
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ โดยสายการบินแอร์เอซียเอก็ซ์  
ชมเทศกาลแสงสี ณ NABANA NO SATO อโุมงค์ไฟสุดอลงัการ 
เยือนเมืองหลวงเก่าเกยีวโต ชมวปราสาททอง กบั ศาลเจ้าจิง้จอก 

เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมอสิระเล่นสกตีามอธัยาศัย 
สัมผสัความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า ช้อปป้ิงจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ 

 
 ก ำหนดวนัเดินทำง : ธนัวำคม-มีนำคม 



 
22.30 น. พร้อมกนัที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 

AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
01.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบินที ่XJ612 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น ้าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 
 
 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อย

แล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ 
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกียวโต (KYOTO) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่นมำยำวนำนท่ีสุด คือตั้งแต่ปี
ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองส ำคญัท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศำสตร์และ
วฒันธรรมของญ่ีปุ่นดว้ย จำกนั้นสู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) หรือท่ีคน
ไทยชอบเรียกกนัวำ่ศำลเจำ้แดง เป็นศำลเจำ้ชินโต มีช่ือเสียงโด่งดงัจำกประตูโทริอิ (TORII GATE) หรือเสำ
สีแดงท่ีเรียงตวักนัจ ำนวนหลำยหม่ืนตน้จนเป็นทำงเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขำอินำริ ท่ีผูค้นเช่ือกนัว่ำเป็นภูเขำศกัด์ิ
สิทธ์ โดยเทพอินำริจะเป็นตวัแทนของควำมอุดมสมบูรณ์ กำรเก็บเก่ียวขำ้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นำต่ำงๆ และ
มกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตวคู์่กำยจึงสำมำรถพบเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกมำกมำยด้วยเช่นกนั น ำท่ำนสู่ จงัหวดัมิเอะ 
ตั้งอยูต่รงเกือบศูนยก์ลำงของประเทศญ่ีปุ่น ข้ึนช้ือดำ้นใบไมแ้ดง กำรปีนเขำและสกี จุดชมววิหำดทรำยแบบ 
RIA รวมทั้งธรรมชำติท่ีสมบูรณ์  
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 
เดินทำงสู่ วดัคินคะคุจิ (KINKAKUJI) เดิมสร้ำงข้ึนเพื่อใชเ้ป็นบำ้นพกัของท่ำนโชกุนอำชิกำกำ้ โยชิมิสุและ
ท่ำนมีควำมตั้งใจยกบำ้นพกัแห่งน้ีให้เป็นวดันิกำยเซนภำยหลงัจำกท่ีท่ำนเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกนัวำ่ วดั
ทอง เน่ืองจำกท่ีวดัน้ีจะมีอำคำรหลกัเป็นสีทองเกือบทั้งหลงัตั้งโดดเด่นอยูก่ลำงน ้ ำ ท ำให้เกิดเป็นเงำสะทอ้น
กบัพื้นน ้ ำเบ้ืองหน้ำ จนเกิดเป็นภำพท่ีสวยงำมเป็นอีกสัญลกัษณ์หน่ึงของเมืองเกียวโต จำกนั้นเดินทำงสู่ 
หมู่บ้านนินจาอิงะ (IGA NINJA MUSEUM) ประกอบดว้ยบำ้นพกัอำศยัในอดีต ห้องแสดงนิทรรศกำร 2 
ห้อง ส ำหรับจดัแสดงของสะสมท่ีเก่ียวกบักำรเป็นนินจำ รวมถึงงำนเขียนโบรำณ พร้อมกนัอำวุธนินจำ

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วนัทีส่อง   สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น - เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ - หมู่บ้าน
นินจาองิะ - เทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION - ช้อปป้ิงซาคาเอะ 



ประเภทต่ำงๆไวใ้ห้นกัท่องเท่ียวไดช้มดว้ย อีกทั้งยงัมีกำรแสดงโชวท่ี์น่ำต่ืนตำต่ืนใจ รวมถึงหำกใครอยำก
ลองเป็นนอนจำดูสักคร้ังก็มีชุดนินจำให้เช่ำและขำยอีกดว้ย น ำท่ำนชม เทศกาลแสงสี NABANA NO SATO 
WINTER ILLUMINATION ณ สวนนำบะนะ ซำโตะ ธีมพำร์คสวนดอกไม ้ท่ีมีทุ่งดอกไมใ้ห้ชมตลอดทั้ง 
4 ฤดูกำล สำมำรถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ไฮไลท์!!! ในช่วงฤดูใบไมร่้วงตลอดจนถึงปลำยฤดูหนำว (ตุลำคม-
มีนำคม) จะไดรั้บควำมนิยมมำกเป็นพิเศษ เน่ืองจำกมีกำรประดบัไฟขนำดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น อิสระให้ท่ำน
ไดเ้พลิดเพลินกบักำรแสดงไฟในหลำกหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (TUNNEL OF LIGHT) 
หรือ กำรประดบัไฟในน ้ ำ (WATER ILLUMINATION) น ำท่ำนสู่ นาโกย่า (NAGOYA) เป็นตวัเมืองของ
จงัหวดัไอจิ (AICHI) มีประชำกรอำศยัอยู่มำกกว่ำ 2 ลำ้นคน เป็นเมืองศูนยร์วมกำรคำ้และกำรคมนำคมท่ี
ส ำคญัแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น น ำท่ำนสู่ ย่านซาคาเอะ เป็นยำ่นธุรกิจกำรคำ้ มีห้ำงสรรพสินคำ้มตัสึซำคำยะ หรือ 
เมืองใตดิ้น (CENTRAL PARK) ท่ีเต็มไปดว้ยร้ำนต่ำงๆ เช่น ร้ำนเส้ือผำ้แฟชัน่, ร้ำนของใช้กระจุกกระจิก, 
ร้ำนซำลอนควำมงำม เป็นตน้ ท่ีน่ีกินบริเวณตั้งแต่สถำนีซำคำเอะไปจนถึงสถำนีฮิซำยะโอโดริ 

 
ค ่า  อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย ณ งานแสดงแสงสี NABANA NO SATO 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ HOTEL CENTMAIN NAGOYA หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
 
 

 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

เดินทำงสู่ ทาคายาม่า (TAKAYAMA) เมืองเก่ำแก่อยู่ในหุบเขำล้อมรอบด้วยเทือกเขำเจแปนแอลป์  ถูก
ขนำนนำมไวว้่ำเป็น ลิตเต้ิลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่ำแก่ท่ียงัคงอนุรักษ์ไวซ่ึ้งอำรยธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชำวญ่ีปุ่นได้อย่ำงสมบูรณ์ บ้ำนเรือนสร้ำงข้ึนด้วยไม้แบบโบรำณ 
บรรยำกำศเก่ำแก่ อำยุเป็นร้อยๆปี มี วดั ศำลเจำ้ สะพำน ตลำดเช้ำท่ีคึกคกัเต็มไปด้วยผูค้น ตวัเมืองสวย
สะอำด ทนัสมยั และมีสภำพธรรมชำติอนัอุดมสมบูรณ์ น ำท่ำนเดนเล่น ชมบรรยำกำศเมืองเก่ำทำคำยำม่ำท่ี 
ซันมาชิซูจิ ยำ่นเมืองเก่ำท่ีอนุรักษค์วำมเป็นเอโดะเม่ือ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอยำ่งดี ผำ่นชม อำคำรทาคายาม่าจิ
นยะ (TAKAYAMA JINYA) อดีตท ำหน้ำท่ีเป็นส ำนกังำนรัฐบำลทอ้งถ่ินประจ ำภูมิภำคฮิดะ ในสมยักำร
ปกครองของโชกุนโทคุงำวะในปี 1692 จนกระทัง่ปี 1969 จนถึงปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์ห้ประชำชนเขำ้
ชมห้องเส่ีอทำทำมิท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำเป็นอยำ่งดี ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงขำ้วของและเอกสำรทำงกำร
ของขนุนำงศกัดินำ แผนท่ีภูมิภำคฮิดะ และประวติัศำสตร์แผนเมือง เป็นตน้ (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิม่ประมาณ 
430 เยน/ท่าน) 
 
 

วนัทีส่าม นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสก ีณ ลานสกเีมืองทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ 



 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3) 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ลานสกี อิสระให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกบักิจกรรมฤดูหนำว บนลำนสกีหิมะขำว
โพลนกวำ้งสุดลูกหูลูกตำ ท่ำนสำมำรถเช่ำชุดอุปกรณ์สกีส ำหรับถ่ำยรูปหรือเล่นสกีทั้ง SLED SNOW 
BOARD หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมำกมำย (รำคำไม่รวมค่ำกิจกรรม – ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ) 
น ำท่ำนสู่ ชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWAGO) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทำงวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น เป็น
หมู่บ้ำนชำวนำท่ีมีรูปร่ำงแปลกตำติดอนัดับ THE MOST BEAUTIFUL VILLAGE IN JAPAN และเป็น
เมืองมรดกโลกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง HILIGHT!!! หมู่บำ้นแบบกชัโชสึคุริ เป็นบำ้นชำวนำโบรำณท่ีมีอำยุ
มำกกวำ่ 250 ปี ค  ำวำ่ “กชัโช” มีควำมหมำยวำ่ “พนมมือ” ซ่ึงเป็นกำรบ่งบอกถึงลกัษณะ รูปแบบของบำ้นท่ีมี
หลงัคำมุงดว้ยฟำงขำ้วท่ีท ำมุมชนัถึง 60 องศำ คลำ้ยสองมือท่ีประนมเขำ้หำกนั ตวับำ้นมีควำมยำวประมำณ 
18 เมตร กวำ้ง 10 เมตร ทั้งหลงัถูกสร้ำงข้ึนโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมำในปี 1995 องคก์ำรยเูนสโกข้ึนทะเบียนให้ชิ
รำคำวำโกะเป็นมรดกโลก 
 

 
 
 
 
 
ค ่า          อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย ณ หมูบ้านชิราคาวาโกะ 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ UENO FLEX HOTEL IGA หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
 
 

 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
น ำท่ำนช้อปป้ิงกนัต่อ ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (EXPO CITY) ท่ีเท่ียวแห่งใหม่ในโอซำกำ้ ศูนยร์วมควำมบนัเทิงท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น เอก็ซ์โปซิต้ีเป็นส่วนหน่ึงของสวนสำธำรณะท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อระลึกถึง
งำนเวิลด์เอ็กซ์โป ท่ีจดัข้ึนเม่ือปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จงัหวดัโอซำกำ้ มีเน้ือท่ีทั้งหมดรำว ๆ 172,000 
ตำรำงเมตร ภำยในพื้นท่ีแห่งน้ีมีแหล่งควำมบนัเทิงมำกมำย ภำยใตค้อนเซ็ปต ์FUSING THE ENJOYMENT 
OF PLAYING, LEARNING, AND DISCOVERING อิสระให้ท่ำนเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่ำงๆ ทั้งชอ้ปป้ิง 
กินขำ้ว หรือแมแ้ต่ถ่ำยรูปไดต้ำมอธัยำศยัเอก็ซ์โปซิต้ี ไดแ้บ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดงัน้ี 

วนัทีส่ี่  เอก็ซ์โปซิตี ้- เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 



1.NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า  จัดแสดงสัตว์ต่ำง ๆ ในรูปแบบกำรน ำเสนองำนศิลปะ และย ังให้
นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัสัตวอ์ยำ่งใกลชิ้ด 
2.OSAKA ENGLISH VILLAGE ชุมชนส ำหรับคนรักภำษำองักฤษ เปิดโอกำสให้ผูเ้ข้ำชมได้เรียนรู้
ภำษำองักฤษในรูปแบบท่ีไม่ซ ้ ำใคร ท่ำมกลำงบรรยำกำศของเมืองต่ำง ๆ จำกทัว่ทั้งอเมริกำ 
3.POKEMON EXPOGYM สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญ่ีปุ่น ท่ีจะท ำใหคุ้ณหลงใหลและผจญภยั
ไปกบักำร์ตูนตวัโปรด 
4.ORBI สถำนท่ีแห่งกำรเรียนรู้ธรรมชำติ 
5.ENTERTAINMENTFIELD สวนสนุกภำยใต้คอนเซ็ปต์ SHAUN THE SHEEP ซ่ึงเป็นภำพยนตร์
กำร์ตูนอนัโด่ดงั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (5)  
เดินทำงสู่ ปราสาทโอซาก้า (OSAKA CASTLE) (ดำ้นนอก) เป็นหน่ึงในแลนดม์ำร์คส ำคญัของเมืองโอซำกำ้ 
หอคอยปรำสำทจะมีอยู่ดว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปรำสำทถูกลอ้มรอบดว้ยก ำแพงหินคอนกรีต, คูน ้ ำ และ
สวนนิชิโนมำรุซ่ึงอยูท่ำงป้อมตะวกัตก มีตน้ซำกุระกวำ่ 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษำยนจึงเป็นแหล่งชมซำกุระ
ท่ีโด่งดงัเพรำะฉำกดำ้นหลงัของสวนแห่งน้ีจะมองเห็นภำพปรำสำทโอซำกำ้ท่ีสวยงำมเป็นอยำ่งยิ่ง  อิสระช้
อปป้ิงยำ่น ชินไซบาชิ SHINSAIBASHI บริเวณแหล่งช้อปป้ิงแห่งน้ีมีควำมยำวประมำณ 600 เมตร เต็มไป
ดว้ยร้ำนคำ้ปลีก ร้ำนแฟรนไชส์ ร้ำนเคร่ืองส ำอำงค ์ร้ำนรองเทำ้ กระเป๋ำนำฬิกำ ร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำร ร้ำน
ขนม ร้ำนเส้ือผำ้สตรีทแบรนด์ทั้งญ่ีปุ่นและต่ำงประเทศ เช่น ZARA H&M BEANS ABC MART เป็นตน้ 
เรียกวำ่มีทุกอยำ่งท่ีตอ้งกำรรวมกนัอยูบ่ริเวณน้ี 
 
 
 
 
 
 

ค ่า          อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  AMAGASAKI PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
09.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ613 
13.55 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ**สายการบินมีบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
 

******หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลียนตามความเหมาะสม****** 

วนัทีห้่า  สนามบินคนัไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 



ส าหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน  หักค่าตั๋วออก 9,000 บาท จากราคาทวัร์ 
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ * 

** ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว บัส 34+1 

01-05 ธันวาคม 2560 29,888.- 7,900.- 1 

02-06 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

03-07 ธันวาคม 2560 29,888.- 7,900.- 1 

04-08 ธันวาคม 2560 27,888.- 7,900.- 1 

05-09 ธันวาคม 2560 27,888.- 7,900.- 1 

06-10 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

07-11 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

08-12 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

09-13 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

10-14 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

11-15 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

12-16 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

13-17 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

14-18 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

15-19 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

16-20 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

17-21 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

18-22 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

19-23 ธันวาคม 2560 29,888.- 7,900.- 1 

20-24 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

21-25 ธันวาคม 2560 29,888.- 7,900.- 1 

22-26 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 1 

23-27 ธันวาคม 2560 30,888.- 7,900.- 1 

24-28 ธันวาคม 2560 29,999.- 7,900.- 1 

27-31 ธันวาคม 2560 35,888.- 9,900.- 2 



28 ธันวาคม 60 – 01 มกราคม 61 39,999.- 9,900.- 3 

29 ธันวาคม 60 – 02 มกราคม 61 39,999.- 9,900.- 3 

30 ธันวาคม 60 – 03 มกราคม 61 39,999.- 9,900.- 3 

03-07 มกราคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

04-08 มกราคม 2561 29,999.- 7,900.- 1 

05-09 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

06-10 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

07-11 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

08-12 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

09-13 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

10-14 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

11-15 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

12-16 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

13-17 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

14-18 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

15-19 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

16-20 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

17-21 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

18-22 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

19-23 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

20-24 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

21-25 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

22-26 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

23-27 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

24-28 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

25-29 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

26-30 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

27-31 มกราคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

28 มกราคม  – 01 กมุภาพนัธ์ 61 28,888.- 7,900.- 1 

29 มกราคม  – 02 กมุภาพนัธ์ 61 28,888.- 7,900.- 1 



30 มกราคม  – 03 กมุภาพนัธ์ 61 28,888.- 7,900.- 1 

31 มกราคม  – 04 กมุภาพนัธ์ 61 28,888.- 7,900.- 1 

01-05 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

02-06 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

03-07 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

04-08 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

05-09 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

06-10 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

07-11 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

08-12 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

09-13 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

10-14 กมุภาพนัธ์ 2561 29,888.- 7,900.- 1 

11-15 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

12-16 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

14-18 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

15-19 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

16-20 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

17-21 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

18-22 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

19-23 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

20-24 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

21-25 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

22-26 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

23-27 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

24-28 กมุภาพนัธ์ 2561 28,888.- 7,900.- 1 

25 กมุภาพนัธ์ – 01 มนีาคม 61 28,888.- 7,900.- 1 

26 กมุภาพนัธ์ – 02 มนีาคม 61 28,888.- 7,900.- 1 

27 กมุภาพนัธ์ - 03 มนีาคม 61 29,999.- 7,900.- 1 

28 กมุภาพนัธ์ - 04 มนีาคม 61 29,888.- 7,900.- 1 

02-06 มนีาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 



 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี (INFANT) ท่านละ 7,900 บาท 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป** 
 

 
อตัราค่าบริการรวม 
✓ ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตำมรำยกำรท่ีระบุ รวมถึงค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ้ำมนั  
✓ ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศ  
✓ โรงแรมท่ีพกัตำมท่ีระบุ หรือเทียบเท่ำ (พกั 2-3 ท่ำน/หอ้ง)  
✓ ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ    
✓ ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรท่ีระบุ   
✓ ค่ำเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงท่องเท่ียว วงประกนัท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรรมธรรม)์ 
✓ FREE WIFI ON BUS 
✓ มีน ้ำด่ืมบริกำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

03-07 มนีาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

04-08 มนีาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

05-09 มนีาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

06-10 มนีาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

07-11 มนีาคม 2561 29,999.- 7,900.- 1 

08-12 มนีาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

09-13 มนีาคม 2561 29,999.- 7,900.- 1 

10-14 มนีาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

11-15 มนีาคม 2561 29,999.- 7,900.- 1 

12-16 มนีาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

13-17 มนีาคม 2561 29,999.- 7,900.- 1 

14-18 มนีาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

15-19 มนีาคม 2561 29,999.- 7,900.- 1 

16-20 มนีาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

17-21 มนีาคม 2561 29,999.- 7,900.- 1 

18-22 มนีาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

19-23 มนีาคม 2561 29,999.- 7,900.- 1 

20-24 มนีาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวัของผูเ้ดินทำง อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำโทรศพัท์ ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืม ค่ำซักรีด ค่ำมินิบำร์ใน

หอ้งและค่ำพำหนะต่ำงๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรำยกำร 
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกำศให้กลบัมำยื่นร้องขอวีซ่ำอีกคร้ัง (เน่ืองจำกทำงญ่ีปุ่นไดป้ระกำศ

ยกเวน้กำรยืน่วซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส ำหรับผูท่ี้ประสงคพ์  ำนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 
 หำกในภำยหลงัทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นประกำศให้ยื่นวีซ่ำตำมเดิม ผูเ้ดินทำงจะตอ้งจ่ำยเพิ่ม 2,000 บำท ส ำหรับกำรยื่นร้อง

ขอวซ่ีำ 
ค่ำธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋ำสัมภำระท่ีมีน ้ ำหนกัเกินกว่ำท่ีสำยกำรบินนั้นๆก ำหนดหรือสัมภำระใหญ่เกินขนำด
มำตรฐำน 

 ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่ม ภำยหลงัจำกทำงบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
 ค่ำมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนำ้ทวัร์อ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บำท/ท่ำน/ทริป, ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์แลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 
 ภำษีมูลคำ่เพิ่ม 7 % และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 

 
เดินทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
งดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ  

• มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 
20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัร์เต็มจ านวน  

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี        นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• ส่วนทีเ่หลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

• หำกไม่ช ำระมดัจ ำตำมท่ีก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคำ้ท่ำนอ่ืนท่ีรออยู ่
• หำกช ำระไม่ครบตำมจ ำนวน บริษทัฯถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเง่ือนไข 
• เม่ือท่ำนช ำระเงินไม่วำ่จะทั้งหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษทัฯถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆท่ีไดร้ะบุ

ไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
• หำกช ำระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส ำเนำกำรโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนกังำนขำยมำทำงแฟกซ์  
• ส่งรำยช่ือส ำรองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทำงตอ้งส่งส ำเนำหนงัสือเดินทำง (PASSPORT) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัว่ำตอ้งกำร

เดินทำงท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอร์โทร // [หำกไม่ส่งส ำเนำหนงัสือเดินทำง(PASSPORT) มำให้ 
ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยอนัเกิดจำกควำมผิดพลำดจำกกำรสะกดช่ือ-นำมสกุล และอ่ืนๆ 



เพื่อใชใ้นกำรจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งส้ิน โปรดตรวจสอบ PASSPORT : จะตอ้งมีอำยุคงเหลือ ณ วนัเดินทำงมำกกวำ่ 6 
เดือนข้ึนไป และเหลือหนำ้กระดำษอยำ่งต ่ำ 2 หนำ้หำกไม่มัน่ใจโปรดสอบถำม 

 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช ำระเงินค่ำจองค่ำทวัร์แลว้ ไม่สำมำรถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน

รำยกำรเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำทวัร์ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้

ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงิน

มดัจำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้

• ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่น (ทำงบริษทัฯจดักำรให)้ 

• ส่ิงท่ียนืยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีอำจเกิดข้ึนในระหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 

• ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขติดต่อในระหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทำงบริษทัจดักำรให)้ 

• ก ำหนดกำรเดินทำงระหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทำงบริษทัฯ จดักำรให)้ 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

• หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยกุำรใชง้ำนเหลืออยู ่ไม่ต  ่ำกวำ่ 6 เดือน  

• กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมำยและเขำ้ข่ำยคุณสมบติักำรพ ำนกัระยะสั้น 

• ในขั้นตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไม่เกิน 15 วนั 

• เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติักำรถูกส่งตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และ
ไม่เขำ้ข่ำยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถ
ให้บริการวนัละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 

 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

• ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ้ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ  

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประทว้ง, กำรนดั
หยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรน ำส่ิงของผดิกฎหมำย ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ  

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง  

• เม่ือท่ำนตกลงชำระเงินมดัจำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  

• รำยกำรน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับกำรยืนยนัจำกบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจำกได้ส ำรองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่ำงประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอำจจะปรับเปล่ียนตำมท่ีระบุในโปรแกรม  

• กำรจดักำรเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขำ้พกั  โดยมีห้องพกัส ำหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้โดยอำจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ำมควำมประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัควำมพร้อมให้บริกำรของ
โรงแรม และไม่สำมำรถรับประกนัได ้  

• กรณีผูเ้ดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สำมำรถจดักำรไดล่้วงหนำ้ได ้ 

• มคัคุเทศก ์พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในกำรใหค้  ำสัญญำใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำม
โดยผูมี้อ  ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนั้น 

• ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนต่ำงๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทำงไม่ผำ่นกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของ
ทุกประเทศในรำยกำรท่องเท่ียว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง 
เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

• กรณีตอ้งกำรพกัแบบ 3 ท่ำน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง TRIPLE ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในกำรจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม  

• สภำพกำรจลำจรในช่วงวนัเดินทำงตรงกบัวนัหยุดเทศกำลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสำร์อำทิตย ์รถอำจจะติด อำจท ำให้เวลำ
ในกำรท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถำนท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในกำรบริหำรเวลำ 
ซ่ึงอำจจะขอควำมร่วมมือจำกผูเ้ดินทำงในบำงคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตำมโปรแกรม 

• บริกำรน ้ ำด่ืมท่ำนวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของกำรเดินทำง ถึงวนัท่ี 3 ของกำรเดินทำง รวมจ านวน 2 
ขวด 



• กำรบริกำรของรถบสัน ำเท่ียวญ่ีปุ่น ตำมกฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่น สำมำรถให้บริกำรวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิ
อำจเพิ่มเวลำได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำพกำรจรำจรใน
วนัเดินทำงนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนเวลำท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีในโปรแกรมกำรเดินทำง 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 
 
 

 
 
 

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

1    
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3    
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