
 

 

รหสัทวัร TTN1903454 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ ฟุกชิุมา 5วนั3คืน[XJ] 
เยือนหมูบานโบราณ สมัยเอโดะ หมูบานโออุจ ิจุคุ 
อัศจรรยความงดงามของธรรมชาติ ณ หนาผาโทโน เฮทสึริ 
ฟรี แชออนเซนเทา หนาสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน 
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 สัญลักษณของประเทศญีปุ่�น 
นมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ วดัอาซากุสะ แวะถายรูปกับโตเกียวสกายทรี 
ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น 
ช่ืนชม ณ สวนดอกไมสไตลญีปุ่�น ไคระคุเอน 
ชอปปم�งจุใจ โอไดบะ และชินจกู ุ
 

 



 

 

โดยสายการบินแอรเอเซีย เอก็ซ แอรไลน (XJ) 
บุฟเฟ�ตขาปู อาบน้ําแรธรรมชาติ  FREE WIFI ON BUS 
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
10-14 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 5°C - 13°C  
11-15 มีนาคม 2563 22,888.- 7,900.- 5°C - 13°C  
12-16 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 5°C - 13°C  
13-17 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 5°C - 13°C  
14-18 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 5°C - 13°C  
15-19 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 7°C - 20°C  
16-20 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 7°C - 20°C  
17-21 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 7°C - 20°C  
18-22 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 7°C - 20°C  
19-23 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 7°C - 20°C  
20-24 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 7°C - 20°C  
21-25 มีนาคม 2563 24,888.- 7,900.- 4°C - 16°C  
22-26 มีนาคม 2563 24,888.- 7,900.- 4°C - 16°C  
23-27 มีนาคม 2563 24,888.- 7,900.- 4°C - 16°C  
24-28 มีนาคม 2563 24,888.- 7,900.- 4°C - 16°C  
26-30 มีนาคม 2563 24,888.- 7,900.- 4°C - 16°C  
27-31 มีนาคม 2563 24,888.- 7,900.- 4°C - 16°C  
28 มีนาคม-01 เมษายน 2563 24,888.- 7,900.- 9°C - 21°C  
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 24,888.- 7,900.- 9°C - 21°C  
30 มีนาคม-03 เมษายน 2563 24,888.- 7,900.- 9°C - 21°C  
31 มีนาคม-04 เมษายน 2563 24,888.- 7,900.- 9°C - 21°C  
01-05 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 9°C - 21°C  
02-06 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 9°C - 21°C  
03-07 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 9°C - 21°C  
04-08 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 9°C - 21°C  
05-09 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 9°C - 21°C  
06-10 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 9°C - 21°C  



 

 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมกีารเปล่ียนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายต่ํุากวา 2 ป ราคา 7,900.-** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมือง  
20.30 น. พรอมกันที่ สนามบนินานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพิ่ม 
ตองเสียคาใชจาย)  
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

07-11 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 9°C - 21°C  
08-12 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 9°C - 20°C  
09-13 เมษายน 2563 30,888.- 7,900.- 9°C - 20°C  
10-14 เมษายน 2563 39,888.- 7,900.- 9°C - 20°C  
11-15 เมษายน 2563 BUS1 39,888.- 7,900.- 9°C - 20°C  
11-15 เมษายน 2563 BUS2 39,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  
11-15 เมษายน 2563 BUS3 39,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  
12-16 เมษายน 2563 BUS1 39,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  
12-16 เมษายน 2563 BUS2 39,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  
13-17 เมษายน 2563 35,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  
14-18 เมษายน 2563 35,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  
15-19 เมษายน 2563 35,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  



 

 

วันทีส่อง สนามบนินารติะ – เมืองฟุคชิุมะ – หนาผาโทโนะเฮทสรึิ - ออนเซนเทา ณ 
สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมูบานโออุจิ จูคุ  

   08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่�น นําทานผานขัน้ตอนการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาทีญ่ี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญั
มาก!! ประเทศญีปุ่�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสตัว พืช ผัก 

ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและจับ 
 นําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองทีม่ีขนาดใหญเปนอันดับ 3 
ของประเทศญีปุ่�น ต้ังอยูที่ภมูภิาคโทโฮคุ แวดลอมไปดวยธรรมชาตอัินสวยงาม
มากมาย ไมวาจะเปนภูเขา ทะเลสาบ สถานทีช่มซากุระ และใบไมเปลี่ยนสี (ใช
เวลาเดินทางจากสนามบินประมาณ 3.40 ช่ัวโมง)  

เที่ยง บริการรบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1)  
เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานป เปนความสวยงาม
ที่ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคาวะน้ี ถกูกัดเซาะโดยน้ําที่ไหลผาน 
กวาจะสกึกรอนเปนเวลานานเปนลานป จนกลายมาเปนววิทวิทศันที่สวยงาม ช่ือ 
โทโนะเฮทสึริ เปนภาษาถิ่นของไอสึ แปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของ
หนาผาชันๆ ทีดู่คลายกบัเจดีย จงึเปนที่มาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูป
เจดีย เดินทางสู เมืองยูโนะคามิ ออนเซน เปนเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ี
ช่ือเสียงของจงัหวดัฟกูุชิมะ ที่เดินทางไดคอนขางสะดวกเพราะอยูติดกับ สถานี
รถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 10 นาที) โดยเปนสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นทีม่อีาคารสถานีทํา
จากหลงัคาแบบญี่ปุ�นโบราณ !!!ไฮไลท อิสระใหทานเพลดิเพลินกับการแชเทาผอน
คลายตามอัธยาศัย ณ จดุออนเซนเทาที่สถานีแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู 



 

 

หมูบานโออุจิ จคูุ (Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาท)ี  บาน
โบราณทีอ่ดตีเคยเปนเมอืงสาํคญัในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปกอน เปน
บานชาวนาญี่ปุ�นโบราณทีม่งุหลงัคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกิน
ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีานโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ใน
อดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยงัไมสะดวกสบาย หมูบานแหงน้ีเปนเสมอืนแหลงที่
พัก ต้ังขนาบขางถนนหลักทีม่ีช่ือวาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลกั
ในการคมนาคมและการคา เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนเขตอนุรักษส่ิงปลกูสรางอันทรงคุณคาของชาต ิซึ่งในปจจุบันหมูบานโบราณ
หลายหลังในโออุจ ิจูคุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของทีร่ะลกึ 
รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและทีพ่กัแบบญี่ปุ�นเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 
ปจจุบันมีนักทองมาเยี่ยมชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอป   

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกบัการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดขีึ้น 

วันทีส่อง เมืองฟุคชิุมะ – เมืองอิบารากิ– สวนไคราคุ - พระใหญอชิุค ุ- วัดอาซากสุะ - 

โตเกียวสกายทร ี(จุดถายรูป)  - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาป ู
 เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสูเมืองอบิารากิ (Ibaraki) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 
ช่ัวโมง)  เมอืงริมทะเล ที่เต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม นํา
ทานเดินทางสู สวนไคราคุ (Kairakuen) ติดอันดับ 1 ใน 3 ของสวนที่สวยที่สดุ
ในญ่ีปุ�น พรอมกับเคนโระคุเอนทีค่านาซาวะ และ โคราคุเอนทีโ่อคายามะ เปดให



 

 

เปนสถานทีพ่ักผอนหยอนใจสําหรับประชาชนในป 1842 โดยเจาครองแควน
ลําดับที่ 9 ในนามตระกูลมิโตะ นามวา นาริอาคิ โทคุกาวะ สวนไคราคุเอนไดปลกู
ตนดอกพลมั 3000 ตน 100 สายพันธุ ซึง่เปนส่ิงที่สื่อถึงการมาเยือนของฤดูใบไม
ผล ิและชวงปลายเดือนกมุภาพันธ – มีนาคม ชมเทศกาลดอกพลมั พรอมตอดวย
ดอกซากุระและดอกอาซเลีย สําหรับฤดูใบไมผลิจะเปนพุมบุชโคลเวอร สวนตนฤดู
หนาวก็จะพบกบัดอกซากรุะที่ผลบิานใน 2 ฤดู (นิคิซาคิซากุระ) ภายในสวนมี
ดอกไมสวยงามที่ผลดักันเปล่ียนตามฤดูกาลใหรับชม (ดอกไมแตละชนิดจะ
หมุนเวียนผลัดกันบานไปตามฤดูกาล ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ) นําทาน
นมัสการ พระใหญอชิุคุ ไดบสุส ึ(Ushiku Daibutsu) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง)  เปนพระพุทธรูปปางยืนทีสู่งที่สุดของประเทศญี่ปุ�น และเคย
เปนรูปปم�นที่สูงที่สดุในโลกที่ถกูบันทึกไวโดยหนังสือบันทกึสถิตโิลกกินเนสบุค 
(Guinness Book of world records) เมือ่ป ค.ศ. 1995 ดวย จากความสงู
ถึง 120 เมตร ทําใหสามารถมองเห็นไดต้ังแตใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว 
สามารถเขาไปยงับริเวณภายในรูปปم�นและขึน้ไปยังจดุที่เปนหอสังเกตการณใน
ระดับความสงูที่ 85 เมตร ซึง่จะอยูตรงสวนของหนาอกพระพทุธรูป เปนจุดที่
สามารถมองเห็น ววิในมุมดานกวางได ทัง้หมด บนช้ันน้ีจะมกีระจกที่เปนชอง
หนาตางอยูดวยกัน 4 ดาน และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจากตรงน้ีอีกดวย (ราคาไม
รวมคาเขาพระพุทธรูปดานใน)  

 เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัด
อาซากสุะ (Asakusa Temple) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  วดัที่ได
ช่ือวาเปนวดัทีม่คีวามศักด์ิสิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถอืมากที่สุดแหงหน่ึงใน
กรุงโตเกียว ภายในประดษิฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักด์ิสิทธิ ์ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซึง่มักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทัง้ป 
ประกอบกับภายในวัดยงัเปนที่ต้ังของโคมไฟยกัษทีม่ีขนาดใหญที่สดุในโลกดวย
ความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอยอยู ณ ประตทูางเขาทีอ่ยูดานหนาสุดของวดั ที่มี
ช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตเูขาสูตัววหิารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิ
มทองคํา มีช่ือวา ถนนนากามิเซะ ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมือง



 

 

ตางๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให
ทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึกอิสระ และทานสามารถเดินไปถายรูปคู
กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรงุโตเกียว ณ ริมแมน้ําสมุิ
ดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอ
สงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สดุในโลก เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถติิความสงูของหอ
กวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ใน
นครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสูง 553 เมตร ทวิทศันของ หอคอยโตเกียว
สกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวดัอาซะกุซา
ที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของเอะโดะไป  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง
ยามานาชิ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง)   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อิ่มอรอยกับ บุฟ
เฟ�ตขาปู  

พักที ่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
จากน้ันใหทานไดผอนคลายกบัการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช

น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดขีึ้น 
 



 

 

วันทีส่าม   ภูเขาไฟฟูจช้ัิน 5 (ขึ้นอยูกบัสภาพอากาศ) – พิธชีงชาญี่ปุ�น - โตเกียว – ชอป

ปم�งชินจูกุ - ชอปปم�งโอไดบะ + ไดเวอรซติี ้
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
ที่มคีวามสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ีช่ือเสียงเปนทีรู่จักไปทัว่
โลกในเร่ืองความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตวั และยงัถอืวาเปน
สัญลักษณหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น ทัง้ยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติ
ที่มาเยือนญี่ปุ�นตลอดทกุฤดกูาล นําทานขึ้นสูช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวน
สิทธิไ์มขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ที่ทกุทานจะไดเห็น
ถึงความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ใหทุกทานไดถายภาพ
ความประทับใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลกึซึ่งเปนสัญลกัษณรูปภูเขาไฟฟู
จิในหลากหลายบรรยากาศไดอกีดวยอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและ
ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  
จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดมิของชาวญี่ปุ�น น่ันกคื็อ การเรียนพิธชีงชาญี่ปุ�น 
(Sado) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)   โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มี
ขั้นตอนมากมาย เร่ิมตัง้แตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนน้ันลวนมี
พิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธชีงชาน้ี ไมใชแครับชมอยาง



 

 

เดียว ยงัเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพธิกีารชงชาน้ีอีกดวย และจากน้ันให
ทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางกลับสู เมืองโตเกียว นําทานชอปปم�ง ยานชอปปم�งชินจุกุ 
(Shinjuku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับ
การชอปปم�งสินคามากมายทัง้เคร่ืองใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจติอล นาฬิกา 
เคร่ืองเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบ
รนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางยีห่อดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ ชอปปم�ง ยานโอไดบะ 
(Odaiba) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงช
อปปم�ง และแหลงบันเทงิตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสยีงและ
เปนที่นิยมในชวงหลงัของป 1990 นอกจากมสีถาปตยกรรมที่สวยงามต้ังอยู
มากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สี
เขียว ไดเวอรซิตี ้โตเกียว พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เปนหางดงัอีก
หางหน่ึง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีกคื็อ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทา
ของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง กจ็ะมรีานคาสําหรับคอกันด้ัม 
อยางเชน กันดั้มคาเฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม 
ก็ตองไปที ่กันดั้มฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดรเวอรซิต้ี 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาทีพ่ัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)   

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   



 

 

 
วันทีห่า  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
09.15 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ601 
13.45 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทบัใจ 
**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบนิแอรเอเซียเทานั้น*  
** ทั้งน้ีหากสายการบนิไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบรษัิทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบนิเครอืเดียวกนักับไฟลท
อินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตัว๋ภายในประเทศทกุครัง้  
เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

 
บรษัิทขอสงวนสิทธิ ์  รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของ
รถบัสนําเที่ยวญีปุ่�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจ
เพิ่มเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกบั
สภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลกั จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเทีย่ว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พกั 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามนิิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ทีม่ิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครัง้ 
(เน่ืองจากทางญีปุ่�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบนิไป
แลว 

× คามคัคุเทศกทองถิ่น และหวัหนาทวัรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทปิมัคคุเทศก, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ, คาทปิหัวหนาทวัรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 



 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากตํา่กวากาํหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  

  มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคาทาํ
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมดัจําตามที่กาํหนด ขออนญุาตตัดที่นัง่ใหลกูคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิโดยไม

มีเงือ่นไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงนิ พรอมระบชุื่อพนักงาน

ขายมาทางอเีมล 
  สงรายชื่อสํารองทีน่ั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใคร
บาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 



 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง  
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคนืทัง้หมด 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทวัรทั้งหมด 
  ยกเลิกหลงั 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่

มีการการันตีคามัดจําทีพั่กโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคนืเงินได รวมถงึเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคนืเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบนิน้ันๆ 

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมือ่ทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงนิ
มดัจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลบัพรอมกัน หากตองการเล่ือนวนั
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททวัรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดดาํเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว (กรณี
ต๋ัว REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

  เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทาํใหหองพกั
แบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพกัอาจจะไมตดิกนั 

  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมาก และ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียน หรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 



 

 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

  สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเคร่ืองบิน คือ 20 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพิม่เปนสิทธขิองสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

  สําหรับกระเป�าสมัภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 
7 กิโลกรัม และมคีวามกวาง+ยาว+สงู ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร 
(9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

  กรณีทีต่องมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกาํหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัขอกาํหนดของแตละสายการบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียก
เก็บเพิม่) 

  ทางบริษัทฯ ไมรบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทกุกรณี 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก!!! ผูโดยสารควรรบัทราบ  กอนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการ

บิน โรงแรม ทีพ่ัก การจราจร เหตุการณทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอจลาจล 
อุบัติเหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ กต็าม 
(ซึ่งเปนเหตกุารณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัรฯ) โดยทางบริษทัจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคญั 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมอืง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบิน หรือในสวนของการบรกิารทาง
ประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยงัคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดกต็าม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทาํการจองและถกู
เก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทวัรทั้งหมด หรือบางสวน
ใหกบัทาน ในกรณีดังน้ี 
  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ

สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

  กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาต ิหรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรอื
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบตัิการเขา
ประเทศญีปุ่�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษทัจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จดัการให) 

 
คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น (สําหรบักรณีการเขาประเทศญีปุ่�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลืออยู ไมตํา่กวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 



 

 

4. เปนผูที่ไมมปีระวติัการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถกู
ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

หมายเหต ุ: กรณุาอานศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรบัราคาคาบรกิารขึน้ ในกรณีที่มี
ผูรวมคณะไมถงึ 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตตุางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิ
บิน, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ่งของผดิ
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอื
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพยีงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเคียงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงค
ของผูที่พกั ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรณุาแจงบรษัิทฯ 
อยางนอย 7 วนักอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้น
แทนผูจดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจดักํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพจิารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 
อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสาร
เดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพกัแบบ 3 ทาน ตอหองหรอืหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมี
หอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คอื 1 
หองพักคู และ 1 หองพกัเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทติย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมคัคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมอืจากผูเดินทางในบางคร้ังทีต่องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที ่2 ของการเดินทาง ถงึวนัที่ 
4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มอิาจเพิ่มเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขบัจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปน
หลัก จงึขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทวัร.................................................................................. วันเดินทาง

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

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 



 

 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายต่ํุากวา 12 ป..............

ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทัง้หมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

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

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและองักฤษอยางถูกตองตามหนังสอืเดินทาง เรียง
ตามหองพัก) 

 
หมายเหต ุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมงัสา

วิรัต 

ลําดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารบัทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
(..............................................................) 


