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 สัมผัสประสบการณ์การน่ังชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240–320 กม./ชั่วโมง 
 ชมสวนระดับมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พร้อมกบัจบิชาเขียวแท้ๆ  
 อาบทรายร้อนท่ีอิบุซูก,ิ ชมทุง่ดอกแบสซิก้าท่ีทะเลสาบของมอนสเตอร ์
 ภูเขาไฟซากุระจิมา ชมวิว 360 องศา ท่ีจุดชมววิอาริมูระ 

 
เสาร์ 29 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ 
22.30 น. พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย 

อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอํานวยความสะดวก 
และดําเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน 

อาทิตย์ 30 ธ.ค. 60 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาโกชิมา - อิบุซูกิ 
00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเท่ียวบินท่ี TG-8082 
08.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้

สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย ์ หลังผ่านการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ ต าบลดาไซฟุ ท่ีมอีนุสรณ์ทางประวัตศิาสตร์เหลอือยูใ่ห้ชม
มากมาย  

11.15 น. น าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟู วัดชินโตเก่าแก่ และมีชื่อเสียงท่ีสดุ สร้างข้ึนเมื่อป ี
ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นท่ีสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึง
มีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษา ชาวญ่ีปุ่นท่ีไป
นมัสการขอพรน้ันจะตอ้งมีพิธีการตั้งแตล่้างมือในบ่อน้ าให้สะอาด จากน้ันก็จะ
ใช้เหรียญ 5 เยน ซึ่งมีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบอ่ด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมอื
ไหว้ พร้อมกับตบมอื 3 คร้ังแล้วก้มลงกราบ เป็นอนัเสร็จพิธ ี

11.40 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 น. ออกเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.45 ชั่วโมง)  
13.15 น. ถึง สถานีฮากาตะ  
13.44 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาโกชิม่า โดย รถไฟชนิคันเซน เป็นรถไฟความเร็วสูงชั้น

น าของโลกท่ีเชือ่มระหว่างเมอืงต่างๆ ในญ่ีปุ่น แลน่ด้วยความเร็วประมาณ 300 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง  

15.09 น. เดินทางถึง เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศูนย์กลาง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของจังหวัดคาโกชิมา ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของเกาะคิวชู คาโกชมิามชีื่อเล่น
อีกชื่อวา่ “เนเปลิส์แห่งตะวันออก" ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของอ่าวท่ีมสี่วน
คล้ายกัน อากาศท่ีร้อน และมีภูเขาไฟซะกุระจิมะตั้งอยู่ใกล้เมือง  
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15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงอิบุซูกิ เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนใต้ของเมอืงคาโกชิมา มือ
ชื่อเสียงในดา้นการอบทรายร้อน  

 พร้อมเปดิประสบการณ์ใหม่กับการอาบทรายร้อน (Black Sand Bath) ซึ่งมี
ชื่อเสียงมากของประเทศญ่ีปุ่น ทรายร้อนท่ีว่าสีคอ่นจะออกสดี า เน่ืองด้วยกรด 

ก ามะถันจากน้ าแร่ใตพ้ื้นดิน อีกท้ังท่านจะไดส้วมใสชุ่ดยคูาตะในการอบทราย
ร้อนอีกด้วย ซึ่งคุณสมบตัิขอการแช่ทรายร้อนจะช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีข้ึน 
เพื่อสุขภาพท่ีด ี

ค่ า รับประทานอาหารค่ า แบบไคเซก ิท่ีโรงแรม 
 พักท่ี   IBUSUKI SEASIDE HOTEL  
จันทร์ 31 ธ.ค. 60 อิบุซูกิ - คาโกชิมะ       
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอเิคดะ  
09.30 น. นําท่านชม ทะเลสาบอิเคดะ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของคิวชู ท่ีมีความกว้าง 15 กิโลเมตร 

ความลึก 233 เมตร เป็นทะเลสาบท่ีมสีีคราม สามารถมองเห็นวิวซตัสมึะ  ฟูจิ 
หรือท่ีเรียกว่าภูเขาไคมงดาเคะได้ มีปลาไหลตัวใหญ่ท่ีมีล าตัวยาว 2 เมตร 
รอบตัวกวา้ง 50 เซ็นติเมตรอาศัยอยู่ และยังเปน็ท่ีรู้จักในฐานะทะเลสาบของ
มอนสเตอร์ "อิชชี่" ด้วย ริมทะเลสาบมีต้นเรปซดี และดอกแบสซิก้าท่ีจะออก
ดอกสวยงามในฤดูใบไมผ้ล ิ

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบชาบู ชาบู 
13.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ สุ่ภูเขาไฟซากุระชิม่า 
14.00 น. ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวลาวาอารมิูระ   
 น าท่านชม ภูเขาไฟซากุระจิมะ จากจดุชมวิวลาวาอาริมูระ ตั้งอยู่บนเนินซึ่ง

เป็นพื้นท่ีท่ีเกิดจากการสะสมของลาวาท่ีไหลออกมาจากการปะทุคร้ังใหญ่ของ
ภูเขาไฟซากุระจิมะ ล่าสดุเมื่อปี 1914 ตรงจุดน้ีสามารถมองเห็นปากปลอ่ง
ภูเขาไฟ และกลุม่ควันท่ีลอยอยู่เหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพันธุ์ท่ีเติบโตอยู่
แถบน้ีมากมาย นอกจากน้ียังสามารถเดินไปทางด้านฝั่งภูเขาไฟ ซึ่งมีทางเดิน
ระยะ 1 กิโลเมตร เพื่อให้ชมบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มรอบๆ จุดชมวิวแห่ง
น้ี ถูกจัดให้เป็นจดุชมวิวแบบพาโนรามาท้ังภูเขาไฟ และอ่าวคินโกะ โดย
สามารถน่ังอยู่ในศาลาเล็กๆ ก็เห็นได้ทุกมุมมองเลยทีเดียว  

15.00 น. ออกเดินทางสู ่สวนลาวานากิซะ 
15.30 น. น าท่านผ่อนคลายให้เท้าได้มีแรงเดินต่อท่ี สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ 

บ่อสปาเท้าริมทะเล ตั้งอยู่ในลานท่ีตกแต่งแบบเรียบง่าย มีทางเดินไม้ ศาลา
เล็กๆ และจดัเกา้อี้ไว้เพือ่น่ังชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ในส่วนของบอ่
ท าสปามคีวามยาวกว่า 100 เมตร จากระเบียงไมริ้มทะเลยาวไปถึงกลางสนาม
หญ้า และมีหลังคาเล็กๆ เป็นระยะๆ โดยมีน้ าพุร้อนจากธรรมชาติไหลเวียนอยู่
ตลอดเวลา นับว่าเป็นบ่อน้ าสปาเท้ากลางแจ้งท่ียาวท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น 

16.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือ  
16.30 น. น าท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ี กลับสู่ เมืองคาโกชิมา 
17.00 น. ถึงท่าเรือคาโกชมิา  
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17.15 น. นําท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก 
18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ท่ีโรงแรม แบบไคเซก ิ
 พักท่ี   KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL  
 
อังคาร 1 ม.ค. 62 คาโกชิม่า – คุมาโมโต ้
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ห้างอิออน  
09.30 น. น าท่านช้อปปิ้งท่ีห้างสรรพค้า AEON ท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะคิวชู ท่านสามารถ

เลือกซื้อหาของใช้ประจ าวันตา่งๆ ท่ีน่าใช้ในสไตล์ญ่ีปุ่นได้ รวมไปถึง
เคร่ืองส าอางแบรนด์ญ่ีปุ่นต่างๆ ตามเคาน์เตอร์ รวมไปถึงเคร่ืองอุปโภค และ
บริโภคชือ่ดังมากมายท้ังขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ผงโรยข้าว เคร่ืองปรุง  
ส าเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน และของใช้ประจ าวันอื่นๆ อีก
มากมายได้ท่ีน่ี 

 (อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มท่ี) 
13.00 น. น าท่านชม สวนเซนกาเนน หรือสวนไอโซเทเอน เป็นการจดัสวนสไตล์ญ่ีปุ่น 

ตามทางชายฝั่งด้านเหนือของตัวเมอืงคาโกชิม่า โดยมองเห็นอ่าวคาโกชมิ่ากับ
ภูเขาไฟซากุระจิมะ ท าให้ได้วิวท่ีสวยงามมาก ภายในสวนยังรวมเอาสระน้ า
เล็กๆ ธารน้ า ศาลเจ้า และทางเดินใต้ร่มเงาของป่าไผ่เอาไว้ด้วย  สวนเซน
กาเนนสร้างข้ึนตั้งแต่สมัยเอโดะ ตรงส่วนกลางของสวนยังมคีฤหาสน์ของ
ตระกูลไอโซะ ท่ีสร้างพร้อมกับสวน และยังคงสภาพเดมิมาจนถึงทุกวันน้ี 

 เชิญชิมรสชาดของขนมญ่ีปุ่นไปพร้อมๆ กับจิบชาเขียว หลังจากเดินเล่นรอบ
สวนท่ีถูกโอบล้อมไปด้วยกลิ่นของพืชพันธุ์ คอืช่วงเวลาผอ่นคลายท่ีแสนยอด
เยี่ยม 

14.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคมุาโมโต้ เมืองท่ีมคีวามร่มร่ืน และเป็นจดุยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญ่ีปุ่น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตู  
อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็นท่ีตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และ
ภูเขาไฟคิวยิว 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า แบบยากินิคุ 
 พักท่ี   KUMAMOTO HOTEL CASTLE HOTEL  
พุธ 2 ม.ค. 61 คุมาโมโต ้– ฟุคุโอกะ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.10 น. น าท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตัวปราสาทท่ีตั้งตระหง่านอยู่

บนเนินเขากลางเมืองคมุาโมโต้ ในสถาปตัยกรรมคลาสสิกท่ีมีความสวยงาม 
อายุกว่า 420 ปี ภายในปราสาทมีห้องโถงเป็นท่ีเก็บสมบตัิ วตัถุมคี่า รูปภาพ
ปราสาทต่างๆ และได้รับฉายา ปราสาทด า สร้างข้ึนโดยขุนพลผูโ้ด่งดัง คิโยมา
สะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปดิเป็นพิพธิภัณฑ์แสดงวตัถุโบราณ   

 น าท่านเดินเล่นท่ีเมอืงโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) บริเวณเชิงเขาของ
ปราสาทคมุาโมโต ้ ออกแบบ และตกแต่งสไตล์ย้อนยคุให้เข้ากับบรรยากาศ
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เมือง เก่าของปราสาท ซึ่งจะมีร้านค้าจ าหน่ายของท่ีระลึก ขนมขึ้นชื่อของเมอืงคุ
มาโมโต้ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย  

11.45 น. น าท่านสู่ มิกาวายะ เพื่อชมการแสดงโชวพ์ื้นเมอืง “Japanese Traditional 
Dance show” และชมการสาธติวิธีการท า “Okawa Kumiko” คือการน าไม้มา
ต่อเป็นลายแพทเทิร์นเพื่อใชต้กแต่งหน้าต่างและประตู เป็นเทคนิคแบบโบราณ
ท่ีไม่ใช้ตะปู ถ้าน าไปท าประตูกม็ีลูกเล่นแบบท่ีเปลี่ยนมมุมอง แพทเทิร์นก็
เปลี่ยน ถ้าน าไปท าโคมไฟ ก็โดดเด่นเร่ืองแสงและเงาท่ีพิเศษกวา่โคมท่ัวไป  

 น าท่านรับประทานอาหารกลางวัน แบบเซ็ท “OKAWA KUMIKO” พร้อมชม
โชว์พื้นเมอืง 

13.45 น. นําท่าน ล่องเรือแม่น า้ยานากาวะ ซึ่งมีลักษณะคดเค้ียวผ่านในตัวเมือง ชม
บรรยากาศบ้านเรือนริมน้ําของญีปุ่่น เพลิดเพลินไปกับฝีมือการพายเรอืของ
นัก เดินเรือ และทัศนียภาพอันงดงาม เปรียบเหมือนการล่องเรือกอนโดล่าใน
บรรยากาศแบบญีปุ่่น 

14.15 น. ออกเดินทางสู่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต 
15.30 น. เชิญท่านช้อปปิ้งท่ี โทสึพรีเมีย่มเอาท์เลต็ เปน็เอาท์เลต็มอลล์ขนาดใหญ่ซึ่ง

อาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุในภูมิภาค  
คิวชู ให้ท่านสนุกสนานกับการเลอืกซื้อสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคาลด
พิเศษสดุ อาทิเช่น  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ 

17.30 น. ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร  
18.15 น. รับประทานอาหารคํ่า  
 พักท่ี   MONTE HERUMANA FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
พฤหัสฯ 3 ม.ค. 62 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ 

เมืองท่ีโด่งดังมาจาก อตุสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะ-โอริ และ ตุ๊กตาดินฮากาตะ 
11.00 น. น าท่านช้อปปิ้งท่ี ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านท่ีเรียกว่าเป็นหัวใจของ

เมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟูกุ
โอกะ โดยในบริเวณน้ีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่
มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปปิ้งซื้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไม่พอ มี
สินค้าให้เลอืกซือ้หลากหลายชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด ์
หนังสือ เคร่ืองส าอางคต์่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย  

 (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านไดช้้อปปิ้งอย่างเต็มท่ี) 
16.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน TG-8085 
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน  
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 62,900.- บาท 
ผู้ใหญ่พักห้องเด่ียว  76,700.- บาท 
เด็กอายุ 6 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 62,300.- บาท 
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 42,500.- บาท 
หมายเหต ุ  กรณีต้องการเดินทางโดยท่ีน่ังชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 22,000.- บาท 
  
อัตราค่าบริการนีร้วม  
•  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)  
•  ค่าภาษสีนามบิน, ภาษีนํ้ามัน และประกันภัยทุกแห่ง  
•  ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  
•  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  
•  ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง  
•  ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง 
•  ค่าประกันอบุัตเิหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเน่ือง  

จากอุบตัิเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
• นํ้าหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สําหรับท่ีน่ังชั้นธุรกิจ และนํ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สําหรับท่ีน่ังชั้นประหยัด 

กรณีนํ้าหนักเกินจากท่ีกําหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นตน้  
•  ค่าปรับ สาหรับนํ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว้  
•  ค่าธรรมเนียมวซี่า 
•  ค่าทําหนังสือเดินทาง  
•  ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษมีูลค่าเพิม่  
เงื่อนไขการช าระเงิน  
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการสํารองท่ีน่ัง ท่านละ 20,000.- 

บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทําการจองท่ีน่ัง ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
มัดจาํท่านละ 30,000 บาท   

• ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลอื บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ังหมดกอ่นการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธิ์การเกบ็ค่านํ้ามันและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
2.  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การจราจรติดขัด  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากว่ามีการนําสิ่งของผดิกฎหมาย หรือความประพฤตสิ่อไปในทาง

เสื่อมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมอืงท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพํานักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 
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6. เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท้ังหมด 

 
ใบจองทวัร์ AMAZING NATURE 

29 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 
 
 

1. รายการท่ีจอง ............................................................................................................... ...... 
 

2. ชื่อ / นามสกุล ผู้จอง.......................................................................................................... 
 

3. ชื่อ / นามสกุล  ผู้เดินทาง (เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 
1. .................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................. 
6. .................................................................................................................. 

 
4. เบอร์ติดต่อ ................................................................................................................................. 
 
5. ท่ีอยู่ปัจจบุัน (ท่ีติดต่อได้สะดวก) ................................................................................................... 
 
6. ประเภทห้องพัก 

5.1  ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN / DBL) ..... ห้อง    
5.2  ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับ 1 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง 
5.3  ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (มีเตียง) 
5.4  ห้องพัก 1 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ..... ห้อง (ไม่มีเตียง) 
5.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ..... ห้อง    
5.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ..... ห้อง     
 

7. อาหาร         ไม่ทานเน้ือวัว ไม่ทานเน้ือหมู ไม่ทานสัตว์ปีก ทานมังสวิรัติ 
อื่นๆ ............................................................ 

 
8. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม ่ ไม่เคย เคย   ประเทศ .................................. 
 
 
 


