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วนัเดินทาง 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

บริการอาหาร 
 

โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก 
 

กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ฟกุโุอกะ   
นัดเวลา 22.00 น. เดินทางโดย TG 648 (00:50-08:00) 

มีบริการบนเครื่อง 
 

- 

วนัท่ีสอง 

 

ฟกุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุเทมมงังุ 
เบปป ุออนเซน – บ่อทะเลนรก – บ่อทะเลเลือด 
 

--  / กลางวนั / ค า่ 
KAMENOI BEPPU 
HOTEL (Onsen) 
หรอืเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม 
 

ยฟูอิูน – ยโูนะสึโบะ – ยฟูอิูนฟลอรร์ลั – ทะเลสาบคินริน 
ภเูขาไฟอะโซะ – คมุาโมโต้ – สวนซุยเซนจิ   

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
SEKIA KUMAMOTO 

HOTEL (Onsen) 

หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี 

 

เรือเฟอรร์ี่ข้ามฟาก – ท่าเรือชิมาบาระ – นางาซากิ 
 พิพิธภณัฑป์รมาณู – สวนสนัติภาพ – จดุชมวิวอินาซะ 

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
NAGASAKI MARINE 

WORLD HOTEL. 
หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า 

 

สวนโกเวอร ์– โบสถค์าทอลิกโออรู่า 
ฮสู ์เทน บอช รีสอรท์ – นางาซากิ 

 

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
NAGASAKI MARINE 

WORLD HOTEL 
หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีหก 

 

ซากะ – จดุชมวิวภเูขาคางามิยาม่า – ตลาดเช้าโยบูโกะ 
ฟกุโุอกะ – มารีโนอา ซิต้ี เอ้าท์เลท – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 
 

 

เช้า  /  --  /  -- 
 

MONTE HERMANA 
FUKUOKA HTL.  

หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็ 

 

ฟกุโุอกะ (เกาะคิวชู) – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
เดินทางกลบัโดย  TG 649 (11:35-14:55) 
 

เช้า  /  --  /  -- 
มีบริการบนเครื่อง 

- 

 

 
วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต า่กวา่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ่ 1 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ่ 2ทา่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

07 – 13 มกราคม 2562 54,990 54,990 51,990 9,900 

23 – 29 มกราคม 2562 54,990 54,990 51,990 9,900 

13 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 54,990 54,990 51,990 9,900 

27 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2562 56,990 56,990 53,990 9,900 

12 – 18 มนีาคม 2562 56,990 56,990 53,990 9,900 

26 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 56,990 56,990 53,990 9,900 

01 – 07 เมษายน 2562 57,990 57,990 54,990 9,900 

03 – 09 เมษายน 2562 54,990 54,990 51,990 9,900 

04 – 10 เมษายน 2562 54,990 54,990 51,990 9,900 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร์  AOB008 All About Kyushu-APR19-7D5N-TG-W64 

 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2  เคาน์เตอร์ D โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารในการ
เดนิทางและอํานวยความสะดวก  

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – ฟกุโุอกะ – ดาไซฟ ุ– เบปป ุออนเซน 
  

 00.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินฟุกโุอกะ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 648 
 08.00 น. ถงึ สนามบินฟุกโุอกะ เกาะคิวชู ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาญีปุ่่นเรว็กวา่ไทย 2 ชม.)  
 09.30 น. เชา้นี้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองดาไซฟุ แลว้นําท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมงังุ (Tenmangu Shrine) 

ศาลเจ้าแห่งการศกึษาแห่งนี้ถูกสรา้งขึ้นตัง้แต่ในยุคสมยั
เฮอัน (Heian) โดยแรกเริม่เดมิทเีป็นการสรา้งขึ้นเพื่อ
เป็นการสกัการะใหแ้กน่กัปราชญ์แหง่ยุคนาม “สุกาวะระ 
มิจิซาเนะ” (Sugawara Michizane) ทีน่ี่จงึเหมอืนจะมี
ชื่อเสยีงในการขอพรด้านการเรยีนการศึกษา ช่วงใกล้
สอบ นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาจากทัว่ประเทศญีปุ่่นจะมาขอ
พรกนัเยอะมาก และบรเิวณทางเขา้ศาลเจา้ ร้านกาแฟ Starbucks  ถอืเป็น 1 ใน 10 รา้นของสตาร์บคัที่
ตกแต่งได้เท่ห์ทีสุ่ดในโลก ประดบัประดาไปด้วยท่อนไมม้ากถงึ 2,000 ท่อน ว่ากนัว่าเมือ่เอาไมม้าเรยีง
ต่อกนัจะยาวถงึ 4.4 ก.ม. เลยทเีดยีว   

 
    

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบปป ุ(Beppu) แหล่งออนเซนที่

มชี ือ่เสยีงลําดบัต้น ๆ ของญีปุ่่น ซึง่จุดท่องเทีย่วสําคญั
ของเมอืงนี้ นัน่กค็อื แหล่งบ่อน้ําพุรอ้น ทีเ่กดิขึ้นเองตาม
ธรรมชาต ิโดยลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปตามสขีองน้ําทีอ่ยู่
ในบ่อนัน้ ๆ เราจะนําทา่นชมไฮไลทข์องเมอืงนี้ คอื  Umi 
Jigoku หรอื “ทะเลนรก” แหล่งน้ําพุรอ้นทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
เมืองเบปปุ ซึ่งที่มีความลึกถึง 120 เมตร จนทําให้
มองเหน็น้ําเป็นสฟ้ีาเหมอืนน้ําทะเลและมคีวามรอ้นสูงถงึ 
98 องศาเซลเซยีส จากนัน้นําท่านชม Chinoike Jigoku 
หรือ “ทะเลเลือด”  น้ําพุร้อนสีแดง ที่เกิดจากความ
มหศัจรรย์ของธรรมชาติ ทีน้ํ่าแร่ใสบรสิุทธิร์วมตวักบัแร่
ธาตุต่างๆ ภายในบ่อทําให้น้ําพุร้อนแห่งนี้กลายเป็นสี
แดง  

 เยน็  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรม KAMENOI BEPPU   หรือเทียบเท่า 
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 คํ่า   รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมท่ีพกั  แลว้อสิระใหท้า่นอาบน้ํารอ้นรวมแบบญีปุ่่น (ออนเซน) 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  หมู่บา้นยฟูอิูน – ภเูขาไฟอะโซะ – คมุาโมโต้ – สวนซุยเซนจิ 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เชา้นี้นําทา่นเดนิทางสู ่หมู่บ้านยูฟูอิน (Yufuin Onsen) 

ตัง้อยู่ในหบุเขารมิแมน้ํ่าแวดลอ้มหบุเขา เมอืงตากอากาศ
เลก็ ๆ ทีส่วยงามและมชีือ่เสยีงมากเมอืงหนึ่งของเกาะควิ
ช ูถงึจะเลก็แต่บอกเลยวา่อดัแน่นไปดว้ยคุณภาพเพราะมี
ทัง้แหล่งท่องเที่ยว ในบรรยากาศชิลล์ๆ อยู่ เพียบ 
อย่างเชน่ พพิธิภณัฑ์ศลิปะนี่มหีลายแห่งเลยกว็่าได้ หรอื
ถา้อยากจะชอ็ปป้ิงเบา ๆ กย็งัมรีา้นคา้ขายสนิคา้ทอ้งถิน่
น่ารกั ๆ ใหแ้วะเลอืกชมกนั ไปจนถงึรา้นอาหารทีใ่หบ้รรยากาศสบายๆ มวีวิทวิทศัน์ทีเ่ป็นยอดเขายูฟุ 

  เดินต่อไปยัง ถนนช้อปป้ิงยูโนะสึโบะ (Yunotsubo 
Kaidou) เรยีกได้ว่าเป็นถนนช็อปป้ิงทีด่ ังมากๆ ของ
เมอืงนี้ เลย เพราะทัง้ของเยอะและบรรยากาศก็ดี โดย
ถนนสายนี้จะมคีวามยาวประมาณ 700-800 เมตร ตลอด
สองฝ ัง่ถนนนี่ร้านคา้หลายประเภทสลบักบับ้านเรอืนกนั
แบบลงตัวมาก ๆ แถมแต่ละร้านตกแต่งได้น่ารักเว่อร ์   
จนอดใจทีจ่ะแวะเขา้ไปชมใหไ้ดท้กุ ๆ รา้นเลยทเีดยีว  

  เดินเท้าต่อไปยัง ยูฟูอินฟลอร์รัล (Yufuin Floral 
Village) หนึง่แลนด์มารก์ของเมอืงยูฟุอนิทีแ่ขกไปใครมา
ตอ้งแวะมาปกัหมดุใหไ้ด ้โดยหมู่บ้านยูฟุอนิฟลอร์รลัแห่ง
นี้จะเป็นหมู่บ้านจําลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรป
โบราณ บ้านอฐิทีแ่สนคลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนนสาย
เลก็ๆ ประดบัประดาไปด้วยดอกไมน้านาชนิด เหมาะสุด 
สาํหรบัเดนชมนัน่นีช่ลิล ์ๆ แถมจุดถ่ายรปูสวยๆ กเ็พยีบ 

  ภายในนัน้มทีัง้ร้านอาหารบรรยากาศเก๋ ๆ และร้านขายของทีร่ะลกึทีม่คีวามแฮนด์เมดไม่เหมอืนใคร     
ไมว่า่จะเป็นของเลน่ ของสะสมทัง้ญีปุ่่นและต่างประเทศ  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย นําท่านเดินทางสู่เขต วนอุทยานแห่งชาติอะโซ่-คูจุ 

เพือ่ชม ภเูขาไฟอะโซะ (Mt. Aso) ภูเขาไฟทีย่งัไม่ดับ
สนิท ซึง่มพีื้นทีจ่ากทศิตะวนัออกไปทศิตะวนัตก     18 
กิโลเมตร จากด้านทิศเหนือสู่ทิศใต้มีความยาว 24 
กโิลเมตร ปากปล่องของเมา้ท์อะโซ่มเีส้นรอบวงยาวถึง 
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128 กโิลเมตร ทําใหเ้มา้ท์อะโซ่ถูกจดัใหเ้ป็นภูเขาไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก นําท่านนัง่กระเชา้ขึ้นสู่ยอดเขา 
(ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและแรงดนัของภูเขาไฟ) ท่านจะได้ชมปากปล่องทีเ่บื้องล่างเป็นน้ํากํามะถันสี
มรกตทีแ่ลดูเหมอืนทะเลสาบสงบนิ่งท่ามกลางหุบเขา พรอ้มควนัไอพวยพุ่งใหรู้ส้กึว่าเมา้ท์อะโซ่นี้ยงัไม่
หลบัสนทิ พรอ้มทีจ่ะตืน่ขึน้มาใหมอ่กีครัง้   

 เยน็ นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ (Kumamoto) เมอืงซึง่เป็นทีต่ัง้สําคญัด้านยุทธศาสตร์ของเกาะควิช ู
และเป็นบา้นเกดิของเจา้หมคีมุะมงอกีดว้ย  

  จากนัน้นําท่านชม สวนซุยเซนจิ (Suizenji Koen) 
นบัเป็นสวนสไตลญ์ีปุ่่นทีส่รา้งขึน้มานานกวา่ 300 ปี ด้วย
รูปแบการตกแต่งอย่างงดงามทีล่งตัวสุด ๆ ภายในมทีัง้
สถานที ่ส ิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ รวมไปถงึย่อส่วนของหลาย 
ๆ สิง่ทีม่เีชื่อเสยีงของญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบบิวะ 
ศาลาไม ้และสะพานหนิ อกีทัง้ยงัมสีตัวน่์ารกั ๆ อย่างนก
กระเรยีน หงส์ และปลาคาร์ฟให้ได้เห็นอยู่บรเิวณบ่อน้ําทีอ่ยู่ภายในสวนอีกด้วย นอกจากนี้ภายในมี
ทางเดนิเป็นวงกลมรอบสวน ทีเ่ป็นแบบจําลองของถนนโทไคโดะ (Tokaido) ถนนสายทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่
สมยัเอโดะ (Edo) โดยสวนแหง่นี้ถูกสรา้งขึน้ประมาศตวรรษที ่17 จากตระกลูโฮโซกาว่า ทีเ่รอืงอํานาจใน
ชว่งเวลานัน้ เรยีกไดว้า่เป็นสวนทีท่ัง้งดงามและน่าสนใจ ในการมาเยอืนยงัคมุาโมโตเ้ลยทเีดยีว 

 คํ่า  รบัประทานอาหารค า่   
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม  SEKIA KUMAMOTO HOTEL  หรือเทียบเท่า 
   อสิระใหท้า่นอาบน้ํารอ้นรวมแบบญีปุ่่น (ออนเซน) 
 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  เรือเฟอรร่ี์ข้ามฟาก – ท่าเรือชิมาบาระ – นางาซากิ 
   พิพิธภณัฑป์รมาณู – สวนสนัติภาพ – จดุชมวิวภเูขาอินาซะ 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้านี้นําท่านสู่ ท่าเรือคุมาโมโต้ เพื่อเดินทางโดยเรือ

เฟอรร์ีข่า้มทะเลอารอิาเกะ สู ่ท่าเรือชิมาบาระ  ซึง่ตัง้อยู่
ในบรเิวณแหลมชมิาบาระ (Shimabara Hanto) เป็น
แหล่งบ่อน้ําพุร้อนและที่ปีนเขาที่มีชื่อ เสียง อยู่ทาง
ตะวนัออกของจงัหวดันางาซาก ิเกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ
จากการระเบิดของภูเขาไฟอันเซนหลายครัง้ โดยครัง้
หลงัสดุเกดิขึ้นประมาณปี ค.ศ.1990 ได้คล่าชวีติชาวบ้านและทําความเสยีหายต่อสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
เป็นจํานวนมาก 

 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
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 บ่าย นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดนางาซากิ ถือเป็นเมืองท่า
สําคญัของญีปุ่่น จงึรบัเอาวฒันธรรมจากยุโรปและจนีมา
ผสมผสานเอาไว้ จนเกดิเป็นชุมชนชาวต่างชาติต่าง ๆ 
เชน่ ไชน่าทาวน์ขึน้ หรอืบา้นพกัชาวตะวนัตก แหล่งออน
เซน และภูเขาไฟ  

  แล้วนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ 
(Nagasaki Atomic Bomb Museum) ภายในได้เกบ็
รวบรวมเหตุการณ์เศร้า ๆ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 
ข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่าง  ๆ ทัง้ยังมี
เรยีงลําดับเหตุการณ์ตัง้แต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึง
วินาทีแห่งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคาร
บา้นเรอืนทีพ่งัยบัเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรอืผูท้ ีร่อดชวีติ
แต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกมัตภาพรงัส ีเป็นโรคลูคี
เมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่ค่อย  ๆ คร่าชีวิตผู้คน
เหล่านัน้ไปอกีจํานวนมากมาจัดแสดงไว้ใหค้นทีส่นใจจะ
รบัรู้ถึงข้อมูลที่ทําให้เกดิความเปลีย่นแปลงของเมืองที่
สง่ผลไปทัว่ทัง้ญีปุ่่นได้ดูกนัค่ะ เรยีกได้ว่าเป็นพพิธิภณัฑ์
แห่งนี้เป็นสิง่เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสูญเสยีอันยิ่งใหญ่ 
ในวนัทีน่างาซากโิดนพษิรา้ยของสารพลูโตเนียมไปเกอืบ
ทัง้เมอืง  

  แล้วนําท่านชม สวนสนัติภาพนางาซากิ (Nagasaki 
Peace Park) ในการก่อตัง้สวนสนัติภาพแห่งนี้  ถูก
จดัสรา้งขึ้นเพือ่รําลกึถงึเหตุการณ์ทิ้งระเบดิปรมาณูทีช่ ือ่
ว่า Fat man เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ําลาย
เกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่าสิง่มชีวีติไปมากกว่า 80,000 คน 
ภายในสวนแหง่นี้มรีปูป ัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดย
ทีด่้านหลังของสวนจะมเีสาสีดําที่เป็นตัวชี้ตําแหน่งจุด
ศนูย์กลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย  

 เยน็  แลว้นําท่านสู่ จุดชมวิวบนภเูขาอินาซะ (Inasayama) 
โดยภูเขาแห่งนี้มคีวามสูงอยู่ที ่333 เมตร ซึง่ถือว่าเป็น
ชมวิวทีสู่งสุดของตัวเมอืงนางาซาก ิจึงทําให้เป็นจุดที่
สามารถเหน็ววิทวิทศัน์ของเมอืงนางาซากไิด้ดงีามทีสุ่ด
แลว้ ยิง่กลางคนืนี่บอกเลยว่าดงัมาก ๆ เพราะถงึขนาด
ติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลย
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ทเีดยีว ซึง่ชาวญีปุ่่นเรยีกกนัวา่ ยาเคอิ (Yakeio) โดยจะมอีกี 2 แห่งนัน่คอื ภูเขาฮาโกดาเตะ เกาะฮอก
ไกโด และภูเขารอ็คโกะ ทีเ่มอืงโกเบ  

 คํ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD  หรือเทียบเท่า 
  หลงัจากเขา้ทีพ่กัแลว้ ทา่นสามารถเดนิเทา้จากโรงแรมที่

พกัไปยัง ชินชิ ไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown) 
เป็นย่านการคา้ชือ่ดงัทีต่ัง้อยู่ภายในตวัเมอืงนางาซากใิน
จงัหวดันางาซาก ินบัเป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในญี่ปุ่น  และไชน่าทาวน์แห่งนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์ที่
เก่าแก่ทีสุ่ดในญีปุ่่นอกีด้วย โดยถูกสรา้งขึ้นช่วงต้นของ
ศตวรรษที่ 17 ซึ่งในช่วงเวลานัน้เป็นช่วงเวลาทีญ่ี่ปุ่น
กาํลงัใชน้โยบายปิดประเทศ มเีพยีงนางาซากเิมอืงเดยีวเทา่นัน้ทีอ่นุญาตใหท้าํการคา้ได้ ท่านจะได้สมัผสั
กบัความเป็นจนีแบบเตม็ตวั ตอ้งมาชมิอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกอยู่มากมายในย่านนี้ รา้นอาหาร รา้นขนม และ
รา้นคา้สนิคา้มเีรยีงใหเ้ลอืกซือ้กนัมากมาย 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง  สวนโกเวอร ์– โบสถค์าทอลิกโออรู่า – ฮสู ์เทน บอช รีสอรท์ 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
   เชา้นี้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมข้องโกเวอร์ (Glover Garden) ตัง้อยู่บนเนินเขาใหญ่ทีส่ามารถชม

ววิสวย ๆ ไดอ้ย่างด ีแต่เดมิสวยแหง่นี้เป็นทีอ่ยู่อาศยัของ
พ่อคา้ชาวองักฤษนามว่า Thomas Glover อนัเป็นทีม่า
ของชื่อของที่นี่นัน่เอง ภายในสวนสวยแห่งนี้ตกแต่ง
สไตล์ญีปุ่่นและตะวนัตก และยังมกีลุ่มอาคารทีเ่ปิดเป็น
พพิธิภัณฑ์แบบเปิดโล่ง ซึง่สร้างขึ้นในสมยัปลาย ค.ศ.
1900 และเนื่องจากสวนแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเขา ทําให้
สามารถมองเหน็ววิอ่าวนางาซากแิบบพาโนรามา่อกีดว้ย  

  แลว้นําท่านชม โบสถค์าทอลิกโออูร่า (Oura Catholic Church) หากแต่ถ้าพูดถงึความสําคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ของญี่ปุ่น โบสถ์โออูร่าถูกสร้างขึ้นเมื่อปี
สุดท้ายของยุคเอโดะ (Edo) คอืประมาณปี ค.ศ.1864 
เพือ่ตอบรบักบัชมุชนของพอ่คา้ชาวตะวนัตกทีข่ยายใหญ่
ขึ้น และมาพกัอาศยัอยู่ทีน่างาซากิ จึงทําใหก้ลายเป็น
โบสถ์ของศาสนาครสิต์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในญีปุ่่น ไม่ค่ะยงัไม่
หมดยังเป็นสิง่ก่อสร้างแบบตะวนัตกเพยีงอย่างเดียวที่
ไดร้บัการขึ้นชือ่เป็นสมบตัขิองชาตอิกีด้วย เรยีกได้ว่าถ้าอยากสมัผสัความเก่าแก่ของโบสถ์ของศาสนา
ครสิต์พรอ้มสถาปตัยกรรมเก๋ ๆ ทีดู่และสดุคลาสสคิ  
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 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย นําทา่นเดนิทางสู ่ฮสู ์เทน บอช ซึง่แปลวา่ บา้นเลก็ในป่า

ใหญ่ รีสอร์ทสุดหรู  ที่เนรมิตเมืองดัชต์ในสมัยคริส
ศตวรรษที ่17 มาไวท้ีน่ี ่ไมว่า่จะเป็นกงัหนัสญัลกัษณ์ของ
ชาวดัชต์ หรือบ้านเรือน ร้านค้าต่าง ๆ ตกแต่งด้วย
ดอกไม้นานาชนิดที่จะแข่งกันผลิดอกในแต่ละฤดูกาล 
โดยภายในสวนสนุกเฮาเทนบอชจะแบ่งออกเป็น 2 โซน 
คอื โซนทีเ่ขา้ไดฟ้ร ีกบัโซนของด้านในสวนสนุกทีจ่ะต้อง
ซื้อบตัรเข้าชมก่อน ซึง่ด้านในจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ
อกี 6 โซนคอื Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ 
Nieuwstad มกีจิกรรมต่าง ๆ ทีน่่าสนใจเชน่ พพิธิภณัฑห์มเีทด็ดี้, โรงภาพยนตรแ์บบ 4-5 มติ ิหลายโรง, 
พพิธิภณัฑ์ศลิปะ, ร่องเรอืไปตามคลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ชมเมอืงสไตล์ยุโรป, ขีจ่กัรยานชมเมอืง 
และรอ่งเรอืโจรสลดัของการต์ูนดงั One Piece บอกเลยว่าถ้ามองหาแหล่งท่องเทีย่วทีม่าทีเ่ดยีวเพลนิไป
ไดท้ัง้วนัในฮสูเ์ทนบอชแหง่นี้  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งเลน่ภายในรสีอรท์) 

  จนไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงนางาซากิ 
 คํ่า    รบัประทานอาหารค า่  
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  ซากะ – จดุชมวิวคางามิยาม่า – ตลาดโยบโูกะ – ย่านเทนจิน 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เชา้นี้นําท่านเดินทางสู่ จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจังหวดัเล็กๆ บนเกาะควิชูทีม่ชี ื่อเสยีงในเรื่องของ

ธรรมชาตบิรเิวณชายฝ ัง่ทีส่วยงาม และมปีระวตัศิาสตรใ์นเรือ่งของเครือ่งป ัน้ดนิเผาทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่น 
  จากนัน้นําท่านชม จุดชมวิวบนภูเขาคางามิยาม่า       

(Mt. Kagamiyama) สูง 284 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล 
เส้นทางทีนํ่าขึ้นไปสู่ยอดเขา เป็นระยะทาง 5 ก.ม.ที่
ค่อนข้างคดเคี้ยว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นด้าน
ขวามอืของเมอืงคาราสไึดอ้ย่างทัว่ถงึ รวมทัง้มองเหน็นิชิ
โน มตัสบึาระ อ่าวคาราสแึละในวนัฟ้าโปร่งกจ็ะมองได้

ไกลถงึเกาะอคิ ิ ในจงัหวดันางาซากอิกีด้วย อสิระใหท้่าน
ชมทิวทัศน์ของท้องฟ้า และป่าสนที่คัน่กลางระหว่าง
ชมุชนเป็นภาพทีส่วยงามและแปลกตา 

  แล้วนําท่านไปยัง ตลาดโยบูโกะ (Yobuko Morning 
Market) ตลาดแห่งนี้มอีายุกว่า 130 ปี บรเิวณท่าเรอื
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โยบูโกะ มคีวามยาวประมาณ 200 เมตร เต็มไปด้วยแผงขายอาหารทะเลสด ๆ อาหารแปรรูป ผกั และ
ดอกไมใ้หเ้ลอืกซือ้กนัอย่างเพลดิเพลนิเลยทเีดยีว ถอืเป็นหนึง่ในตลาดเชา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของญีปุ่่น และของ
ขึ้นชือ่ของจงัหวดัซากะ นัน่กค็อื ซาชิมิปลาหมึกตวัใส “Saga Squid” และเนื้อระดบัพรเีมีย่ม ท่าน
สามารถซือ้อาหารทะเล และใหท้างรา้นย่างเสริฟ์แบบรอ้นๆ ไดเ้ลย   

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในตลาดโยบูโกะ  
 บ่าย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟกุโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะควิชู (Kyushu) และใหญ่เป็น

อันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย แล้วนําท่านสู่  มารีโนอา ซิต้ี เอ้าท์เลท (MARINOA CITY 
FUKUOKA OUTLETS) ให้ท่านได้เลอืกซื้อสนิค้าอัน
ห ล า ก ห ล า ย 
ชัน้นํา ซึง่มสีนิคา้จากดไีซน์เนอร์แบรนด์เนมดงั เช่น Big 
John, Yellow Hat, Uniqol, Nextdoor, Babier , 
Sports Depo Zone, Edwin, Quiksilver, Muji 
Factory, ABC-Mart, Lego, True Religion, 
Columbia, Aigle, Asics, Billabong, Taylormade, 
Mutsumoto Kiyoshi อืน่ๆ อกีมากมาย ใหท้า่นเดนิเลอืกซือ้ ในราคาทีค่ณุเลอืกซือ้ได ้  

 เยน็ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน 
(Tenjin) สําหรบัสายช๊อปรบัรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่ง
ความสขุเลยทเีดยีว เนื่องจากย่านนี้มใีหเ้ลอืกเดนิช๊อปชมิ
ชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยู่
เตม็สองขา้งฝ ัง่ถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ ๆ มา
รวมตวักนัอยู่มากมาย สนิคา้ใหเ้ลอืกซื้อหลากหลายชนิด 
ตัง้แต่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด์ หนงัสอื เครือ่งสาํอางคต์่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 คํ่า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม MONTE HERMANA FUKUOKA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง  ฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
 08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฟุกโุอกะ แลว้นําคณะทาํการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
 11.35 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภมิู  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 649 
 14.55 น. ถงึประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู) โดยสวสัดภิาพ  

**************************AOB000_All About Kyushu 7D5N_TG 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ
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ทางการเมอืงภยัทางธรรมชาตแิตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นต้น 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ สาํหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมน้ํีาหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิกาํหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัรล์่วงหน้าก่อนการเดนิทางพร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน48 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ และไม่คนืค่ามดัจาํทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผู้เดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายเุหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านข้ึนไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ทําการจองทวัร์ หากไม่มกีาร
แจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
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 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 

และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการน้ีเป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมในการให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสันําเที่ยวญี่ปุ่นตามกฎหมายของสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได้ โดย
มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารทีท่่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัทีท่าํใหท้่านไม่ได้ท่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จาํเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะทาํการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าช้าของสายการบิน, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกดิเหนืออํานาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถือและ
คาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสุดของลกูคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
 
 
 
 

เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได้ (เช่นเดยีวกบัผูท้ ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
นํามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ สาํหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
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(2)  สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่าํนกัในญีปุ่่นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่่น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  กาํหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์............................................................................ วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .............................................................. โทร..................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน  (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักที่ใชท้ั ้งหมด. . . . . . . . . . . . .หอ้ง  (TWIN. . . . . . . . . .  /DOUBLE……….. .  /  SGL…….…… / 

TRIPLE............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ ๆ ............................................................................................................................. 

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

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(.............................................................) 


