
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N  
ซุปตาร ์เหมาลาํ 4 

กาํหนดการเดนิทางเดอืน 20-24 กมุภาพธั ์2563 

 
โดยสายการบนิ Charter Flight เชา่เหมาลํา 

แอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโน เฮทสรึ ิ
ฟร ีแชอ่อนเซนเทา้ หนา้สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซน 

เลน่สก ีณ ลานสกฟีูจเิท็น พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิเป็นฉากหลงั 
นมสัการสิTงศกัดิUสทิธิU วดัอาซากสุะ แวะถา่ยรปูกบัโตเกยีวสกายทร ี

ชอ้ปปิV งจใุจ โอไดบะ โตเกยีว  
บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบนํVาแรธ่รรมชาต ิ 

FREE WIFI ON BUS 

มนํี VาดืTมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
+
สภ
าพ
อา
กา
ศ

เป็น
เพี
ยง
การ
พย
ากร

ณ ์อาจมกีารเปลีTยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัVง+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืTองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํTากวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีVไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
วนัทีT 20 กมุภาพนัธ ์63      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23.30 น. พรอ้มกนัที สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

วนัทีT 21 กมุภาพนัธ ์63      สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ – โตเกยีวสกายทร ี(ณ จดุถา่ยรปู) - เมอืงยา
มานาช ิ– ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป ู

02.30 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบนิที XJ602 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  (นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./
ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเครืTองดืTมบนเครืTอง** 

10.45 น. เดินทางถึง สนามบนินารติะ ประเทศญีTปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีTญีTปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัTวโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
***สําคญัมาก!! ประเทศญีTปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืVอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
มโีทษปรบัและจบั 

เทีTยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําทา่นนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (Asakusa Temple) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัวโมง) วัดทีไดช้ือว่าเป็นวัดทีมคีวามศักดิGสทิธิG และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีสดุแห่ง
หนึงในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทีศักดิGสทิธิG ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึงมักจะมผีูค้นมากราบ
ไหวข้อพรเพือความเป็นสริมิงคลตลอดทั�งปี ประกอบกบัภายในวัดยังเป็นทีตั �งของโคมไฟยักษ์ทีมขีนาดใหญท่ีสดุในโลกดว้ย
ความสงู 4.5 เมตร ซึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีมชีือวา่  ประตฟู้าคํารณ และถนนจากประตู

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีTยว กรุป๊ไซส ์ อณุหภมู ิ  

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 17,888.- 7,900.- 34+1 6°C - 13°C  

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 17,888.- 7,900.- 34+1 6°C - 13°C  

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS3 17,888.- 7,900.- 34+1 6°C - 13°C  

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS4 17,888.- 7,900.- 34+1 6°C - 13°C  

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS5 17,888.- 7,900.- 34+1 6°C - 12°C  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เขา้สูต่ัววหิารทีประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีือวา่ ถนนนากามเิซะ ซึงเป็นทีตั �งของรา้นคา้ขายของทีระลกึพื�นเมอืง
ตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีระลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของทีระลกึ
อสิระ และท่านสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่ับหอคอยทีสงูทีสดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ�าสมุิ
ดะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึVนหอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีสงูทีสดุในโลก 
โดยหอนี�มีความสูง 634 เมตร นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงยามานาช ิ(Yamanashi) นําท่านเขา้สู่โรงแรมทีพัก (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง) 

คํTา รบัประทานอาหารคํTา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (1) พเิศษ!! อ ิTมอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 

พกัทีT SUN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัVนใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํ Vาแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชืTอว่าถา้ไดแ้ช่นํ Vาแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึVน 

วนัทีT 22 กุมภาพนัธ ์63     ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ – ววิภูเขาไฟฟูจ ิ(บรเิวณลานสก)ี – พธิชีงชาญีTปุ่ น – โตเกยีว – ช้
อปปิV งโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ีV - เมอืงฟคุชุมิะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski)  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ลาน
สกแีละทีพักทีตั �งอยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะไดส้ัมผัสกับหมิะ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการลืนไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุก
กบัสโนวบ์อรด์ หรอืตืนเตน้ไปกบัการนังรถเลือนหมิะ ณ ลานสกแีหง่นี� ทา่นสามารถดืมดํากบัทัศนียภาพทีถกูปกคลมุดว้ยหมิะ
ทีดูแลว้สะอาดตาอย่างยิง และในวันทีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับววิ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) สัญลักษณ์หนึงของ
ประเทศญีปุ่ น ทีมชีือเสยีงเป็นทีรูจั้กไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทีธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็น
จุดมุง่หมายของนักท่องเทียวตา่งชาตทิีมาเยอืนญีปุ่ นตลอดทุกฤดกูาล  (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อุปกรณ์และชุดสําหรบั
เลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

**หมายเหตุ: หากสภาพอากาศและการจราจรไม่เอ ืVออํานวย สงวนสทิธิUปรบัสถานทีTเล่นสกหีรอืปรบัรายการ
ทอ่งเทีTยว ไดต้ามความเหมาะสม  

จากนั�นสัมผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญีTปุ่ น (Sado) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 
นาท)ี   โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ นนั�น มขีั �นตอนมากมาย เริมตั �งแตก่ารชงชา การรับชา และการดืมชา ทกุขั �นตอนนั�นลว้นมี
พธิ ีรายละเอยีดทีบรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วม
ในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของทีระลกึตามอธัยาศัย  

เทีTยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงโตเกยีว ชอ้ปปิ�ง ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง)  คอืเกาะที
สรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิ�ง และแหลง่บนัเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชีือเสยีงและเป็นทีนยิมในชว่งหลัง
ของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีสวยงามตั �งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์
ของพื�นทีสเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ีV โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึง ทีอยู่บนเกาะ โอ
ไดบะ จุดเด่นของหา้งนี�ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัVม ขนาดเท่าของจรงิ ซึงมขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอ
กันดั �ม อย่างเช่น กนัด ัVมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดั �ม ก็ตอ้งไปที กนัด ัVมฟรอนท ์



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

(Gundam Front) ซึงอยู่ในบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี� นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟุคุชมิะ (Fukushima) เมอืงทีมขีนาดใหญ่
เป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่ น ตั �งอยู่ทีภูมภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา 
ทะเลสาบ สถานทีชมซากรุะ และใบไมเ้ปลียนส ีเดนิทางเขา้สูท่ีพัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง)   

คํTา         อสิระรบัประทานอาหารคํTาตามอธัยาศยั 

ทีTพกั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัVนใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํ Vาแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชืTอว่าถา้ไดแ้ช่นํ Vาแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึVน 

วนัทีT 23 กมุภาพนัธ ์63      เมอืงฟุคชุมิะ – ทะเลสาบอนิะวะชโิระ – ปราสาทสรึงุะ (ดา้นนอก) - หมูบ่า้นโออจุ ิจู
ค ุ– ออนเซนเทา้ ณ สถานรีถไฟยโูนคาม ิออนเซ็น – หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– เมอืงฟคุชุมิะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นํ า

ท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เป็นทะเลสาบใหญ่เป็น
อันดับ 4 ของประเทศญีปุ่ น  เกดิขึ�นจากการระเบดิของภเูขาไฟ มแีรธ่าตกุรดเจอืปนอยู ่จงึไมม่สี ิงชวิติใดๆ อาศัยอยูใ่ตนํ้�าได ้
นํ�าในทะเลสาบแหง่นี�จงึมคีวามใสจนไดรั้บฉายาวา่ ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในชว่ง
เดือนพฤศจกิายนถงึเดือนเมษายน จะมบีรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศัยกันอยูมากมาย จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงไอส ุ
(Aizu) เป็นเมอืงทีเต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรอืตัวเมอืงทียังคงสัมผัสไดถ้งึกลินอายของยุคสมัย
โบราณ นอกจากนี�ไอสุยังมมีนตเ์สน่หเ์รืองของออนเซ็น อกีดว้ย นําท่านถ่ายรูปหนา้ ปราสาทสรึุงะ (Tsuruga Castle) 
หรอื ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเพียงแห่งเดยีวทียังคงเอกลักษณ์ดั �งเดมิของญีปุ่ นไว ้
ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงไอสวุาคามัทซ ึตั �งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมชีือว่า 
ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 
ทําใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะและปรับจากปราสาท 7 ชั �น เหลอืเพยีง 5 ชั �นเท่านั�น HILIGHT!!! ปราสาท
แห่งนี� ถือเป็นอนุสรณ์สถานทียังทิ�งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญีปุ่ น ทีไดเ้ลือกปลดิชพีตัวเองลง ณ 
สถานทีนี� **ราคานีVไมร่วมคา่เขา้ปราสาท หากลกูคา้สนใจเขา้ชมดา้นใน มคีา่ใชจ้า่ยเพิTมเตมิทา่นละ 410 เยน**  

เทีTยง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจคู ุ(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ีบา้นโบราณทีอดตีเคยเป็น
เมอืงสําคัญในยคุเอโดะถกูสรา้งเมือหลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่ นโบราณทีมงุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกัน
สองฝังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่
สะดวกสบาย หมูบ่า้นแหง่นี�เป็นเสมอืนแหลง่ทีพัก ตั �งขนาบขา้งถนนหลักทีมชีือวา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี�เคยเป็นเสน้ทาง
หลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคุไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิงปลูกสรา้งอัน
ทรงคณุคา่ของชาต ิซึงในปัจจบุันหมูบ่า้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจคูไุดรั้บการบรูณะใหม ่จนกลายเป็นรา้นขายของทีระลกึ 
รา้นคา้ขายสนิคา้พื�นเมอืง รา้นอาหารและทีพักแบบญีปุ่ นเพือดงึดูดนักท่องเทียว ปัจจุบันมนัีกท่องมาเยียมชมหมู่บา้นนี�กว่า 
1.2 ลา้นคนตอ่ปี 

เดนิทางสู่ เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีมีชือเสยีงของจังหวัดฟูคุชมิะ ทีเดนิทางได ้
คอ่นขา้งสะดวกเพราะอยูต่ดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น Yunokami Onsen Station (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
15 นาท)ี โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่ นทีมอีาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญีปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระให ้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ท่านเพลิดเพลินกับการแช่เทา้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ทีสถานีแห่งนี� เดินทางสู่ โทโนะเฮทสรึ ิ
(Tonohetsuri) หรอื หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี เป็นความสวยงามทีธรรมชาตสิรา้งขึ�น โดยหนา้
ผารมิแม่นํ�าโอคาวะนี� ถูกกัดเซาะโดยนํ�าทีไหลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ที
สวยงาม ชือ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิTนของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ทีดูคลา้ยกับ
เจดยี ์จงึเป็นทีมาของชือโทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูปเจดยี ์จากนนั�นนําท่านเดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพัก (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชัวโมง) 

คํTา         อสิระรบัประทานอาหารคํTาตามอธัยาศยั 

ทีTพกั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีT 24 กมุภาพนัธ ์63       สนามบนิฟคุชุมิะ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

  หลงัอาหารนําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ ฟคุชุมิะ  

11.45 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีTยวบนิทีT XJ825 

16.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเครืTองดืTมบนเครืTอง** 
 

ไมร่บัจอยแลนด ์
 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัVน*  

** ท ัVงนีVหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีTยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย
การบนิภายในประเทศทีTเป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ทาํการซืVอต ั�วภายในประเทศทกุคร ัVง  เพืTอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิU   รายการทัวรส์ามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง มอิาจเพิมเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิGในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการ
เดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัgวเครืองบนิไป-กลบัตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมทีพักตามทีระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 

� ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีVไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยืนวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืนรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมนํี�าหนักเกนิกวา่ทีสายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัgวเครืองบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึVนตํTา 34 ทา่น หากตํากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจะชําระคา่บรกิารเพิม
เพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิGในการ
งดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
 

เง ืTอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิGในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นทีเหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตัดทีนังใหล้กูคา้ทา่นอืนทีรออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

• เมือท่านชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืTอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

• สง่รายชืTอสํารองทีTน ัTง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืTอพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีTยวทรปิใด, วนัทีTใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เดนิทาง(Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิUไม่รบัผ ิดชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชืTอ-นามสกลุ และอืTนๆ เพืTอใชใ้นการจองต ั�วเครืTองบนิท ัVงส ิVน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา 2 
หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

เง ืTอนไขยกเลกิการจอง  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัVงหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัVงหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีTเดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีTตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีTมกีารการนัตคีา่มดัจําทีTพกั
โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีTยวบนิ พเิศษเชน่ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิU ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัVงมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัVงหมด 
เนืTองจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเทีTยวบนิน ัVนๆ 

หมายเหตุ กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิGทีจะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิG ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 

ขอ้มลูเพิTมเตมิ เร ืTองต ั�วเครืTองบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นต่างทีสายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีTน ัTงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึงทาง
บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัgวเครืองบนิไปแลว้ (กรณีตัgว 
REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 

ขอ้มลูเพิTมเตมิ เร ืTองโรงแรมทีTพกั 
� เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดียว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

� กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิG ในการปรับเปลียน หรอืยา้ยเมอืงเพือใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิTมเตมิเร ืTองสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
� สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระทีทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครืองบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั �น

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนํ�าหนักเพิมเป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่านไม่อาจปฏเิสธได ้
(ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโดนเรยีกเก็บเพิม) 

� สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครืองได ้ตอ้งมนํี�าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+
ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  

� กรณีทีตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้ากวา่มาตรฐานได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับ
ขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิGไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีสมัภาระนํ�าหนักเกนิ (ทา่นตอ้ง
ชําระในสว่นทีโดนเรยีกเก็บเพิม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีTยนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพัก การจราจร 
เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภียั หรอืไมว่า่จะ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึTงเป็นเหตุการณ์ทีTนอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึ
ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย ทั �งๆ ทีสายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่านเดนิทางท่องเทียว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัVงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิGในการ
ไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนืองจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิGในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัVงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี� 

� กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนืองจากมสี ิงผดิกฎหมาย หรอืสิงของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีทางกองตรวจคนเขา้
เมอืงหา้มเดนิทาง 

� กรณีทีสถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพํานักอยู่
ในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีTปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีTประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัVนในประเทศญีTปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืTอการทอ่งเทีTยว เยีTยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืTนเอกสารในข ัVนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพืTอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีTปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีV 

1. ตัgวเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิงทียนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอาจเกดิขึ�นในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 
เป็นตน้) 

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีTปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีTปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัVงหมดก่อนทําการจอง เพืTอความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิUท ีTจะเลืTอนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึVน ในกรณีทีTมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิGการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิGในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิงของผดิกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิงของสูญหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทียวเอง  

6. เมือทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี / ปลอด
บหุรีได ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเทียว อนัเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเทียวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งทีตอ้งเรง่รบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดืมทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริมในวนัที 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที 4 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ
เพิมเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
นั�นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิGในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชืTอผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชืTอไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลาํดบั ชืTอ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชืTอ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืนตามทีทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืนๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืTอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืTอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7    

8    

9    

10    


