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TOKYO FUJI 5D3N  
ซุปตาร ์ราคาไฟไหม ้2 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมถิุนายน-ตลุาคม 62 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 
เทีย่วญีปุ่่ น ชว่งทุง่ดอกไม ้ละลานตาสมีว่งสดใส กบัทุง่ดอกลาเวนเดอร ์

เพลดิเพลนิใจกบัดอกไมน้านาพรรณ ณ สวนดอกไมฮ้านาโนะมโิยโกะ 

ขึน้ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 
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 นมสัการสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์วดัอาซากุสะ แวะถา่ยรปูกบัโตเกยีวสกายทร ี

ชอ้ปป้ิงจุใจ ชนิจูกแุละโอไดบะ  

พเิศษ ฟรเีดย ์1 วนั เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ โตเกยีว ดสินยีแ์ลนด ์หรอื ชอ้ปป้ิงเต็มวนั 

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
จ านวน 

24-28 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

27 มถินุายน – 01 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

29 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

30 มถินุายน – 04 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

01-05 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

02-06 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

03-07 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

04-08 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

05-09 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

06-10 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

07-11 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

08-12 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

09-13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

10-14 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

11-15 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

15-19 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

16-20 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

17-21 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

18-22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

19-23 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

20-24 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

21-25 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

22-26 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

23-27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

26-30 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

27-31 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

01-05 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

02-06 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

03-07 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

09-13 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

10-14 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

15-19 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

16-20 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

17-21 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

22-26 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

23-27 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

24-28 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

เช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้ำสู ่เมอืงนำรติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สำยกำรบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน หำกตอ้งกำรซือ้น ้ำหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำย)  

วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ – วดัอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกยีวสกาย ทร ี- พธิชีงชาญีปุ่่ น - สวนดอกไม้

ฮานะโนะมยิาโกะ - ออนเช็นธรรมชาต ิ 

29 สงิหาคม-02 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

30 สงิหาคม-03 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

31 สงิหาคม-04 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

04-08 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

05-09 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

06-10 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

07-11 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

08-12 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

09-13 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

10-14 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

11-15 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

12-16 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

13-17 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

14-18 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

15-19 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

16-20 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

17-21 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

18-22 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

19-23 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

20-24 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

21-25 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

22-26 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

23-27 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

24-28 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

26-30 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

27 กนัยายน – 01 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

28 กนัยายน – 02 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

29 กนัยายน – 03 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

30 กนัยายน – 04 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
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 08.00 น. เดนิทำงถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำนเพื่อควำม

สะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมือง เมอืงโตเกยีว น ำท่ำนนมัสกำรเจำ้แม่กวนอิมทองค ำ ณ วดัอาซากุสะ 

(Asakusa Temple) วดัทีไ่ดช้ือ่วำ่เป็นวดัทีม่คีวำมศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับควำมเคำรพนับถือมำกที่สุด

แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภำยในประดิษฐำนองค์เจำ้แม่กวนอิมทองค ำที่ศักดิ์ส ิทธิ์ ขนำด 5.5 

เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผูีค้นมำกรำบไหวข้อพรเพือ่ควำมเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภำยในวัด

ยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยควำมสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตทูำงเขำ้ทีอ่ยู่ดำ้นหนำ้สุดของวัด ที่มีชือ่ว่ำ “ประตูฟ้ำค ำรณ” และถนนจำกประตูเขำ้สู่ตัววหิำรที่

ประดษิฐำนเจำ้แม่กวนอมิทองค ำ มีชือ่ว่ำ ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นที่ตัง้ของรำ้นคำ้ขำยของที่ระลกึ

พืน้เมอืงตำ่งๆ มำกมำย อำท ิขนมนำนำชนดิ ของเลน่ รองเทำ้ พวงกุญแจที่ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่ำนได ้

เลอืกซือ้เป็นของฝำกของทีร่ะลกึอสิระ และท่ำนสำมำรถเดนิไปถ่ำยรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 

แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ ริมแม่น ้ำสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo 

Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญำณโทรคมนำคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิำรเมื่อ

วันที่ 22 พฤษภำคม 2555 โดยหอน้ีมีควำมสูง 634 เมตร สำมำรถท ำลำยสถิตคิวำมสูงของหอ

กวำงตุง้ ในมณฑลกวำ่งโจว ซึง่มคีวำมสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทำวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของ

แคนำดำ มคีวำมสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกำยทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนำ้

สดุสำมำรถมองเห็นไดจ้ำกละแวกวดัอำซะกซุำ่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อำยแบบเมอืงเกำ่ของเอะโดะ 

 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จำกนัน้สมัผัสวฒันธรรมดัง้เดมิของชำวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยกำรชง

ชำตำมแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมำกมำย เริม่ตัง้แต่กำรชงชำ กำรรับชำ และกำรดืม่ชำ ทุกขัน้ตอนนัน้

ลว้นมพีธิ ีรำยละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงำมเป็นอย่ำงมำก พธิชีงชำน้ี ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่ำงเดยีว ยังเปิด

โอกำสใหท้่ำนไดม้สีว่นร่วมในพธิกีำรชงชำน้ีอกีดว้ย และจำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระเลอืกซือ้ของที่ระลกึ

ตำมอธัยำศยั เดนิทำงสู่ สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวน

ดอกไมท้ี่เรียกไดว้่ำงดงำมที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขำไฟฟูจิ สวนดอกไมข้นำดใหญ่ใกลก้ับ

ทะเลสำบยำมำนะกะและภูเขำไฟฟจู ิมพีืน้ทีถ่งึ 300,000 ตำรำงเมตร หรอืประมำณ 87.5 ไร่ มดีอกไม ้
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 หลำยพันธุ ์ทีป่ลกูไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ดนิทำงมำชมตลอดทัง้ปี ภำยในสวนนอกจำกทุ่งกวำ้งแลว้นัน้

ยังมดีอกไมท้ี่ถูกปลูกไวใ้นโดมขนำดใหญ่ เพื่อที่ว่ำหำกวันใดที่มีฝนตก ยังสำมำรถสัมผัสควำมงำม

ของดอกไมใ้นร่มได ้ไฮไลท!์!! น า้ตกเมยีวจนิ น ้ำตกสูง 10 เมตร ยำว 800 เมตร ภำยในสวน 

บรเิวณรอบๆ น ้ำตกยังมีกังหันและ มุมถ่ำยรูปใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับกำรเก็บภำพประทับใจตำม

อธัยำศัย  ท่ำนสำมำรถเขำ้ชมดอกไมไ้ดต้ัง้แต่ฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดูใบไมร้่วง ทำงสวนมีตำรำงบอก

ชว่งเวลำดอกไมบ้ำน วำ่ช่วงไหนมีดอกไมอ้ะไรใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับสสีันของดอกไมน้ำนำพันธุ ์

(ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถิุนายน-กลางเดอืน

กรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี,แคลิฟอรเ์นียป๊อปป้ี, เดือนกรกฏาคม-เดือนกนัยายน : ดอก

บานชืน่,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวนั เป็นตน้)  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2)  

พกัที ่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดบีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม   ภเูขาไฟฟูจ ิ– ชมทุง่ดอกลาเวนเดอร ์- โตเกยีว - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ

และไดเวอร ์ซติ ี ้

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทีม่คีวำมสงูเหนือจำกระดบัน ้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขำทีม่ชี ือ่เสยีงเป็น

ทีรู่จ้ักไปทั่วโลกในเรือ่งควำมสวยงำมทีธ่รรมชำตไิดม้อบมำใหอ้ย่ำงลงตวั และยังถอืวำ่เป็นสญัลักษณ์

หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมำยของนักท่องเที่ยวต่ำงชำตทิี่มำเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุก

ฤดูกำล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ท ี่ 5 ของภูเขำไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีที่อากาศไม่

เอ ือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่ำนจะไดเ้ห็นถงึควำมสวยงำมของตัวภูเขำและววิโดยรอบของ

ภูเขำไฟฟจู ิและสมัผัสกบัควำมหนำวเย็น ใหทุ้กท่ำนไดถ้่ำยภำพควำมประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้

สนิคำ้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณร์ูปภูเขำไฟฟจูใินหลำกหลำยบรรยำกำศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่ำนได ้

เพลดิเพลนิกบักำรถ่ำยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตำมอธัยำศยั  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เทศกาลสมุนไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ (Fujikawaguchiko Herb 

Festival) ทุ่งดอกไมส้มี่วง ณ สวนยำกซิะกแิละสวนโออชิ ิสวนสวยทีเ่ต็มไปดว้ยดอกลำเวนเดอรเ์ต็ม

ทอ้งทุ่งกวำ้ง โดยมฉีำกหลงัเป็นภูเขำไฟฟจูแิละทะเลสำบสนี ้ำเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุ่งลำเวนเดอรส์ี

ม่วงเขม้สวยงำม !!!ไฮไลทข์องงำนเทศกำลประจ ำเมืองอย่ำง งำนเทศกำลสมุนไพรหลำกชนิดที่ถือ

เป็นของขึน้ชือ่ประจ ำเมอืง ภำยในงำนเทศกำลจะมีบูธจ ำหน่ำยผลติภัณฑม์ำกมำยที่ท ำจำกสมุนไพร

นำนำชนดิ รวมไปถงึชำหอมๆ ใหไ้ดช้มิกนัอย่ำงเต็มที ่นอกจำกน้ี ยังมกีำรประกวดจัดสวนสวยและกำร

แสดงดนตรกีลำงแจง้ดว้ย อสิระใหท้่ำนไดส้มัผัสและเก็บภำพควำมประทับใจตำมอัธยำศัย (ดอกลา

เวนเดอรจ์ะบานหรอืไม่น ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ สงวนสทิธิห์ากดอกลาเวนเดอรไ์ม่ม ี

ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไปยงัสถานทีอ่ ืน่ทดแทนไดต้ามความเหมาะสม)   

จำกนัน้เดนิทำงกลับสู่กรุงโตเกยีว น ำท่ำนสู่ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่ำนอสิระและเพลดิเพลนิกับ

กำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้มำกมำยและ เครื่องใช ้ไฟฟ้ำ กลอ้งถ่ำยรูปดจิติอล นำฬกิำ เครื่องเล่นเกมส ์หรือ

สนิคำ้ที่จะเอำใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋ำ รองเทำ้ เสื้อผำ้ แบรนดเ์นม เสื้อผำ้แฟชั่นส ำหรับวัยรุ่น 

เครือ่งส ำอำงยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่วำ่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมำกมำย 

น ำท่ำนสู่ ดวิตีฟ้ร ีอสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้ปลอดภำษี ทัง้ เสือ้ผำ้ น ้ำหอม ต่ำงๆ ตำมอัธยำศัย

จำกนัน้ชอ้ปป้ิงกันต่อ ณ ย่านโอไดบะ (Odaiba) เกำะที่สรำ้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่ง

บันเทงิต่ำงๆ ในอ่ำวโตเกยีว ไดร้ับกำรปรับปรุงใหม้ีชือ่เสยีงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 

นอกจำกมสีถำปัตยกรรมทีส่วยงำมตัง้อยู่มำกมำยแลว้ แตก็่ยังคงควำมเป็นธรรมชำตไิวด้ว้ยควำมอุดม

สมบูรณข์องพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหำ้งดังอกี

หำ้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกำะ โอไดบะ จุดเดน่ของหำ้งน้ีก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนำดเท่ำของจรงิ ซึง่มีขนำด

ใหญ่มำก ในบรเิวณหำ้ง ก็จะมีรำ้นคำ้ส ำหรับคอกันดัม้ อย่ำงเช่น กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) 

และถำ้อยำกเขำ้ไปดูนิทรรศกำลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ใน

บรเิวณหำ้ง ไดรเวอรซ์ติี ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

 ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลกำรเดนิทำงจำกไกด ์เพือ่ควำมสะดวกในกำรเดนิทำง หรือชอ้ปป้ิงในย่ำน

กำรคำ้อนัทันสมัยของมหำนครโตเกยีวศนูยร์วมวยัรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดงั  

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจกู ุท่ำนจะไดพ้บกบักำรแตง่ตวัทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์แหวกแนว ตำมสไตลว์ัยรุ่นญี่ปุ่ น กำรแต่ง

กำยเลยีนแบบคำแรคเตอรก์ำรต์นูตำ่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รำ้น Kiddyland ศนูยร์วมของเล่นหลำกหลำย น่ำรัก และแปลกๆ เหมำะส ำหรับเป็น

ของฝำกเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตำบลำยด ์สนูปป้ี คติตี ้คำแรคเตอร่ต่ำงๆ หรือ เกมส ์ของเด็กเล่นที่

หลำกหลำยใหท้่ำนไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หำอย่ำงจุใจ  

 ชบิยูา่ ย่ำนวยัรุ่นชือ่ดงัอกีแห่งของมหำนครโตเกยีวท่ำนจะไดต้ืน่ตำตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่ม

สำวชำวแดนปลำดิบจำกรำ้นคำ้มำกมำย มำกกว่ำ 100 รำ้นคำ้ และ “ตกึ 109” ตกึชื่อดังที่เป็น

สญัลกัษณข์องย่ำนนัน้  

 สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ของโตเกยีว จุดชมซำกุระยอดนิยมของ

กรุงโตเกยีว 
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  ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลำดที่คกึคักเกอืบตลอดเวลำตัง้อยู่ระหว่ำงสถำนีอุเอ

โนะ (Ueno Station) และสถำนีโอคำชมิำช ิ(Okachimachi Station) สนิคำ้หลำกหลำยชนดิทัง้ ของ

สด ของใช ้เครือ่งส ำอำง กระเป๋ำ รองเทำ้ เสือ้ผำ้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน ำเขำ้ทีส่ว่นใหญ่จะมีรำคำถูก

กวำ่ในหำ้งบำงรำ้นอำจจะตอ่รำคำเพิม่ไดอ้กี อำหำรทะเล ผลไม ้ผักสด รำ้นขนมและของกนิเลน่  

หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์สวนสนุกที่มีนักท่องเที่ยวต่อปีเกอืบ 20 ลำ้นคนต่อ ซึง่

มำกทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมำกเป็นอนัดบั 2 ของโลก สรำ้งขึน้โดยบรษัิทผลติภำพยนตรก์ำรต์ูนวอลท์

ดสินีย ์เปิดใหบ้รกิำรในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รำ้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิำ 

ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตำมฤดกูำล และมกีำรเดนิขบวนพำเหรดที่สนุกสนำน (ราคาไม่

รวมคา่เขา้ ราคาประมาณ 3,000 บาท/ทา่น) 

 World Bazaar 

 Tomorrowland 

 Toontown 

 Fantasyland 

 Critter Country 

 Westernland 

 Adventureland  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.15 น.   ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทำงถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

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

โปรแกรมนีไ้มร่บัจอยทวัร ์
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 * ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตำมรำยกำรทีร่ะบุ รวมถงึคำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมนั  

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ  
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  โรงแรมทีพั่กตำมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่ำ (พัก 2-3 ท่ำน/หอ้ง)  

 คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ    

 คำ่อำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบุ   

 คำ่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว วงประกนัท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทำง อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศพัท ์คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่มนิบิำรใ์น

หอ้งและคำ่พำหนะตำ่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรำยกำร 

× คำ่ธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกำศใหก้ลับมำยืน่รอ้งขอวซี่ำอกีครัง้ (เนื่องจำกทำงญี่ปุ่ นไดป้ระกำศ

ยกเวน้กำรยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส ำหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ ำนักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หำกในภำยหลงัทำงรัฐบำลญีปุ่่ นประกำศใหย้ืน่วซี่ำตำมเดมิ ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งจ่ำยเพิม่ 2,000 บำท ส ำหรับกำรยืน่

รอ้งขอวซีำ่ 

× ค่ำธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ำสัมภำระที่มนี ้ ำหนักเกนิกว่ำที่สำยกำรบินนั้นๆก ำหนดหรือสัมภำระใหญ่เกนิขนำด

มำตรฐำน 

× คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คำ่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนำ้ทัวรอ์ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดนิทำง 

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

× ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หำกต ่ำกว่ำก ำหนด กรุ๊ปจะไม่สำมำรถเดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนยนิดีที่จะช ำระ

คำ่บรกิำรเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงเรำยนิดทีีจ่ะประสำนงำนในกำรเดนิทำงตำมประสงคใ์หท้่ำนตอ่ไป ทำงบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงและเลื่อนกำรเดนิทำงไปในวันอื่นต่อไป โดยทำงบริษัทฯจะแจง้ใหท้่ำนทรำบ

ลว่งหนำ้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 โปรแกรมนีช้ าระเงนิเต็มจ านวน 

 หำกไมช่ ำระมดัจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ั่งใหล้กูคำ้ท่ำนอืน่ทีร่ออยู ่

 หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวำ่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่ำนช ำระเงนิไมว่ำ่จะทัง้หมดหรอืบำงสว่น ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆทีไ่ด ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอำยุคงเหลอื ณ วันเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนำ้กระดำษ

อย่ำงต ำ่ 2 หนำ้หำกไม่มั่นใจโปรดสอบถำม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่ำทัวรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมื่อท่ำนออกเดนิทำง

ไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรือไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจ

เรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจดักำรให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจดักำรให)้ 

4. ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯ จดักำรให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยู ่ไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำยและเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และ
ไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมนัและภำษีสนำมบนิทุกแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุ
งำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำร
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรือค่ำทัวร์ทัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยันจำกบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักใน

ตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. กำรจดักำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และ

ไมส่ำมำรถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ำมำรถจดักำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจำกมเีอกสำรลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทำงไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของ
ทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง 

เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3 ท่ำน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
กำรจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวนัเดนิทำงตรงกบัวนัหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำ
ในกำรท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ 

ซึง่อำจจะขอควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที ่2 ของกำรเดนิทำง ถงึวันที่ 3 ของกำรเดนิทำง รวมจ านวน 2 

ขวด 

15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิำจ
เพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวัน

เดนิทำงนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รำยกำรทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทำง........................................ 

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

จ ำนวนผูเ้ดนิทำงทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่ำน / เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี..............ท่ำน) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณำแจง้ควำมประสงคอ์ืน่ตำมทีท่่ำนตอ้งกำร อำทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทำนเน้ือววั  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมังสำวริัต 

รำยละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

  
 

ขา้พเจา้รบัทราบเง ือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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


