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 สมัผัสประสบการณ์การน่ังชินคนัเซน รถไฟความเรว็สูง ด้วยความเรว็ 240–320 กม./ช่ัวโมง 

 ชมสวนระดับมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พร้อมกบัจิบชาเขียวแท้ๆ  

 อาบทรายร้อนที่อิบุซูกิ, ชมทุ่งดอกแบสซิกา้ที่ทะเลสาบของมอนสเตอร์ 
 ภูเขาไฟซากุระจิมา ชมวิว 360 องศา ที่จุดชมวิวอาริมูระ 

 

 

 

เสาร ์29 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ 

22.30 น. พร้อมกนัที่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู ช้ัน 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อนิเตอร์ 

ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการ

ด้านเอกสารให้แก่ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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อาทิตย ์30 ธ.ค. 60 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาโกชิมา - อิบุซูกิ 

00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8082 

08.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สดุของ

ประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตรา

หนังสือเดินทาง และพิธกีารศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ ต าบลดาไซฟุ ที่มีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เหลืออยู่ให้ชมมากมาย  

11.15 น. น าทา่นชม ศาลเจา้ดาไซฟู วัดชินโตเก่าแก่ และมีช่ือเสียงที่สดุ สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 

905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมี

นักเรียนนิสตินักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพ่ือ

การศึกษาชาวญ่ีปุ่นที่ไปนมัสการขอพรน้ันจะต้องมี

พิธกีารตั้งแต่ล้างมือในบ่อน า้ให้สะอาดจากน้ันกจ็ะใช้

เหรียญ 5 เยน ซ่ึงมีรูตรงกลางโยนลงไปตรงบ่อ

ด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกบัตบมือ 

3 คร้ังแล้วก้มลงกราบเป็นอนัเสรจ็พิธี 

11.40 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 น. ออกเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.45 ช่ัวโมง)  

13.15 น. ถึง สถานฮีากาตะ  

13.44 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาโกชิม่า โดย รถไฟชินคนัเซน เป็นรถไฟความเรว็สงูช้ันน า

ของโลกที่เช่ือมระหว่างเมืองต่างๆ ในญ่ีปุ่น แล่นด้วยความเรว็ประมาณ 300 

กโิลเมตรต่อช่ัวโมง  

15.09 น. เดินทางถึง เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศูนย์กลาง และเมืองที่ใหญ่ที่สดุของ

จังหวัดคาโกชิมา ทางทศิตะวันตกฉียงใต้ของเกาะคิวชู คาโกชิมามีช่ือเล่นอกีช่ือว่า 

“เนเปิลสแ์ห่งตะวันออก" ด้วยลักษณะภมิูศาสตร์ของอ่าวที่มีส่วนคล้ายกนั อากาศที่

ร้อน และมีภเูขาไฟซะกุระจิมะตั้งอยู่ใกล้เมือง  

15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองคาโกชิมา มือ

ช่ือเสยีงในด้านการอบทรายร้อน พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กบัการอาบทรายร้อน 

(Black Sand Bath) ซ่ึงมีช่ือเสยีงมากของประเทศญ่ีปุ่น ทรายร้อนที่ว่าสค่ีอนจะ

ออกสดี า เน่ืองด้วยกรด ก ามะถันจากน า้แร่ใต้พ้ืนดิน อกีทั้งทา่นจะได้สวมใส่ชุดยูคา

ตะในการอบทรายร้อนอกีด้วย ซ่ึงคุณสมบัติขอการแช่ทรายร้อนจะช่วยให้โลหิต

หมุนเวียนดีข้ึน เพ่ือสขุภาพที่ดี 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ แบบไคเซกิ ทีโ่รงแรม 

 พักที่   IBUSUKI SEASIDE HOTEL  

 

จนัทร ์31 ธ.ค. 60 อิบุซูกิ - คาโกชิมะ       

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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09.00 น. ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอเิคดะ  

09.30 น. น าทา่นชม ทะเลสาบอิเคดะ ที่ใหญ่ที่สดุของคิวชู ที่มีความกว้าง 15 กิโลเมตร 

ความลึก 233 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีสีคราม สามารถมองเหน็วิวซัตสึมะ  ฟูจิ หรือ

ที่เรียกว่าภเูขาไคมงดาเคะได้ มีปลาไหลตัวใหญ่ที่มีล าตัวยาว 2 เมตร รอบตัวกว้าง 

50 เซน็ติเมตรอาศัยอยู่ และยังเป็นที่รู้จักในฐานะ

ทะเลสาบของมอนสเตอร์ "อชิช่ี" ด้วย ริมทะเลสาบมี

ต้นเรปซีด และดอกแบสซิก้าที่จะออกดอกสวยงามใน

ฤดูใบไม้ผลิ 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบชาบ ูชาบู 

13.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ี สุ่ภเูขาไฟซากุระชิม่า 

14.00 น. ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวลาวาอาริมูระ   

 น าทา่นชม ภูเขาไฟซากุระจิมะ  

จากจุดชมวิวลาวาอาริมูระตั้งอยู่บนเนิน 

ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่เกดิจากการสะสมของลาวา 

ที่ไหลออกมาจากการปะทุคร้ังใหญ่ของภเูขาไฟซากุระจิมะล่าสดุเมื่อปี1914 ตรงจุด

น้ีสามารถมองเหน็ปากปล่องภเูขาไฟ และกลุ่มควันที่

ลอยอยู่เหนือยอดเขารอบๆ จะมีพืชพันธุท์ี่เติบโตอยู่

แถบน้ีมากมาย นอกจากน้ียังสามารถเดินไปทางด้าน

ฝั่งภเูขาไฟ ซ่ึงมีทางเดินระยะ 1 กโิลเมตร เพ่ือให้ชม

บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมรอบๆ จุดชมวิวแห่งน้ี ถูกจัดให้เป็นจุดชมวิวแบบ

พาโนรามาทั้งภเูขาไฟ และอ่าวคินโกะ โดยสามารถน่ังอยู่ในศาลาเลก็ๆ กเ็หน็ได้ทุก

มุมมองเลยทเีดียว  

15.00 น. ออกเดินทางสู่ สวนลาวานากซิะ 

15.30 น. น าทา่นผ่อนคลายให้เท้าได้มีแรงเดินต่อที่ สปาซากุระจิมะ 

โยกนั นากิซะ บ่อสปาเท้าริมทะเล ต้ังอยู่ในลานที่ตกแต่ง

แบบเรียบง่าย มีทางเดินไม้ ศาลาเลก็ๆ และจัดเก้าอี้ ไว้เพ่ือ

น่ังชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ในส่วนของบ่อท าสปามี

ความยาวกว่า 100 เมตร จากระเบียงไม้ริมทะเลยาวไปถึง

กลางสนามหญ้า  

และมีหลังคาเลก็ๆเป็นระยะๆ โดยมีน า้พุร้อนจาก

ธรรมชาติ 

ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นบ่อน า้สปาเท้ากลางแจ้ง

ที่ยาวที่สดุอกีแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น 

16.00 น. ออกเดินทางสู่ทา่เรือ  

16.30 น. น าทา่นเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ี กลับสู่ เมืองคาโกชิมา 

17.00 น. ถึงทา่เรือคาโกชิมา  

17.15 น. น าทา่นเชค็อนิเข้าสู่โรงแรมที่พัก 
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18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ่ำ ทีโ่รงแรม แบบไคเซกิ 

 พกัที ่  KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL  

องัคาร 1 ม.ค. 62 คาโกชิม่า – คุมาโมโต ้

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. ออกเดินทางสู่ หา้งอิออน  

09.30 น. น าทา่นช้อปป้ิงที่ห้างสรรพค้า AEON ที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะคิวชู ทา่นสามารถเลือกซ้ือ

หาของใช้ประจ าวันต่างๆ ที่น่าใช้ในสไตล์ญ่ีปุ่นได้รวมไปถึงเคร่ืองส าอางแบรนด์

ญ่ีปุ่นต่างๆตามเคาน์เตอร์ รวมไปถึงเคร่ืองอุปโภคและบริโภคช่ือดังมากมายทั้ง

ขนมขบเค้ียว บะหม่ีกึ่งส าเรจ็รูป ผงโรยข้าว เคร่ืองปรุง  ส าเรจ็รูป ชา กาแฟ เบียร์ 

แชมพู สบู่ ยาสฟัีน และของใช้ประจ าวันอื่นๆ อกีมากมายได้ที่น่ี 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างเต็มที่) 

13.00 น. น าทา่นชม สวนเซนกาเนน หรือสวนไอโซเทเอน เป็นการ

จัดสวนสไตล์ญ่ีปุ่น ตามทางชายฝั่งด้านเหนือของตัวเมือง

คาโกชิม่าโดยมองเหน็อ่าวคาโกชิม่ากบัภเูขาไฟซากุระจิมะ

ท าให้ได้วิวที่สวยงามมากภายในสวนยังรวมเอาสระน า้

เลก็ๆ ธารน า้ ศาลเจ้า และทางเดินใต้ร่มเงาของป่าไผ่

เอาไว้ด้วย  

สวนเซนกาเนนสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะตรงส่วนกลางของ

สวนยังมีคฤหาสน์ของตระกูลไอโซะที่สร้างพร้อมกบัสวน และยังคงสภาพเดิมมา

จนถึงทุกวันนี้  

 เชิญชิมรสชาดของขนมญ่ีปุ่นไปพร้อมๆกบัจิบชาเขียวหลังจากเดินเล่นรอบสวนที่ถูก

โอบล้อมไปด้วยกล่ินของพืชพันธุ ์คือช่วงเวลาผ่อนคลายที่แสนยอดเย่ียม 

14.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต ้ เมืองที่มีความร่มร่ืน และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่

ส าคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญ่ีปุ่น (ค.ศ.1887) และ

เป็นเมืองปากประตู  อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซ่ึงเป็นที่ต้ัง

ของภเูขาไฟสองลูก คือ ภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ แบบยากินิคุ 

 พักที่   KUMAMOTO HOTEL CASTLE HOTEL  

พุธ 2 ม.ค. 61 คุมาโมโต ้– ฟุคุโอกะ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.10 น. น าทา่นชม ปราสาทคุมาโมโต ้ (จากภายนอก) ตัว

ปราสาทที่ต้ังตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมืองคุมา

โมโต้ในสถาปัตยกรรมคลาสสกิที่มีความสวยงาม 

อายุกว่า 420 ปี ภายในปราสาทมีห้องโถง เป็นที่
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เกบ็สมบัติวัตถุมีค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และได้รับฉายา ปราสาทด า สร้างขึ้นโดย

ขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็นพิพิธภัณฑแ์สดง

วัตถุโบราณ   

น าทา่นเดินเล่นที่เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien)  

บริเวณเชิงเขาของปราสาทคุมาโมโต้ ออกแบบ 

 และตกแต่งสไตล์ย้อนยุคให้เข้ากบับรรยากาศเมือง เก่าของปราสาท ซ่ึงจะมีร้านค้า

จ าหน่ายของที่ระลึก ขนมข้ึนช่ือของเมืองคุมาโมโต้ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย  

11.45 น. น าทา่นสู่ มิกาวายะ เพ่ือชมการแสดงโชวพ์ื้ นเมือง “Japanese Traditional Dance 

show” และชมการสาธติวิธกีารท า “Okawa Kumiko” คือการน าไม้มาต่อเป็นลาย

แพทเทร์ินเพ่ือใช้ตกแต่งหน้าต่างและประตู เป็นเทคนิคแบบโบราณที่ไม่ใช้ตะปู ถ้า

น าไปท าประตูกมี็ลูกเล่นแบบที่เปล่ียนมุมมอง แพทเทร์ินกเ็ปล่ียน ถ้าน าไปท าโคม

ไฟ กโ็ดดเด่นเร่ืองแสงและเงาที่พิเศษกว่าโคมทั่วไป  

เทีย่ง น าท่านรับประทานอาหารกลางวัน แบบเซ็ท “OKAWA KUMIKO”  

 พรอ้มชมโชวพ์ื้ นเมอืง 

13.45 น. น าทา่น ล่องเรือแม่น ้ ายานากาวะ ซ่ึงมีลักษณะคดเคี้ ยวผ่านในตัวเมือง  

 ชมบรรยากาศบ้านเรือนริมน า้ของญ่ีปุ่น เพลิดเพลินไปกับฝีมือการพายเรือของนัก 

เดินเรือ และทัศนียภาพอันงดงาม เปรียบเหมือนการล่องเรือกอนโดล่าใน

บรรยากาศแบบญ่ีปุ่น 

14.15 น. ออกเดินทางสู่ โทสพึรีเม่ียมเอาทเ์ลต็ 

15.30 น. เชิญทา่นช้อปป้ิงที่ โทสึพรีเมีย่มเอาทเ์ล็ต  

เป็นเอาทเ์ลต็มอลล์ขนาดใหญ่ซ่ึงอาคารออกแบบ 

ในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ในภมูิภาคคิวชูให้ทา่นสนุกสนานกบัการเลือกซ้ือ

สนิค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสดุ อาทเิช่น  Adidas, Burberry, 

Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ 

17.30 น. ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร  

18.15 น. รับประทานอาหารค า่  

 พกัที ่  MONTE HERUMANA FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

พฤหสัฯ 3 ม.ค. 62 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. น าทา่นเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกจิต่างๆ เมือง

ที่โด่งดังมาจาก อุตสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะ-โอริ และ ตุก๊ตาดินฮากาตะ 

11.00 น. น าทา่นช้อปป้ิงที่ ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมือง

ฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยกไ็ด้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ 

โดยในบริเวณนี้ จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกนัอยู่มากมาย 

เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปป้ิงซ้ือของกนัจริงๆ วันเดียวกไ็ม่พอ มีสนิค้าให้เลือก
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ซ้ือหลากหลายชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสอื 

เคร่ืองส าอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอกีมากมาย  

 (อาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพ่ือให้ทา่นได้ช้อปป้ิงอย่างเตม็ที่) 

16.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน 

19.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบิน TG-8085 

23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

************************ 
 
 

อตัราค่าบริการ ส าหรบัคณะอย่างต า่ 35 ท่าน 
 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) 62,900.- บาท 

ผู้ใหญ่พักห้องเด่ียว  76,700.- บาท 

เดก็อายุ 6 – 11 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียงเสริม 62,300.- บาท 

เดก็อายุ 2 – 5 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไม่มีเตียงเสริม 42,500.- บาท 

หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่น่ังช้ันธุรกจิ ราคาเพิม่ทา่นละ 22,000.- บาท 

  

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม  

•  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)  

•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน า้มัน และประกนัภัยทุกแห่ง  

•  ค่าที่พัก ห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

•  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

•  ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง  

•  ค่าทปิคนขับรถตลอดการเดินทาง 

•  ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเนื่อง  

จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท 

• น า้หนักกระเป๋า 40 กโิลกรัม ส าหรับที่น่ังช้ันธุรกจิ และน า้หนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม ส าหรับที่น่ังช้ันประหยัด 

กรณีน า้หนักเกนิจากที่ก  าหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเกบ็เงินเพ่ิม  

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม  

•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  

•  ค่าปรับ สาหรับน า้หนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบินก าหนดไว้  

•  ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

•  ค่าท าหนังสอืเดินทาง  

•  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  
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เงือ่นไขการช าระเงิน  

• กรุณายืนยันการเดินทาง และช าระเงินมัดจ า ภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากการส ารองที่น่ัง ทา่นละ 20,000.- บาท 

และกรุณาแฟกซ์ หรือ อเีมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพ่ือท าการจองที่น่ัง ในกรณีเดินทางช้ันธุรกจิ มัดจ า

ทา่นละ 30,000 บาท   

• ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

1.  ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

2.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรตดิขัด  

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสยีด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
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ใบจองทวัร ์AMAZING NATURE 

29 ธนัวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 

 

 

1. รายการที่จอง ...............................................................................................................  

2. ช่ือ / นามสกุล ผู้จอง.......................................................................................................... 

3. ช่ือ / นามสกุล  ผู้เดินทาง (เป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

1. ..................................................................................................................  

2. ..................................................................................................................  

3. ..................................................................................................................  

4. .................................................................................................................. 

5. ..................................................................................................................  

6. .................................................................................................................. 

4. เบอร์ติดต่อ

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

5. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) 

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

6. ประเภทห้องพัก 

5.1  ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (TWN / DBL) ..... ห้อง    

5.2  ห้องพัก 1 เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบั 1 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง 

5.3  ห้องพัก 1 เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบั 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (มีเตียง) 

5.4  ห้องพัก 1 เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบั 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (ไม่มีเตียง) 

5.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ..... ห้อง    

5.6 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ..... ห้อง     

 

7. อาหาร         ไม่ทานเนื้อวัว ไม่ทานเนื้อหมู ไม่ทานสัตว์ปีก ทานมังสวิรัติ 

อื่นๆ ............................................................ 

 

8. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 


