
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS (TG)  

ชมเทศกำลแสงสี NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION  ไหว้พระขอพร ณ วัดอำซำกสุะ  

ขึน้ฟูจิช้ัน 5 อสิระเล่นสก ีณ ลำนสกฟีูจิเท็น น่ังกระเช้ำ คำชิ คำชิ ชมวิวทะเลสำบคำวำคูจิโกะ 

ชมศำลเจ้ำจิง้จอกและวัดคินคะคุจิ  ช้อปป้ิงจุใจ 2 ย่ำนดังของ 2 เมือง ซำคำเอะ และ ชินไซบำชิ 

พิเศษ!!! อำบน ้ำแร่ธรรมชำติ ดินเนอร์ขำปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS 



 
19.00 น       พร้อมกันท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอร์ C สำยกำรบินไทย มีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอย

ต้อนรับท่ำน 

22.10 น      ออกเดนิทำงสู่สนำมบินนำริตะ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 

(บริกำรอำหำรร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

 
 

 

06.20 น.     เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปุ่น  น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว 

(เวลำที่ญี่ปุ่น เร็วกว่ำเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเพ่ือควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ)                 

ส ำคญัมำก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษ

ปรับและจับ  เดินทางสู่ เมืองโตเกยีว น าท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วดัอำซำกุสะ วดัท่ีไดช่ื้อว่าเป็นวดัท่ีมี

ความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกยีว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิ

มทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี 

ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ย

อยู่ ณ ประตูทางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสุดของวัด ท่ีมีช่ือว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ี
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มีช่ือว่า ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ 

มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ี

ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไป 

 

 

 

 

ถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนด์มำร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ หอคอยโตเกียว               

สกำยทรี (TOKYO SKY TREE) (ไม่รวมค่ำขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิด

ใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ 

ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

วนัที่สอง       สนำมบินนำริตะ – โตเกียว – วดัอำซำกุสะ – โตเกียวสกำยทรี (ผ่ำนชม) - กระเช้ำคำชิ คำชิ – 
 โกเท็มบะ เอ้ำต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขำปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชำติ 

   



เมตร ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกายทรี” ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอา

ซะกุซ่าท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเกา่ของเอะโดะ 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบคำวำกูจิโกะ (LAKE KAWAGUCHIKO) ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิท่ีสวยท่ีสุดแห่ง

หน่ึง พเิศษ!!! น ำท่ำนขึ้น กระเช้ำลอยฟ้ำ คำชิ คำชิ (KACHI KACHI ROPEWAY) กระเช้าท่ีจะพาไปบนยอดเขา 

MITSUTOGE เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิดใหบ้ริการทุกวนัตลอดทั้งปี (อำจมีกำร

งดให้บริกำรช่ัวครำวเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ เช่น สภำพอำกำศไม่เอือ้อ ำนวย) เพียงไม่ก ีน่าทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบพา

โนรามาท่ีมีความสูง 1,075 เมตร ท่านสามารถชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได้ และ

ในวนัท่ีอากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญ่ีปุ่นทางตอนใต ้(เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขา                    

อาราคาวะ) 
 

 

 

 
 

 

จากนั้นน าเดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้ำท์เล็ต ใหท่้านได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมท่ีแหล่งรวม

สินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 

ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือ กระเป๋าไฮไซBALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 

ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง  TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 

LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือ
สินคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายได้เวลาน าท่านเขา้สู่ท่ี

พกั  

 



ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ของโรงแรม เมนู!! บุฟเฟต์ขำปูยักษ์  

 

 

 

 

 

พกัที ่ KAWAGUCHIKO RESORT หรือเทียบเท่ำ  

จำกนั้นให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำร แช่น ำ้แร่ออนเซ็นธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ำ้แร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำม

และช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดขีึน้ 

 

 
 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ (FUJI SAN) ท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จักไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของ
ประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล น ำท่ำนขึน้สู่ช้ันท่ี 5 
ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึน้ ในกรณทีี่อำกำศไม่เอือ้อ ำนวย หรือ ทำงขึ้นปิด)  ท่ีทุกท่านจะได้เห็นถึงความ
สวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผสักบัความหนาวเยน็ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพค วาม
ประทบัใจเกบ็ไว ้และเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย  
 
 
 
 
 
 
น าท่านสัมผสัประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี ฟูจิเท็น สกรีีสอร์ท ลานสกแีละท่ีพกัท่ีตั้งอยูบ่ริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่าน
จะไดส้ัมผสักบัหิมะท่ีตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อิสระ ใหท่้านไดส้ัมผสัประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเตน้กบัการ
ล่ืนไถลดว้ย สก ีเลือกสนุกกบัสโนวบ์อร์ด หรือเพลิดเพลินกบัการนัง่เล่ือนหิมะ ท่ีท่านจะสามารถด่ืมด ่ากบัทศันียภาพ
ท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะท่ีดูแลว้สะอาดตาอยา่งยิง่ (รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำเช่ำอุปกรณ์และชุดส ำหรับเล่นกจิกรรมต่ำงๆ) 
 
 

วนัที่สำม      ภูเขำไฟฟูจิ – หมู่บ้ำนโอชิโนะฮักไก - พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสำบฮำมำนะ – นำโกย่ำ –  
Nabana no Sato Winter Illumination - ข้อปป้ิงซำคำเอะ   



 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านไปสัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่ท่ี พิพธิภัณฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ท่ี
จ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ เก ีย่วกบั
แผ่นดินไหวท่ีเกดิขึ้นในประเทศญ่ีปุ่น และจากนั้นใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 เดินทางสู่ ทะเลสำบฮำมำนำโกะ (LAKE HAMANA) หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ริมชายฝ่ังแป

ซิฟิค ทิศตะวนัตกของจงัหวดัชิซุโอกะ แต่เดิมเป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีแยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกดิแผ่นดินไหว
ในปี 1498 ท าใหน้ ้ าจืดเปล่ียนเป็นน ้ าเคม็ในท่ีสุด  สาเหตุท่ีช่ือว่าทะเลสาปปลาไหล เน่ืองจากบริเวณน้ีจะเป็นบริเวณท่ี

มีการจบัปลาไหลไดม้ากเป็นอันดบัตน้ ๆ ของประเทศญ่ีปุ่น โดยสถานท่ีแห่งน้ีจะเป็นจุดชมวิวและเป็นท่ีพกัจอดรถ 

มีร้านคา้และผลิตภณัฑ์เก ีย่วกบัปลาไหลใหเ้ลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึก   

น าท่านสู่ นำโกย่ำ (NAGOYA) เป็นตวัเมืองของ จังหวัดไอจิ (AICHI) มีประชากรอาศยัอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็น
เมืองศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น  น าท่านชม เทศกำลแสงสี NABANA NO SATO 
WINTER ILLUMINATION ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม ้ท่ีมีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล 
สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ไฮไลท์!!! ในช่วงฤดูใบไมร่้วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับ
ความนิยมมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีการประดบัไฟขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการแสดง
ไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (TUNNEL OF LIGHT) หรือ กำรประดบัไฟในน ำ้ (WATER 
ILLUMINATION)  
 
 
 
 
 
 
จากนั้นเดินทางสู่ ย่ำนซำคำเอะ (SAKAE) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มีห้างสรรพสินคา้มัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน 
(CENTRAL PARK) ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านต่างๆ เช่น ร้านเส้ือผา้แฟชัน่, ร้านของใชก้ระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม 
เป็นตน้ ท่ีน่ีกนิบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 
 



ค ำ่         อสิระรับประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศัย ณ ซำคำเอะ 

ที่พกั  CENTMAIN NAGOYA หรือเทียบเท่ำ 

 
เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต (KYOTO) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่นมายาวนานท่ีสุด คือตั้งแต่ปีค.ศ.  794 

จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกยีวโตจึงเป็นเมืองส าคญัท่ีเตม็ไปด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของญ่ีปุ่น

ดว้ย เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (KINKAKUJI) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใชเ้ป็นบา้นพกัของท่านโชกุนอาชิกากา้ โยชิมิสุและ

ท่านมีความตั้งใจยกบา้นพกัแห่งน้ีให้เป็นวดันิกายเซนภายหลังจากท่ีท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกนัว่า วดัทอง 

เน่ืองจากท่ีวดัน้ีจะมีอาคารหลกัเป็นสีทองเกอืบทั้งหลงัตั้งโดดเด่นอยูก่ลางน ้ า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพื้นน ้ าเบ้ือง
หนา้ จนเกดิเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลกัษณ์หน่ึงของเมืองเกยีวโต 

 

 

 

 
 

 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 จากนั้นสู่ ศำลเจ้ำเทพเจ้ำจิง้จอกอนิำริ (FUSHIMI INARI SHRINE) หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกนัว่าศาลเจา้แดง เป็น

ศาลเจ้าชินโต มีช่ือเสียงโด่งดังจากประตูโทริอ ิ(TORII GATE) หรือ เสำสีแดงท่ีเรียงตวักนัจ านวนหลายหม่ืนตน้จน

เป็นทางเดินได้ทัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูค้นเช่ือกนัว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดม

สมบูรณ์ การเกบ็เก ีย่วขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปป้ัน

จ้ิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั 
 

 

 

 
 

 

วนัที่ส่ี  นำโกย่ำ – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินำริ – โอซำก้ำ – ดิวตีฟ้รี - ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 



 เดินทางสู่เมือง โอซำก้ำ (OSAKA) มีความส าคญัเป็นอนัดบัสองและขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของญ่ีปุ่น เป็นเมือง

เศรษฐกจิท่ีส าคญัของภูมิภาคคนัไซ อีกทั้งยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย น าท่านช้อปป้ิง

กนัต่อท่ี ดวิตี้ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ทั้ง เส้ือผา้ น ้ าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย อิสระชอ้ปป้ิงย่าน                 

ชินไซบำชิ (SHINSAIBASHI) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านคา้ปลีก 

ร้านแฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้านรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเส้ือผา้สตรีทแบ
รนด์ทั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ เช่น ZARA H&M BEANS ABC MART เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างท่ีตอ้งการรวมกนั

อยูบ่ริเวณน้ี 

 

 
 

 

 
 

ค ำ่         อสิระรับประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศัย ณ ชินไซบำชิ 

ที่พกั  FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

เดินทางสู่ ปรำสำทโอซำก้ำ (OSAKA CASTLE) (ด้ำนนอก) เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คส าคญัของเมืองโอซากา้ หอคอย
ปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก  าแพงหินคอนกรีต, คูน ้ า และสวนนิชิโนมารุซ่ึง
อยู่ทางป้อมตะวกัตก มีตน้ซากุระกว่า 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระท่ีโด่งดังเพราะฉาก
ดา้นหลงัของสวนแห่งน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ท่ีสวยงามเป็นอยา่งยิง่ 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 

น าท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อ ณ เอก็ซ์โปซิตี ้(EXPO CITY) ท่ีเท่ียวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความบนัเทิงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด

แห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น เอ็กซ์โปซิต้ีเป็นส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ท่ี

จดัขึ้นเม่ือปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวดัโอซากา้ มีเน้ือท่ีทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นท่ีแห่งน้ี

วนัที่ห้ำ  ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี ้- สนำมบินคันไซ โอซำก้ำ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 



มีแหล่งความบนัเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ FUSING THE ENJOYMENT OF PLAYING, LEARNING, AND 

DISCOVERING อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบักจิกรรมต่างๆ ทั้งชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรือแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 

 เอก็ซ์โปซิตี ้ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกนั ดงันี้ 

1. NIFREL พพิิธภณัฑ์สัตว์น ำ้ จัดแสดงสัตวต์่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยงัให้นกัท่องเท่ียวได้

สัมผสักบัสัตวอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2. OSAKA ENGLISH VILLAGE ชุมชนส าหรับคนรักภาษาองักฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษ

ในรูปแบบท่ีไม่ซ ้ าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทัว่ทั้งอเมริกา 

3. POKEMON EXPOGYM สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญ่ีปุ่น ท่ีจะท าให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกบั

การ์ตูนตวัโปรด 

4. ORBI สถานท่ีแห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ 

5. ENTERTAINMENTFIELD สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต์ SHAUN THE SHEEP ซ่ึงเป็นภาพยนตร์การ์ตูนอัน

โด่งดงั 

 จำกนั้นได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบินคนัไซ เมืองโอซำก้ำ 

17.35 น.   ออกเดนิทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 (บริกำรอำหำรร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

21.25 น.     เดนิทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พร้อมควำมประทับใจ 

*** หมำยเหตุ: โปรแกรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม *** 

เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ กำรบริกำรของรถบัสน ำเที่ยวญี่ปุ่น ตำม

กฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น สำมำรถให้บริกำรวนัละ 10 ช่ัวโมง มิอำจเพิม่เวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำม

ควำมเหมำะสม ท้ังนีข้ึน้อยู่กบัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเท่ียวตำม

สถำนที่ในโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดนิทำง รำคำผู้ใหญ่ พกัเดีย่ว กรุ๊ปไซต์ 
01-05 ธนัวาคม 2560 38,888.- 8,900.- 35+1 

02-06 ธนัวาคม 2560 39,888.- 8,900.- 35+1 

03-07 ธนัวาคม 2560 39,888.- 8,900.- 35+1 

04-08 ธนัวาคม 2560 38,888.- 8,900.- 35+1 

05-09 ธนัวาคม 2560 38,888.- 8,900.- 35+1 

09-13 ธนัวาคม 2560 36,888.- 8,900.- 35+1 

10-14 ธนัวาคม 2560 38,888.- 8,900.- 35+1 

11-15 ธนัวาคม 2560 37,888.- 8,900.- 35+1 



 
 

ส ำหรับลูกค้ำท่ำนที่ไม่เอำต๋ัวเคร่ืองบิน  หักค่ำต๋ัวออก 10,000 บำท จำกรำคำทัวร์ 

 

* ท่ำนใดมีไฟล์ทบินภำยในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทรำบในวนัจองทวัร์ * 

** ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง ** 

12-16 ธนัวาคม 2560 37,888.- 8,900.- 35+1 

13-17 ธนัวาคม 2560 37,888.- 8,900.- 35+1 

14-18 ธนัวาคม 2560 38,888.- 8,900.- 35+1 

15-19 ธนัวาคม 2560 37,888.- 8,900.- 35+1 

16-20 ธนัวาคม 2560 38,888.- 8,900.- 35+1 

17-21 ธนัวาคม 2560 38,888.- 8,900.- 35+1 

18-22 ธนัวาคม 2560 38,888.- 8,900.- 35+1 

19-23 ธนัวาคม 2560 37,888.- 8,900.- 35+1 

20-24 ธนัวาคม 2560 38,888.- 8,900.- 35+1 

21-25 ธนัวาคม 2560 38,888.- 8,900.- 35+1 

22-26 ธนัวาคม 2560 38,888.- 8,900.- 35+1 

24-28 ธนัวาคม 2560 38,888.- 8,900.- 35+1 

27-31 ธนัวาคม 2560 49,888.- 10,900.- 35+1 

28 ธนัวาคม 60 – 01 มกราคม 61 55,888.- 12,900.- 35+1 

08-12 มกราคม 2561 37,888.- 8,900.- 35+1 

09-13 มกราคม 2561 36,888.- 8,900.- 35+1 

10-14 มกราคม 2561 37,888.- 8,900.- 35+1 

11-15 มกราคม 2561 36,888.- 8,900.- 35+1 

12-16 มกราคม 2561 36,888.- 8,900.- 35+1 

13-17 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

14-18 มกราคม 2561 37,888.- 8,900.- 35+1 

15-19 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

16-20 มกราคม 2561 37,888.- 8,900.- 35+1 

17-21 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

18-22 มกราคม 2561 37,888.- 8,900.- 35+1 

19-23 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

20-24 มกราคม 2561 37,888.- 8,900.- 35+1 

21-25 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

22-26 มกราคม 2561 37,888.- 8,900.- 35+1 

23-27 มกราคม 2561 37,888.- 8,900.- 35+1 

24-28 มกราคม 2561 37,888.- 8,900.- 35+1 

25-29 มกราคม 2561 36,888.- 8,900.- 35+1 

26-30 มกราคม 2561 37,888.- 8,900.- 35+1 

27-31 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

28 มกราคม - 01 กมุภาพนัธ ์61 37,888.- 8,900.- 35+1 

29 มกราคม - 02 กมุภาพนัธ ์61 38,888.- 8,900.- 35+1 

30 มกราคม - 03 กมุภาพนัธ ์61 37,888.- 8,900.- 35+1 

31 มกราคม - 04 กมุภาพนัธ ์61 38,888.- 8,900.- 35+1 



 
 

อัตรำค่ำบริกำรรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนั  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 



อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า

พาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลบัมายืน่ร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นได้ประกาศยกเวน้การยืน่วีซ่า

เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย้ืน่วีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยืน่ร้องขอวีซ่า 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกนิกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก  าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค่ำทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บำท/ท่ำน/ทริป, ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 34 ท่ำน หำกต ่ำกว่ำก ำหนด กรุ๊ปจะไม่สำมำรถเดินทำงได้ หำกผู้เดนิทำงทุกท่ำนยินดทีี่จะช ำระค่ำบริกำรเพิม่เพ่ือให้

คณะเดินทำงได้ ทำงเรำยินดทีี่จะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมประสงค์ให้ท่ำนต่อไป ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรงดออก

เดนิทำงและเล่ือนกำรเดนิทำงไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทำงบริษัทฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 
  

เง่ือนไขกำรจองและกำรช ำระค่ำบริกำร 
กรุณำมัดจ ำ 15,000 บำท / ท่ำนหรือช ำระทั้งหมด   หลงัจำกกำรจองภำยใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้ำบัญชี 

ธนำคำร  ไทยพำณชิย์  (สำขำ หนึ่งพนั) 

ช่ือบัญชี       นำยโสฬส ศิริวลัลภ 

เลขที่บัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมำที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก  าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิโดยไม่มีเง่ือนไข  

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมด
น้ีแลว้ 

 หำกช ำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส ำเนำกำรโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงำนขำยมำทำงแฟกซ์ 



 ส่งรำยช่ือส ำรองท่ีนั่ง ผู้เดนิทำงต้องส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง (PASSPORT) โดยเซ็นช่ือพร้อมยืนยันว่ำต้องกำรเดนิทำงท่องเที่ยว                

ทริปใด, วนัที่ใด, ไปกบัใครบ้ำง, เบอร์โทร // [หำกไม่ส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง (PASSPORT) มำให้ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบค่ำเสียหำยอนัเกดิจำกควำมผิดพลำดจำกกำรสะกดช่ือ-นำมสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในกำรจองตั๋วเคร่ืองบินทั้งสิ้น 

 โปรดตรวจสอบ PASSPORT : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 

2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง่ือนไขยกเลิกกำรจอง  

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี 

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการ

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงด

การใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ ำนักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่ำจะด้วย
วตัถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจเข้ำเมือง เพ่ือยืนยันกำรมีคุณสมบัติกำรเข้ ำ
ประเทศญี่ปุ่น* ดงัต่อไปนี ้

 ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
 ส่ิงท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกดิขึ้นในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น

ตน้) 
 ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
 ก  าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น (ส ำหรับกรณกีำรเข้ำประเทศญี่ปุ่นด้วยมำตรกำรยกเว้นวซ่ีำ)  

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน   
 กจิกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
 ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย

คุณสมบตัิท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

 

 

 



หมำยเหตุ   

กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอยีดท้ังหมดก่อนท ำกำรจอง เพ่ือควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจตรงกนัระหว่ำงท่ำนลูกค้ำและบริษัท 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดนิทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึน้ในกรณท่ีีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่ำน  

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

 เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

 การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั   โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย 7 วนัก่อนกำรเดนิทำง มิฉะนั้น
บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้  

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของผูจ้ดัก  ากบัเท่านั้น 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง TRIPLE ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

 บริการน ้ าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจ ำนวน 2 ขวด 



 การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิอาจเพิ่ม
เวลาได้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ
เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทวัร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 

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

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

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอย่างถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนือ้ววั  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริตั 

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

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

 

ข้ำพเจ้ำรับทรำบเง่ือนไขในรำยกำรทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

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

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