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สัมผัสประสบการณ์การนัง่ ชินคันเซน รถไฟความเร็ วสูง ด้ วยความเร็ ว 240–320 กม./ชัว่ โมง
ชมสวนระดับมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พร้ อมกับจิบชาเขียวแท้ ๆ
อาบทรายร้ อนที่อิบุซูกิ, ชมทุ่งดอกแบสซิก้าทีท่ ะเลสาบของมอนสเตอร์
ภูเขาไฟซากุระจิมา ชมวิว 360 องศา ทีจ่ ุดชมวิวอาริ มรู ะ

เสาร์ 29 ธ.ค. 61
22.30 น.
อาทิตย์ 30 ธ.ค. 60
00.50 น.
08.20 น.
10.30 น.
11.15 น.

11.40 น.
12.30 น.
13.15 น.
13.44 น.
15.09 น.

กรุงเทพฯ
พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 หน้ าเคาน์เตอร์ สายการบินไทย
อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัท คอยอํานวยความสะดวก
และดําเนินการด้ านเอกสารแก่ทา่ น
กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาโกชิมา - อิบุซูกิ
ออกเดินทางสูเ่ มืองฟุคโุ อกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8082
ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สดุ บนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้
สุดของประเทศญี่ปนุ่ เป็ นเมืองศูนย์กลางด้ านการค้ าพาณิชย์ หลังผ่านการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
ออกเดินทางสู่ ตาบลดาไซฟุ ที่มอี นุสรณ์ทางประวัตศิ าสตร์ เหลืออยูใ่ ห้ ชม
มากมาย
นาท่านชม ศาลเจ้ าดาไซฟู วัดชินโตเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สดุ สร้ างขึ ้นเมื่อปี
ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าแห่งความรู้ จึง
มีนกั เรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ ขอพร เพื่อการศึกษา ชาวญี่ปนที
ุ่ ่ไป
นมัสการขอพรนันจะต้
้ องมีพิธีการตังแต่
้ ล้างมือในบ่อน ้าให้ สะอาด จากนันก็
้ จะ
ใช้ เหรียญ 5 เยน ซึง่ มีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบ่อด้ านหน้ าของเทพเจ้ า พนมมือ
ไหว้ พร้ อมกับตบมือ 3 ครัง้ แล้ วก้ มลงกราบ เป็ นอันเสร็จพิธี
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 0.45 ชัว่ โมง)
ถึง สถานีฮากาตะ
ออกเดินทางสู่ เมืองคาโกชิม่า โดย รถไฟชินคันเซน เป็ นรถไฟความเร็วสูงชัน้
นาของโลกที่เชือ่ มระหว่างเมืองต่างๆ ในญี่ปนุ่ แล่นด้ วยความเร็วประมาณ 300
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
เดินทางถึง เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศูนย์กลาง และเมืองที่ใหญ่ที่สดุ
ของจังหวัดคาโกชิมา ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ ของเกาะคิวชู คาโกชิมามีชื่อเล่น
อีกชื่อว่า “เนเปิ ลส์แห่งตะวันออก" ด้ วยลักษณะภูมิศาสตร์ ของอ่าวที่มสี ่วน
คล้ ายกัน อากาศที่ร้อน และมีภเู ขาไฟซะกุระจิมะตังอยู
้ ่ใกล้ เมือง
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15.30 น.

ค่า

จันทร์ 31 ธ.ค. 60
08.00 น.
09.00 น.
09.30 น.

11.30 น.
13.00 น.
14.00 น.

15.00 น.
15.30 น.

16.00 น.
16.30 น.
17.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอิบุซูกิ เป็ นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ ของเมืองคาโกชิมา มือ
ชื่อเสียงในด้ านการอบทรายร้ อน
พร้ อมเปิ ดประสบการณ์ใหม่กบั การอาบทรายร้ อน (Black Sand Bath) ซึง่ มี
ชื่อเสียงมากของประเทศญี่ปนุ่ ทรายร้ อนที่ว่าสีคอ่ นจะออกสีดา เนือ่ งด้ วยกรด
กามะถันจากน ้าแร่ใต้ พื ้นดิน อีกทังท่
้ านจะได้ สวมใส่ชดุ ยูคาตะในการอบทราย
ร้ อนอีกด้ วย ซึง่ คุณสมบัติขอการแช่ทรายร้ อนจะช่วยให้ โลหิตหมุนเวียนดีขึ ้น
เพื่อสุขภาพที่ดี
รับประทานอาหารค่า แบบไคเซกิ ที่โรงแรม
พักที่ IBUSUKI SEASIDE HOTEL
อิบุซูกิ - คาโกชิมะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอิเคดะ
นําท่านชม ทะเลสาบอิเคดะ ที่ใหญ่ที่สดุ ของคิวชู ที่มีความกว้ าง 15 กิโลเมตร
ความลึก 233 เมตร เป็ นทะเลสาบที่มสี ีคราม สามารถมองเห็นวิวซัตสึมะ ฟูจิ
หรือที่เรียกว่าภูเขาไคมงดาเคะได้ มีปลาไหลตัวใหญ่ที่มีลาตัวยาว 2 เมตร
รอบตัวกว้ าง 50 เซ็นติเมตรอาศัยอยู่ และยังเป็ นที่ร้ ูจกั ในฐานะทะเลสาบของ
มอนสเตอร์ "อิชชี่" ด้ วย ริมทะเลสาบมีต้นเรปซีด และดอกแบสซิก้าที่จะออก
ดอกสวยงามในฤดูใบไม้ ผลิ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบชาบู ชาบู
ออกเดินทางโดยเรื อเฟอร์ รี่ สุภ่ เู ขาไฟซากุระชิม่า
ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวลาวาอาริมรู ะ
นาท่านชม ภูเขาไฟซากุระจิมะ จากจุดชมวิวลาวาอาริมรู ะ ตังอยู
้ ่บนเนินซึง่
เป็ นพื ้นที่ที่เกิดจากการสะสมของลาวาที่ไหลออกมาจากการปะทุครัง้ ใหญ่ของ
ภูเขาไฟซากุระจิมะ ล่าสุดเมื่อปี 1914 ตรงจุดนี ้สามารถมองเห็นปากปล่อง
ภูเขาไฟ และกลุม่ ควันทีล่ อยอยู่เหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพันธุ์ที่เติบโตอยู่
แถบนี ้มากมาย นอกจากนี ้ยังสามารถเดินไปทางด้ านฝั่ งภูเขาไฟ ซึง่ มีทางเดิน
ระยะ 1 กิโลเมตร เพื่อให้ ชมบรรยากาศ และสภาพแวดล้ อมรอบๆ จุดชมวิวแห่ง
นี ้ ถูกจัดให้ เป็ นจุดชมวิวแบบพาโนรามาทังภู
้ เขาไฟ และอ่าวคินโกะ โดย
สามารถนัง่ อยู่ในศาลาเล็กๆ ก็เห็นได้ ทกุ มุมมองเลยทีเดียว
ออกเดินทางสู่ สวนลาวานากิซะ
นาท่านผ่อนคลายให้ เท้ าได้ มีแรงเดินต่อที่ สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ
บ่อสปาเท้ าริมทะเล ตังอยู
้ ่ในลานที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย มีทางเดินไม้ ศาลา
เล็กๆ และจัดเก้ าอี ้ไว้ เพือ่ นัง่ ชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ในส่วนของบ่อ
ทาสปามีความยาวกว่า 100 เมตร จากระเบียงไม้ ริมทะเลยาวไปถึงกลางสนาม
หญ้ า และมีหลังคาเล็กๆ เป็ นระยะๆ โดยมีน ้าพุร้อนจากธรรมชาติไหลเวียนอยู่
ตลอดเวลา นับว่าเป็ นบ่อน ้าสปาเท้ ากลางแจ้ งที่ยาวที่สดุ อีกแห่งหนึง่ ของญี่ปนุ่
ออกเดินทางสู่ท่าเรือ
นาท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์ รี่ กลับสู่ เมืองคาโกชิมา
ถึงท่าเรือคาโกชิมา
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17.15 น.
18.00 น.

นําท่านเช็คอินเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั
รับประทานอาหารคํ่า ที่โรงแรม แบบไคเซกิ
พักที่ KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL

อังคาร 1 ม.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.
09.30 น.

คาโกชิม่า – คุมาโมโต้
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ห้ างอิออน
นาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ห้างสรรพค้ า AEON ที่ใหญ่ที่สดุ บนเกาะคิวชู ท่านสามารถ
เลือกซื ้อหาของใช้ ประจาวันต่างๆ
ที่น่าใช้ ในสไตล์ญี่ปนได้
ุ่
รวมไปถึง
เครื่องสาอางแบรนด์ญี่ปนต่
ุ่ างๆ ตามเคาน์เตอร์ รวมไปถึงเครื่ องอุปโภค และ
บริโภคชือ่ ดังมากมายทังขนมขบเคี
้
้ยว บะหมี่กงึ่ สาเร็จรูป ผงโรยข้ าว เครื่องปรุง
สาเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน และของใช้ ประจาวันอื่นๆ อีก
มากมายได้ ที่นี่
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ อย่างเต็มที่)
นาท่านชม สวนเซนกาเนน หรือสวนไอโซเทเอน เป็ นการจัดสวนสไตล์ญี่ปนุ่
ตามทางชายฝั่ งด้ านเหนือของตัวเมืองคาโกชิม่า โดยมองเห็นอ่าวคาโกชิม่ากับ
ภูเขาไฟซากุระจิมะ ทาให้ ได้ วิวทีส่ วยงามมาก ภายในสวนยังรวมเอาสระน ้า
เล็กๆ ธารน ้า ศาลเจ้ า และทางเดินใต้ ร่มเงาของป่ าไผ่เอาไว้ ด้วย สวนเซน
กาเนนสร้ างขึ ้นตังแต่
้ สมัยเอโดะ
ตรงส่วนกลางของสวนยังมีคฤหาสน์ของ
ตระกูลไอโซะ ที่สร้ างพร้ อมกับสวน และยังคงสภาพเดิมมาจนถึงทุกวันนี ้
เชิญชิมรสชาดของขนมญี่ปนไปพร้
ุ่
อมๆ กับจิบชาเขียว หลังจากเดินเล่นรอบ
สวนที่ถกู โอบล้ อมไปด้ วยกลิ่นของพืชพันธุ์ คือช่วงเวลาผ่อนคลายที่แสนยอด
เยี่ยม
ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มคี วามร่มรื่น และเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่
สาคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปนุ่ (ค.ศ.1887) และเป็ นเมืองปากประตู
อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึง่ เป็ นที่ตงของภู
ั้
เขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และ
ภูเขาไฟคิวยิว
รับประทานอาหารคํ่า แบบยากินิคุ
พักที่ KUMAMOTO HOTEL CASTLE HOTEL
คุมาโมโต้ – ฟุคุโอกะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตัวปราสาททีต่ งตระหง่
ั้
านอยู่
บนเนินเขากลางเมืองคุมาโมโต้ ในสถาปั ตยกรรมคลาสสิกที่มีความสวยงาม
อายุกว่า 420 ปี ภายในปราสาทมีห้องโถงเป็ นที่เก็บสมบัติ วัตถุมคี ่า รูปภาพ
ปราสาทต่างๆ และได้ รับฉายา ปราสาทดา สร้ างขึ ้นโดยขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมา
สะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ
นาท่านเดินเล่นที่เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) บริเวณเชิงเขาของ
ปราสาทคุมาโมโต้ ออกแบบ และตกแต่งสไตล์ย้อนยุคให้ เข้ ากับบรรยากาศ

13.00 น.

14.00 น.

18.00 น.
พุธ 2 ม.ค. 61
08.00 น.
09.10 น.
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11.45 น.

13.45 น.

14.15 น.
15.30 น.

17.30 น.
18.15 น.
พฤหัสฯ 3 ม.ค. 62
07.00 น.
08.30 น.
11.00 น.

16.45 น.
19.00 น.
23.00 น.

เมือง เก่าของปราสาท ซึง่ จะมีร้านค้ าจาหน่ายของที่ระลึก ขนมขึ ้นชื่อของเมืองคุ
มาโมโต้ และร้ านอาหารต่างๆ มากมาย
นาท่านสู่ มิกาวายะ เพื่อชมการแสดงโชว์ พนื ้ เมือง “Japanese Traditional
Dance show” และชมการสาธิตวิธีการทา “Okawa Kumiko” คือการนาไม้ มา
ต่อเป็ นลายแพทเทิร์นเพื่อใช้ ตกแต่งหน้ าต่างและประตู เป็ นเทคนิคแบบโบราณ
ที่ไม่ใช้ ตะปู ถ้ านาไปทาประตูกม็ ีลกู เล่นแบบที่เปลี่ยนมุมมอง แพทเทิร์นก็
เปลี่ยน ถ้ านาไปทาโคมไฟ ก็โดดเด่นเรื่องแสงและเงาที่พิเศษกว่าโคมทัว่ ไป
นาท่านรับประทานอาหารกลางวัน แบบเซ็ท “OKAWA KUMIKO” พร้ อมชม
โชว์พื ้นเมือง
นําท่าน ล่ องเรือแม่ นา้ ยานากาวะ ซึง่ มีลกั ษณะคดเคี ้ยวผ่านในตัวเมือง ชม
บรรยากาศบ้ านเรื อนริ มนํ ้าของญี่ปนุ่ เพลิดเพลินไปกับฝี มือการพายเรือของ
นัก เดินเรื อ และทัศนียภาพอันงดงาม เปรี ยบเหมือนการล่องเรื อกอนโดล่าใน
บรรยากาศแบบญี่ปนุ่
ออกเดินทางสู่ โทสึพรี เมี่ยมเอาท์เล็ต
เชิญท่านช้ อปปิ ง้ ที่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์ เล็ต เป็ นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซงึ่
อาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์ เนียใต้ ที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในภูมิภาค
คิวชู ให้ ท่านสนุกสนานกับการเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมมากมายในราคาลด
พิเศษสุด อาทิเช่น Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ
ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า
พักที่ MONTE HERUMANA FUKUOKA HOTEL หรื อเทียบเท่า
ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ
เมืองที่โด่งดังมาจาก อุตสาหกรรมผ้ าไหม ฮากาตะ-โอริ และ ตุ๊กตาดินฮากาตะ
นาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ย่ านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็ นย่านที่เรียกว่าเป็ นหัวใจของ
เมืองฟูกโุ อกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็ น Downtown Area ของเมืองฟูกุ
โอกะ โดยในบริเวณนี ้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้ างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่
มากมาย เรียกว่าถ้ าตังใจจะมาเดิ
้
นช้ อปปิ ง้ ซื ้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไม่พอ มี
สินค้ าให้ เลือกซื ้อหลากหลายชนิด ตัง้ แต่เครื่องใช้ ไฟฟ้า เสื ้อผ้ า แบรนเนมด์
หนังสือ เครื่องสาอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารอีกมากมาย
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ อย่างเต็มที่)
ออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8085
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะอย่ างต่า 35 ท่ าน
ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้ อง)
ผู้ใหญ่พกั ห้ องเดี่ยว
เด็กอายุ 6 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
หมายเหตุ กรณีต้องการเดินทางโดยที่นงั่ ชันธุ
้ รกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 22,000.- บาท

62,900.- บาท
76,700.- บาท
62,300.- บาท
42,500.- บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
• ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ ้ามัน และประกันภัยทุกแห่ง
• ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
• ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
• ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง
จากอุบตั ิเหตุ ไว้ ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
• นํ ้าหนักกระเป๋ า 40 กิโลกรัม สําหรับที่นงั่ ชันธุ
้ รกิจ และนํ ้าหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัม สําหรับที่นงั่ ชันประหยั
้
ด
กรณีนํ ้าหนักเกินจากที่กําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการทัวร์ , ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
• ค่าปรับ สาหรับนํ ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว้
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า
• ค่าทําหนังสือเดินทาง
• ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
เงื่อนไขการชาระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน 48 ชัว่ โมงนับจากการสํารองที่นงั่ ท่านละ 20,000.บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้ าพาสปอร์ ตของผู้เดินทางเพื่อทําการจองที่นงั่ ในกรณีเดินทางชันธุ
้ รกิจ
มัดจําท่านละ 30,000 บาท
• ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ทงหมดก่
ั้
อนการเดินทาง อย่างน้ อย 20 วัน
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้ วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากว่ามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสียด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรือโดนปฎิเสธการเข้ าเมืองทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าวที่พํานักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
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6. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ ทงหมดแล้
ั้
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ทังหมด
้
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ใบจองทัวร์ AMAZING NATURE
29 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
1. รายการที่จอง

............................................................................................................... ......

2. ชื่อ / นามสกุล

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

3. ชื่อ / นามสกุล
ผู้เดินทาง (เป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต)
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
6. ..................................................................................................................
4. เบอร์ ติดต่อ .................................................................................................................................
5. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ...................................................................................................
6. ประเภทห้ องพัก
5.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ..... ห้ อง
5.2 ห้ องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 1 ผู้ใหญ่ ..... ห้ อง
5.3 ห้ องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้ อง (มีเตียง)
5.4 ห้ องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้ อง (ไม่มีเตียง)
5.5 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริ ม ..... ห้ อง
5.6 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ..... ห้ อง
7. อาหาร
ไม่ทานเนื ้อวัว
ไม่ทานเนื ้อหมู
อื่นๆ ............................................................

ไม่ทานสัตว์ปีก

8. เคยโดนปฎิเสธวีซา่ หรื อไม่

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

ไม่เคย
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