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ซุปตาร ์Snow white  

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2562 
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โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 
สมัผสัประสบการณ์หวาดเสยีว ณ สวนสนุกฟูจคิวิ ไฮแลนด ์ 

ขอพร ณ วดัอาซากุสะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
เลน่สก ีณ ลานสกฟีูจเิท็น พรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจ ิเป็นฉากหลงั 

เดนิชอ้ป ชมิ ชวิ ณ ยา่นคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด 
ชอ้ปป้ิง ชนิจกู ุออิอนมอลล ์และโอไดบะ ชมกนัด ัม้ ตวัใหม ่พรอ้มประจ าการ 

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS พเิศษ!! บฟุเฟ่ตข์าปู 
มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

07-11 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

08-12 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

09-13 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

10-14 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

11-15 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

12-16 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

13-17 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

14-18 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

15-19 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

16-20 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

17-21 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

18-22 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

19-23 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

20-24 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

21-25 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

22-26 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

23-27 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

24-28 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

25-29 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

26-30 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

27-31 มกราคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

28 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

29 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

30 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

31 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

01-05 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

02-06 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

03-07 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

04-08 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

05-09 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

06-10 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

07-11 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

08-12 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

09-13 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

10-14 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

11-15 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

12-16 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 
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** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

 
 

 

 

13-17 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

14-18 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

15-19 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 1 

16-20 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 1 

17-21 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 1 

18-22 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 1 

19-23 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 1 

20-24 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

21-25 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

22-26 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

23-27 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

24-28 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

25 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

28 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

01-05 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

02-06 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

03-07 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

04-08 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

05-09 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

06-10 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

07-11 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

08-12 มนีาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
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วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถ่ายรูป) – สวนสนุกฟูจคิวิ ไฮท ์

แลนด ์- แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

 08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ วัดที่

ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่ีความศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถือมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายใน
ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพร

เพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ดุใน
โลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ีชือ่ว่า  ประตูฟ้า
ค ารณ และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซ ึง่เป็น

ทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที ่

ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และทา่นสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอย
ทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี

(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิด
ใหบ้รกิารเมือ่  วันที ่22 พฤษภาคม  2555 โดยหอนี้มีความสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของ
หอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของ

แคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทร  ีที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุด
สามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 น าท่านสู ่สวนสนุกฟูจคิวิ ไฮแลนด ์(Fuji Q Highland) (รวมค่าเขา้ แตไ่ม่รวมคา่เครือ่งเลน่) 
พเิศษ!!! ใหท้า่นไดเ้ลอืกเครือ่งเลน่ชนดิใดชนดิหนึง่ระหวา่ง Wave Swinger, Panic Clock, 

Shining Flower (ferris wheel), Tea Cups หรอื Merry-Go-Round อย่างใดอย่างนงึฟร ี
ตัง้อยู่ในจังหวัดยามานาช ิทีน่ี่ถอืเป็นหนึง่ในสวนสนุกทีม่คีวามนยิมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในญีปุ่่ น สวนสนุกแห่งนี้
นัน้เราสามารถเห็นทวิทศันข์องภเูขาไฟฟจูไิด ้นอกจากนี้ยังรวบรวมเครื่องเล่นสดุหวาดเสยีวทีต่ดิอันดับโลก

เอาไวห้ลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะทีม่ีความสงูจนมองเห็นภูเขาไฟฟูจริถไฟเหาะที่ชนัจนเรารูส้กึ
เหมอืนจะหงายหลงั หรอืบา้นผสีงิสดุสยองก็มีเปิดรอไวท้า้ทายส าหรับใครทีช่ืน่ชอบความเสยีวเราขอทา้ให ้

ลองมาเลน่กนั ภายในนอกจากจะมเีครือ่งเลน่ตา่งๆ ยังมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ รา้นอาหาร หรอืแมแ้ตอ่อน
เซน อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสวนสนุกแห่งนี้ตามอัธยาศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู
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ทีพ่กั Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าให้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม    ลานสกฟีจูเิท็น – พธิชีงชาญีปุ่่ น – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  
น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟู
จ ิทา่นจะไดส้มัผัสกับหมิะทีต่กในชว่งปีใหม่ หากมีเวลาพอ อสิระ ใหท้่านไดส้มัผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิ
ตืน่เตน้กับการลื่นไถลดว้ย สกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือเพลดิเพลนิกับการน่ังเลื่อนหมิะ ที่ท่านจะ

สามารถดื่มด ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะที่ดูแลว้สะอาดตาอย่างยิง่  (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเช่า
อปุกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ)  จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การ

เรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชงชา การ
รับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิีชงชานี้ 
ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อีกดว้ย และจากนัน้ใหท้่านได ้

อสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) ตัง้อยู่ในพื้นทีท่ีเ่คยเป็นหมู่บา้น
เกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ นพัดถล่มในปี 
1966 จนกระทัง้ตอ่มาอกี 40 ปีไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้
ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรียนรูเ้กี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิ ภายใน
หมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมือแบบดัง้เดมิ

แลว้ ยังสามารถชมพพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี่, ซือ้สนิคา้พื้นเมือง, เพลดิเพลนิกับรา้นน ้าชาและรา้นอาหาร 
นอกจากนี้ยังมีจัดอีเวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กับฤดูกาลดว้ย เดนิทางกลับสู ่กรุงโตเกยีว น าท่านนมัสการ 

พระใหญอ่ชุคิ ุไดบสุส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนทีส่งูทีส่ดุของประเทศญี่ปุ่ น และ
เคยเป็นรูปปั้นทีสู่งทีส่ดุในโลกทีถู่กบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิเนสบุ๊ค (Guinness Book of 
world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสงูถงึ 120 เมตร ท าใหส้ามารถมองเห็นไดต้ัง้แต่ใจ
กลางเมอืงโตเกยีวเลยทเีดยีว สามารถเขา้ไปยังบรเิวณภายในรูปปั้นและขึน้ไปยังจุดทีเ่ป็นหอสงัเกตการณ์ใน
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ระดบัความสงูที ่85 เมตร ซึง่จะอยู่ตรงสว่นของหนา้อกพระพุทธรูป เป็นจุดทีส่ามารถมองเห็น ววิในมุมดา้น
กวา้งได ้ทัง้หมด บนชัน้นี้จะมีกระจกทีเ่ป็นชอ่งหนา้ต่างอยู่ดว้ยกัน 4 ดา้น และมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิดจ้าก

ตรงนี้อีกดว้ย (ราคาไมร่วมคา่เขา้พระพุทธรูปดา้นใน) จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิง ณ AMI PREMIUM 
OUTLET ซึง่ภายในม ี100 รา้นคา้ของแบรนดท์ีม่คีณุภาพ จากทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ ทีจ่ะท า
ใหท้่านพอใจและมีความสขุไปกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ การออกแบบคอนเซ็ปตข์องเอา้ทเ์ล็ทแห่งนี้ คอื เป็น
เมืองชายฝ่ังตะวันตกของอเมรกิา ท่านจะรูส้กึสนุกไปกับการเดนิชอ้ปป้ิงและยังมีรา้นอาหารหลากหลาย
รูปแบบใหท้า่นเดนิเลอืกซือ้เลอืกหาสนิคา้ตามอัธยาศยั 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Tsukuba Onsen Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคาวาโกเอะ - ยา่นเมอืงเกา่ - ตรอกลูกกวาด - โตเกยีว - ชนิจูก ุชอ้ปป้ิง – กนัด ัม้ ณ โอไดบะ 

– ชอ้ปป้ิงหา้งไดเวอร ์ซติ ี ้– ออิอน – สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
น าท่านสูเ่มือง คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองโบราณสมัยเอโดะ เป็นเมืองทีม่ีเสน่ห์ มีอาคารบา้นเรือน
สมัยแบบเกา่ ใหบ้รรยากาศเหมอืนเดนิอยู่ในเมอืงเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน ผูค้นจงึขนานนามว่า Little Edo มี

สถานทีน่่าสนใจหลายแห่ง เชน่ ย่านเมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) 
เป็นย่านทีม่บีา้นเรอืนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบรเิวณนี้ยังเคยมโีกดงัเก็บของอยู่หลายแห่ง

ตัง้แต่สมัยก่อน โดยค าว่า kura แปลว่า โกดงั จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนน Kurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่น
นยิมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะเจรญิ
รุ่งเรือ่งทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรยีบไดก้บัโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีว พ่อคา้แม่คา้จงึร ่ารวยและ

มกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็มอีายุเกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึปัจจุบันก็มี จากนัน้

ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ที่
รา้นคา้สว่นใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทีม่าของชือ่ตรอกลูกกวาดหรือตรอก

ขนมน่ันเอง นอกจากนี้ยังมขีายคารนิโดะ (karinto) คุก้กีพ้ืน้เมอืงญีปุ่่ น, ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถัว่แดงและ
มันหวาน และยังมขีองเล็กช ิน้เล็กๆและของฝากตา่งๆ ใหเ้ลอืกชอ้ปกนัอย่างจุใจ น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มือง 
เมอืงโตเกยีว 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้ ใหท้่านอสิระ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 
เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ 
ในอ่าวโตเกียว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บน
เกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง 

ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาล

กนัดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้น าทา่นเดนิทางสู ่อิ
ออน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิเนื่องจาก
ตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบทีท่นัสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลาย
มากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสือ้ผา้
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แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์
มารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ จนกระทัง่ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Narita Hedistar Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศ

ญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามนิบิาร์ในหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ

ยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่นรอ้งขอวี

ซา่ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 34 ทา่น หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่

เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

งดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 

20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

**กรณุาช าระมดัจ าทนัท/ีภายใน 2วนัท าการ หลงัไดร้บัการยนืยนัการส ารองทีน่ ัง่** 
ช าระเงนิโดยโอนเงนิเขา้บญัช ีบรษิทั รกัย ิม้ทวัร ์ดงันี ้   ชือ่บญัช ี: อรนิทรช์ยา  บรรเจดิศริ ิ

 
                     ธนาคารกสกิรไทย    เลขที ่  760-2-60427–0     สาขาเดอะพาซโิอลาดกระบงั 

                  ธนาคารไทยพาณิชย ์   เลขที ่  405-0-14046-4      สาขาเดอะพาซโิอ(ลาดกระบงั) 

                      ธนาคาร กรงุเทพ    เลขที ่  919-0-20407-4      สาขาสขุมุวทิ 77 (ประเวศ)    

                    ธนาคารกรงุไทย   เลขที ่  845-0-11221-4      สาขาเดอะพาซโิอ(ลาดกระบงั) 

                  ธนาคารทหารไทย   เลขที ่  262-2-02142-2      สาขาเดอะพาซโิอลาดกระบงั 

 หลงัจากท าการโอนเงนิแลว้รบกวนสง่หนา้หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอรต์)พรอ้มระบหุมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่
กลบัระบโุปรแกรม วนัเดนิทางมาทีไ่ลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour3 / 
rakyimtour2 /0613934433 / 0818171514 / 0936952758   E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัว่า

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ

สะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

 

 

mailto:rakyimtour@gmail.com
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เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้กกรณี 

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงินสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้
ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
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14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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

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

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

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


