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 TOKYO FUJI 5D3N 

ซุปตาร ์ลาเวนเดอร ์บานฉ ่า 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม - กนัยายน 2562 

 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

โตเกยีว ขอพร ณ วดัอาซากุสะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิแลนดม์ารค์ของประเทศญีปุ่่ น 

ชม ทุง่ลาเวนเดอร ์พรอ้มรบักลิน่หอมชืน่ใจ 

แวะถา่ยรปู ณ  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 
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สกัการะสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ วดันารติะ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ เอา้เลตมอลล ์ออิอนมอลล ์และโอไดบะ  

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

08 – 12 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

09 – 13 พฤษภาคม 2562 16,888.- 7,900.- 1 

10 – 14 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

11 – 15 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

12 – 16 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

13 – 17 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

14 – 18 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

15 - 19 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

17 – 21 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

18 – 22 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

20 - 24 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

21 – 25 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

24 – 28 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

25 – 29 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

26 – 30 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

27 – 31 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

28 พฤษภาคม – 01 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

29 พฤษภาคม – 02 มถินุายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

30 พฤษภาคม – 03 มถินุายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

31 พฤษภาคม – 04 มถินุายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

01 – 05 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

06 – 10 มถินุายน 2562 16,888.- 7,900.- 1 

07 – 11 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

08 – 12 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

13 – 17 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

14 – 18 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

15 – 19 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

20 – 24 มถินุายน 2562 18,888.- 7,900.- 1 

21 – 25 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

22 – 26 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

27 มถินุายน – 01 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

29 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

06 – 10 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

10 – 14 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

19 – 23 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

20 – 24 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

27 – 31 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

30 กรกฎาคม – 03 สงิหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

เช็คอนิ 

สำยกำรบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

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

บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

 

10.45 น. เหริฟ้ำสู ่เมอืงนำรติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจำกผ่ำนขัน้ตอนศุลกำกรแลว้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ที่พัก (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำนเพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) 

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

03 – 07 สงิหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

07 – 11 สงิหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

08 – 12 สงิหาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

10 – 14 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

13 – 17 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

14 – 18 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

15 – 19 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

17 – 21 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

18 – 22 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

23 – 27 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

24 – 28 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

26 – 30 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

30 สงิหาคม – 03 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

31 สงิหาคม – 04 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

06 – 10 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

07 – 11 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

13 – 17 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

14 – 18 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

19 – 23 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

21 – 25 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

25 – 29 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

26 – 30 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
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ทีพ่กั   NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) - สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิา

โกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลท - แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว น ำท่ำนนมัสกำรเจำ้แม่กวนอมิทองค ำ ณ วดัอาซากุสะ 

(Asakusa Temple) วดัทีไ่ดช้ือ่วำ่เป็นวดัทีม่คีวำมศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับควำมเคำรพนับถือมำกที่สุด

แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภำยในประดิษฐำนองค์เจำ้แม่กวนอิมทองค ำที่ศักดิ์ส ิทธิ์ ขนำด 5.5 

เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผูีค้นมำกรำบไหวข้อพรเพือ่ควำมเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภำยในวัด

ยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยควำมสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตทูำงเขำ้ทีอ่ยู่ดำ้นหนำ้สดุของวดั ทีม่ชี ือ่วำ่  ประตูฟ้าค ารณ 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) หอสง่สญัญำณโทรคมนำคมทีสู่งที่สุดในโลก โดยหอน้ีมีควำม

สงู 634 เมตร  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

เดนิทำงสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้ี่เรียก

ไดว้ำ่งดงำมทีส่ดุแห่งหนึง่ในบรเิวณๆ ภูเขำไฟฟจู ิสวนดอกไมข้นำดใหญ่ใกลก้บัทะเลสำบยำมำนะกะ

และภูเขำไฟฟจู ิมพีืน้ทีถ่งึ 300,000 ตำรำงเมตร หรอืประมำณ 87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลำยพันธุ ์ทีป่ลกูไว ้

ใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ดนิทำงมำชมตลอดทัง้ปี ภำยในสวนนอกจำกทุ่งกวำ้งแลว้นัน้ยังมีดอกไมท้ี่ถูก

ปลกูไวใ้นโดมขนำดใหญ่ เพือ่ทีว่ำ่หำกวนัใดทีม่ฝีนตก ยังสำมำรถสมัผัสควำมงำมของดอกไมใ้นร่มได ้

ไฮไลท!์!! น า้ตกเมยีวจนิ น ้ำตกสูง 10 เมตร ยำว 800 เมตร ภำยในสวน บรเิวณรอบๆ น ้ำตกยังมี

กงัหันและ มุมถ่ำยรูปใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกบักำรเก็บภำพประทับใจตำมอัธยำศัย  ท่ำนสำมำรถเขำ้

ชมดอกไมไ้ดต้ัง้แตฤ่ดใูบไมผ้ลจินถงึฤดใูบไมร้่วง ทำงสวนมีตำรำงบอกช่วงเวลำดอกไมบ้ำน ว่ำช่วง

ไหนมีดอกไมอ้ะไรใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับสีสันของดอกไมน้ำนำพันธุ ์ (ปลายเดอืนเมษายน-

กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถิุนายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี,

แคลฟิอรเ์นยีป๊อปป้ี, เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอกบานชืน่,ดอกคอสมอส และดอก

ทานตะวนั เป็นตน้) เดนิทำงสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลท (Gotemba Outlet)  ใหท้่ำนไดช้ ้

อปป้ิงอย่ำงจุใจกับสนิคำ้แบรนดเ์นมที่แหล่งรวมสินคำ้น ำเขำ้และสินคำ้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอนิเตอร์

มำกมำย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 

TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้ กระเป๋ำไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY 

ฯลฯ เลอืกดูเครื่องประดับ และนำฬกิำหรูอย่ำง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 

LONGINES ฯลฯ รองเทำ้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

หรือเลือกซือ้สนิคำ้ส ำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคำ้อื่นๆ อีก

มำกมำย ไดเ้วลำน ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่ัก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3)  

ทีพ่กั Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   
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จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น - เทศกาลสมุนไพร

และทุง่ดอกลาเวนเดอร ์- โตเกยีว - หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิ(Fuji Mountain) ทีม่คีวำมสงูเหนือจำกระดับน ้ำทะเล 3,776 เมตร 

ภูเขำทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลกในเรือ่งควำมสวยงำมทีธ่รรมชำตไิดม้อบมำใหอ้ย่ำงลงตวั และยัง

ถอืวำ่เป็นสญัลกัษณห์นึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมำยของนักท่องเที่ยวต่ำงชำตทิี่มำเยือน

ญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกำล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ท ี ่5 ของภูเขำไฟฟูจิ (ขอสงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีที่

อากาศไม่เอ ือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ที่ทุกท่ำนจะไดเ้ห็นถงึควำมสวยงำมของตัวภูเขำและววิ

โดยรอบของภูเขำไฟฟจู ิและสมัผัสกบัควำมหนำวเย็น ใหทุ้กท่ำนไดถ้่ำยภำพควำมประทับใจเก็บไว ้

และเลอืกซือ้สนิคำ้ของที่ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขำไฟฟูจใินหลำกหลำยบรรยำกำศไดอ้กีดว้ย

อสิระใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับกำรถ่ำยรูปและซือ้ของที่ระลกึตำมอัธยำศัย จำกนัน้สัมผัสวัฒนธรรม

ดัง้เดมิของชำวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยกำรชงชำตำมแบบญี่ปุ่ นนัน้ มี

ขัน้ตอนมำกมำย เริม่ตัง้แตก่ำรชงชำ กำรรับชำ และกำรดืม่ชำ ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิี รำยละเอยีดที่

บรรจงและสวยงำมเป็นอย่ำงมำก พธิชีงชำน้ี ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่ำงเดยีว ยังเปิดโอกำสใหท้่ำนไดม้ีส่วน

ร่วมในพธิกีำรชงชำน้ีอกีดว้ย และจำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตำมอธัยำศยั  

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

เวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ สงวนสทิธิห์ากชว่งวนัเดนิทางลาเวน

เดอรไ์มม่แีลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้)   

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บา้นเยอรมนัแห่งโตเกยีว (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ใน

จังหวดัชบิะ บนอำณำบรเิวณขนำดใหญ่ อยู่ห่ำงใจกลำงกรุงโตเกยีว (Tokyo) ออกไปรำว 2 ชัว่โมง ที่

หมู่บำ้นเยอรมันแห่งโตเกยีวนัน้มีทัง้เครื่องเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวอืหวำมำก โซนประสบกำรณ์

ธรรมชำต ิเกม กฬีำ และโซนสมัผัสชวีติสตัว ์รวมไปถงึมกีจิกรรม workshop ต่ำงๆ กจิกรรมเก็บเกีย่ว

ผลไมต้ำมฤดกูำล เป็นสไตลห์มู่บำ้นทีจ่ ำลองเอำบรรยำกำศของทอ้งทุ่งในเยอรมนี ที่มีทุ่งดอกไมไ้ว ้

ใหถ้่ำยรูปเลน่ มอีำหำรและไวนใ์หไ้ดเ้ลอืกทำนกนัตำมอธัยำศยั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  TENDER VILLA KUJUKURI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ นารติะ - วดันารติะซงั - โอโมเตะซงัโดะ นารติะ - ชอ้ปป้ิง โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้- ออิอ

นมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทำงสู ่วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวดัพุทธเกำ่แก ่ขนำดใหญ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงมำกของเมืองนำริ

ตะ สรำ้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจำกสนำมบนินำนำชำตนิำรติะ ภำยในวัดมีอำคำรที่หลำกหลำย

ตัง้อยู่ในบรเิวณทีก่วำ้งขวำง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มีชือ่ว่ำ Great Pagoda of 

Peace นอกจำกน้ียังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย เสน้ทำงที่น ำมำสู่วัดนำรติะซังคอืถนนชอ้ปป้ิง

โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรอื ถนนปลาไหล ระยะทำงประมำณ 

1 กโิลเมตร จำสถำนีรถไฟ เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ตำ่งๆ เชน่ รำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้งำนฝีมอืดัง้เดมิ รำ้นอำหำร 

และรำ้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิำรใหแ้กนั่กท่องเทีย่วมำนำนหลำยศตวรรษ 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทำงสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกำะที่สรำ้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่ำงๆ 

ในอ่ำวโตเกียว ไดร้ับกำรปรับปรุงใหม้ีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจำกมี

สถำปัตยกรรมที่สวยงำมตัง้อยู่มำกมำยแลว้ แต่ก็ยังคงควำมเป็นธรรมชำตไิวด้ว้ยควำมอุดมสมบูรณ์

ของพื้นที่สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหำ้งดังอกีหำ้ง

หนึง่ ทีอ่ยู่บนเกำะ โอไดบะ จุดเดน่ของหำ้งน้ีก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนำดเท่ำของจรงิ ซึง่มขีนำดใหญ่

มำก ในบรเิวณหำ้ง ก็จะมีรำ้นคำ้ส ำหรับคอกันดัม้ อย่ำงเช่น กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถำ้

อยำกเขำ้ไปดนูิทรรศกำลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหำ้ง 
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ไดรเวอรซ์ติีน้ ำท่ำนชอ้ปป้ิงตอ่ที ่ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หำ้งสรรพสนิคำ้ที่นิยมในหมู่

นักท่องเทีย่วชำวตำ่งชำต ิเน่ืองจำกตัง้อยู่ใกลก้บัสนำมบนินำนำชำตนิำรติะ ภำยในตกแต่งในรูปแบบ

ทีท่ันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มีรำ้นคำ้ที่หลำกหลำยมำกกว่ำ 150 รำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แฟชั่น อำหำรสดใหม่ 

และอปุกรณภ์ำยในบำ้น นอกจำกน้ียังมรีำ้นเสือ้ผำ้แฟชัน่มำกมำย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio 

store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ำรเ์กตขนำดใหญ่ เป็นตน้  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

20.55 น.   ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  

**บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 

วนัทีห่า้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทำงถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* 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  

 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 % 
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เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หำกต ่ำกว่ำก ำหนด กรุ๊ปจะไม่สำมำรถเดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนยนิดีที่จะช ำระ

คำ่บรกิำรเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงเรำยนิดทีีจ่ะประสำนงำนในกำรเดนิทำงตำมประสงคใ์หท้่ำนตอ่ไป ทำงบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงและเลื่อนกำรเดนิทำงไปในวันอื่นต่อไป โดยทำงบริษัทฯจะแจง้ใหท้่ำนทรำบ

ลว่งหนำ้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภำยหลังจำกที่ท่ำนส่งเอกสำรกำรจอง 3 วัน  กรณีลูกคำ้ท ำกำรจองก่อนวัน

เดนิทำงภำยใน 20 วนั ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช ำระกอ่นวนัเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 30 วนั 

 หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ั่งใหล้กูคำ้ท่ำนอืน่ทีร่ออยู่ 

 หำกช ำระไม่ครบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวำ่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่ำนช ำระเงนิไม่วำ่จะทัง้หมดหรอืบำงสว่น ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋วเคร ือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอำยุคงเหลอื ณ วันเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนำ้กระดำษ

อย่ำงต ำ่ 2 หนำ้หำกไม่มั่นใจโปรดสอบถำม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้ รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

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 
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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 
 

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) 
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หมายเหตุ กรุณำแจง้ควำมประสงคอ์ืน่ตำมทีท่่ำนตอ้งกำร อำทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทำนเน้ือววั  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมังสำวริัต 

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

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

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเง ือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

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

 

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


