังหวัดซำกะ (Saga) ที่มีวฒ
ั นธรรม
กำรใช้ ชีวิตที่ดีงำม ธรรมชำติสวย สงบ อำหำรอร่ อย
นำท่ำนชิมชา ต้ นตำรับของชำยูเรชิโนะ เมืองที่มีไร่ ชำจำนวนมำก ชมภำยใน
โรงงำนผลิตชำพร้ อมกับชิมรสชำติน ้ำชำได้ พร้ อมทั ้งมีผลิตภัณฑ์ที่แปลงมำจำกใบชำ
อีกมำกมำย เช่น โอศกรี ม โซบะ เป็ นต้ น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม แบบไคเซกิ
เชิญท่ำนพักผ่อนสไตล์นิปปอน กับกำรแช่ออนเซน จุดเด่นของเมืองยูเรชิโนะคือมีน ้ำแร่
คุณภำพเยี่ยมเพื่อผิวสวยกระจ่ำงใส
พักที่
WATAYA BESSO HOTEL
ยูเรชิโนะ – คาชิมะ – เฮ้ าส์ เทนบอช – ชมพลุฉลองปี ใหม่ 2020 (รวมค่ าที่น่ ังชม)
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทำงสู่ ศำลเจ้ ำยูโทคุอินำริ
นำท่ำนนมัสกำร ศาลเจ้ ายูโทคุอนิ าริ ศำลเจ้ ำในเมืองคำชิมะ จังหวัดซำกะ สร้ ำงขึ ้น
เพื่อบูชำเทพเจ้ ำญี่ปนนำมว่
ุ่
ำ อินำริ จุดเด่นสะดุดตำของศำลเจ้ ำแห่งนี ้ก็คือประตูโทริ
อิสีแดง และสุนขั จิ ้งจอกผู้ถือสำรเทพเจ้ ำ มีชื่อเสียงในฐำนะศำลเจ้ ำที่ยิ่งใหญ่ หนึ่งใน
3 ของประเทศญี่ปนุ่ เคียงคู่กับศำลเจ้ ำฟุชิมิ อินำริ ในเกียวโต และศำลเจ้ ำคำสะมะ อิ
นำริ ในจังหวัดอิบำรำกิ และผู้คนมักเรี ยกศำลเจ้ ำแห่งนี ้ด้ วยควำมเคำรพรักว่ำ "ยูโทคุซัง" ในแต่ละปี มีผ้ คู นมำเยี่ยมชมศำลเจ้ ำถึง 300,000 คน สร้ ำงขึ ้นในคริ สตศตวรรษที่
17 และตัววิหำรหลักรวมถึงอำคำรทั ้งหมดลงรักเคลือบเงำอย่ำงสวยงำม
ออกเดินทำงสู่ เฮ้ ำส์เทนบอช หมู่บ้ำนฮอลแลนด์แห่งเดียวของญี่ปนุ่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร แบบบุฟเฟ่ ต์
เชิญท่ำนเพลิดเพลินกับ เฮ้ าส์ เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์ ” ของประเทศญี่ปนุ่ ที่ได้
รวบรวมสถำปั ตยกรรมและศิลปกรรมขนำนแท้ ของฮอลแลนด์(เนเธอร์ แลนด์)
และ
ชำวดัชท์ไว้ ด้วยกัน ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปกับบรรยำกำศรอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุง่
ดอกไม้ ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นทุง่ ดอกทิวลิป, ทุง่ ดอกกุหลำบ, ล่องเรื อชมบรรยำกำศของ
เฮ้ ำส์เทนบอชได้ อย่ำงสบำยใจ
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หรื อท่ำนที่ชอบควำมตื่นเต้ นเชิญที่สวนสนุกเฮ้ ำส์เทนบอช ที่แบ่งออกเป็ นโซนต่ำงๆ 6
โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen
และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่น่ำสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี,้ โรงภำพยนตร์
แบบ 4-5 มิติหลำยโรง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ล่องเรื อไปตำมคลองที่ยำวกว่ำ 6 กิโลเมตร,
ชมเมืองสไตล์ยโุ รป, ขี่จกั รยำนชมเมือง และล่องเรื อโจรสลัดของกำร์ ตนู ดัง One Piece
(รวมบัตรผ่ำนประตู และเล่นเครื่ องเล่นได้ ไม่จำกัด / 1 Day Passport)
(ไม่มีบริ กำรอำหำรค่ำ เพื่อควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยวของท่ำน)
**พิเศษ** ชมการแสดงดอกไม้ ไฟ เฉลิมฉลองส่ งท้ ายปี เก่ าต้ อนรั บเข้ าสู่ปีใหม่ 2020 (รวมที่น่ ังชม)
พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการแช่ออนเซ็นแบบญี่ปุ่น เพื่อเป็ นการพักผ่อน
จากการที่ได้เหน็ ดเหนื่ อยกับการเดินทางหรือทากิจกรรมมาลออดทั้งััน
พักที่
NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL 

วันพุธที่ 1 ม.ค. 63
08.00 น.
10.00 น.
12.30 น.

17.00 น.
19.00 น.
23.00 น.

เฮ้ าส์ เทนบอช – ฟุคุโอกะ – กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทำงสู่ คำแนล ซิตี ้
เชิญท่ำนช้ อปปิ ง้ ที่ คาแนล ซิตี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นศูนย์รวมร้ ำนค้ ำ
และร้ ำนอำหำรขนำดใหญ่ตั ้งอยู่ริมน ้ำ ภำยในมีกำรขุดคลองให้ ไหลผ่ำนใจกลำงห้ ำง
แห่งนี ้ด้ วย นอกจำกนั ้นยังมีโรงภำพยนตร์ โรงละคร ร้ ำนตู้เกมส์ รวมทั ้งโรงแรมอีก 2
แห่ง ถูกออกแบบมำให้ เป็ นพื ้นที่เปิ ดโล่งๆ กว้ ำงๆ มีรูปทรง และสีสนั ที่แปลกตำเพื่อให้
ได้ บรรยำกำศที่น่ำตื่นตำตื่นใจ ตรงกลำงของคลองจำลองนี ้จะมีกำรแสดงน ้ำพุแสงสี
เสียง ตั ้งแต่เปิ ดจนปิ ด ทุกๆ ครึ่งชัว่ โมง มีร้ำนค้ ำมำกกว่ำ 250 ร้ ำน ทั ้งร้ ำนที่มีเฉพำะใน
ญี่ปนุ่ และร้ ำนมำจำกต่ำงประเทศ มีร้ำนอำหำรให้ บริ กำรหลำกหลำยแบบทั ้งอำหำร
ญี่ปนุ่ และอำหำรชำติอื่นๆ ในรำคำที่ไม่ได้ แพงกว่ำข้ ำงนอกมำกนัก โดยเฉพำะที่ชั ้น 5
จะมีสว่ นที่เรี ยกว่ำ รำเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้ำนรำเมนที่มำจำกส่วนต่ำงๆ ของประเทศ
ญี่ปนุ่ รวมทั ้งรำเมนสไตล์ฟคุ โุ อกะที่เรี ยกว่ำฮำกำตะรำเมนด้ วย
(ไม่มีบริ กำรอำหำรกลำงวัน เพื่อให้ ทำ่ นได้ ช้อปปิ ง้ อย่ำงเต็มที่)
ออกเดินทำงสูส่ นำมบิน
ออกเดินทำงกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8109 Charter Flight เที่ยวบินพิเศษ
(ใช้ เวลำบิน 5.30 ชัว่ โมง) บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ องฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
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อัตราค่ าบริการ สาหรั บคณะอย่ างต่า 35 ท่ าน
ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (2 ท่ำน / 1 ห้ อง)
59,900.- บำท
ผู้ใหญ่พกั ห้ องเดี่ยว
9,500.- บำท
เด็กอำยุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริ ม
47,900.- บำท
เด็กอำยุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริ ม
58,900.- บำท
หมายเหตุ กรณีต้องกำรเดินทำงโดยที่นงั่ ชั ้นธุรกิจ รำคำเพิ่มท่ำนละ 25,000.- บำท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
• ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสำยกำรบินไทย (TG)
• ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษี น ้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง
• ค่ำที่พกั ห้ องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ ในรำยกำร หรื อระดับเดียวกัน
• ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
• ค่ำใช้ จ่ำยของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ท่ำนในตลอดกำรเดินทำง
• ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลอันเนื่อง จำก
อุบตั ิเหตุ ไว้ ในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท
• น ้ำหนักกระเป๋ ำ 40 กิโลกรัม สำหรับที่นงั่ ชั ้นธุรกิจ และน ้ำหนักกระเป๋ ำ 30 กิโลกรัม สำหรับที่นงั่ ชั ้นประหยัด กรณี
น ้ำหนักเกินจำกที่กำหนด ทำงสำยกำรบินจะขอเรี ยกเก็บเงินเพิ่ม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
• ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำอำหำร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ , ค่ำซักรี ด, ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้ น
• ค่ำปรับ สำหรับน ้ำหนักกระเป๋ ำเดินทำงที่เกินจำกที่ทำงสำยกำรบินกำหนดไว้
• ค่ำธรรมเนียมวีซำ่ , ค่ำทำหนังสือเดินทำง
• ค่ำทิปไกด์ และคนขับรถ 1,000 บำท ตลอดกำรเดินทำง
• ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย และค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
เงื่อนไขการชาระเงิน
• กรุณำยืนยันกำรเดินทำง และชำระเงินมัดจำ ภำยใน 48 ชัว่ โมงนับจำกกำรสำรองที่นงั่ ท่ำนละ 10,000 บำท และ
กรุณำแฟกซ์ หรื อ อีเมล์หน้ ำพำสปอร์ ตของผู้เดินทำงเพื่อทำกำรจองที่นงั่ ในกรณีเดินทำงชั ้นธุรกิจ มัดจำท่ำนละ
20,000 บำท
• ค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือ บริ ษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ ทั ้งหมดก่อนกำรเดินทำง อย่ำงน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน ้ำมันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ ้นก่อนวันเดินทำง
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ ำจำกสำยกำรบิน, กำรเมือง, กำรประท้ วง, กำรนัดหยุด
งำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรจรำจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หำกว่ำมีกำรนำสิง่ ของผิดกฎหมำย หรื อควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสื่อมเสีย
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ ำเมืองพิจำรณำแล้ ว หรื อโดนปฎิเสธกำรเข้ ำเมืองทั ้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ ำเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเข้ ำเมืองให้ กบั ชำวต่ำงชำติ
หรื อ คนต่ำงด้ ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรื อเหตุกำรณ์ที่เหนือกำรณ์ควบคุม
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หำกเกิดสิง่ ของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่ำนตกลงชำระค่ำมัดจำหรื อค่ำทัวร์ ทั ้งหมดแล้ ว ทำงบริ ษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่ำงๆ
ทั ้งหมด
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ใบจองทัวร์ COUNTDOWN HUIS TEN BOSCH & ONSEN
27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2563
1. ชื่อ / นำมสกุล

ผู้จอง............................................................................................................

2. ชื่อ / นำมสกุล
ผู้เดินทำง (เป็ นภำษำอังกฤษตรงตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
3. เบอร์ ติดต่อ .................................................................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ...................................................................................................
5. ประเภทห้ องพัก
6.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN / DBL)
6.2 ห้ องพัก 1 เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 1 ผู้ใหญ่
6.3 ห้ องพัก 1 เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผู้ใหญ่
6.4 ห้ องพัก 1 เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผู้ใหญ่
6.5 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริ ม
6.6 ห้ องพัก 1 ท่ำน (SGL)

..... ห้ อง
..... ห้ อง
..... ห้ อง (มีเตียง)
..... ห้ อง (ไม่มีเตียง)
..... ห้ อง
..... ห้ อง

6. อำหำร
ไม่ทำนเนื ้อวัว
ไม่ทำนเนื ้อหมู
อื่นๆ ............................................................

ไม่ทำนสัตว์ปีก

7. เคยโดนปฎิเสธวีซำ่ หรื อไม่

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

ไม่เคย

ทำนมังสวิรัติ

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

