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  OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N  

ซุปตาร ์เซเลบรติ ี ้(ยาวปายยย) 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน-ตลุาคม 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 
เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต ชมปราสาททอง กบั ศาลเจา้จิง้จอก 

เทีย่วทาคายามา่ และหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ  

เลอืกสมัผสัความยิง่ใหญข่อง ปราสาทโอซากา้  
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ชอ้ปป้ิงจใุจเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

31 พฤษภาคม - 04 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

01-05 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

02-06 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

03-07 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

04-08 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

05-09 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

06-10 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

07-11 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

08-12 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

09-13 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

10-14 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

11-15 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

12-16 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

13-17 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

14-18 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

15-19 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

16-20 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

17-21 มถินุายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

18-22 มถินุายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

19-23 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

20-24 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

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

22-26 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

23-27 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

24-28 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

25-29 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

26-30 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

27 มถินุายน-01 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 1 

28 มถินุายน-02 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 1 

29 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 1 

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

08-12 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

11-15 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

12-16 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

15-19 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

16-20 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

19-23 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

21-25 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

24-28 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

25-29 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

26-30 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

01-05 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

02-06 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

เช็คอนิ 

วนัทีส่อง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น - ชริาคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซนัมาชซูิจ ิ– นาโกย่า - ชอ้ป

ป้ิงซาคาเอะ 

01.15 น. เหริฟ้ำสู ่เมอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

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

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

บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

08-12 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

09-13 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

10-14 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

15-19 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

16-20 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

22-26 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

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

26-30 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

27-31 สงิหาคม 2562  20,888.- 7,900.- 1 

28 สงิหาคม-01 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

30 สงิหาคม-03 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

31 สงิหาคม-04 กนัยายน 2562 23,888.- 7,900.- 1 

05-09 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

06-10 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

07-11 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

12-16 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

13-17 กนัยายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

14-18 กนัยายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

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

20-24 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

21-25 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

23-27 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

26-30 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

27 กนัยายน-01 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

29 กนัยายน-03 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

30 กนัยายน-04 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
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08.40 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ 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 ำท่ำนสู ่ชริาคาวาโกะ Shirakawago เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทำงวฒันธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็น

หมู่บำ้นชำวนำที่มีรูปร่ำงแปลกตำตดิอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็น

เมอืงมรดกโลกทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ HILIGHT!!! หมู่บำ้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบำ้นชำวนำโบรำณที่มี

อำยุมำกกว่ำ 250 ปี ค ำว่ำ “กชัโช” มีควำมหมำยว่ำ “พนมมอื” ซึง่เป็นกำรบ่งบอกถึงลักษณะ 

รูปแบบของบำ้นทีม่ีหลังคำมุงดว้ยฟำงขำ้วที่ท ำมุมชันถงึ 60 องศำ คลำ้ยสองมือที่ประนมเขำ้หำกัน 

ตัวบำ้นมีควำมยำวประมำณ 18 เมตร กวำ้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรำ้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมำในปี 

1995 องคก์ำรยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริำคำวำโกะเป็นมรดกโลก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทำงสู่ ทาคายาม่า Takayama เมืองเก่ำแก่อยู่ในหุบเขำลอ้มรอบดว้ยเทือกเขำเจแปนแอลป์  

ถูกขนำนนำมไวว้ำ่เป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกำ่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อำรย

ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชำวญี่ปุ่ นไดอ้ย่ำงสมบูรณ์ บำ้นเรือนสรำ้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบรำณ บรรยำกำศเก่ำแก่ อำยุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศำลเจำ้ สะพำน ตลำดเชำ้ที่คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตัวเมืองสวยสะอำด ทันสมัย และมีสภำพธรรมชำตอิันอุดมสมบูรณ์ น ำท่ำนเดนเล่น ชมบรรยำกำศ

เมืองเก่ำทำคำยำม่ำที่ ซนัมาชซูิจ ิย่ำนเมืองเก่ำที่อนุรักษ์ควำมเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนไดเ้ป็น

อย่ำงด ีผา่นชม อาคารทาคายามา่จนิยะ Takayama Jinya อดตีท ำหนำ้ที่เป็นส ำนักงำนรัฐบำล

ทอ้งถิ่นประจ ำภูมภิำคฮดิะ ในสมัยกำรปกครองของโชกุนโทคุงำวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 

จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชำชนเขำ้ชมหอ้งเสีอ่ทำทำมทิีไ่ดร้ับกำรบ ำรุงรักษำเป็นอย่ำงด ี

ปัจจุบันใชเ้ป็นที่จัดแสดงขำ้วของและเอกสำรทำงกำรของขุนนำงศักดนิำ แผนที่ภูมิภำคฮดิะ และ

ประวตัศิำสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

น ำท่ำนสู่ นาโกย่า Nagoya เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มีประชำกรอำศัยอยู่มำกกว่ำ 2 

ลำ้นคน เป็นเมืองศูนยร์วมกำรคำ้และกำรคมนำคมที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น น ำท่ำนสู่ ย่านซาคา
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เอะ (Sakae Shopping) เป็นย่ำนธุรกจิกำรคำ้ มีหำ้งสรรพสนิคำ้มัตสซึำคำยะ หรือ เมอืงใตด้นิ 

(central park) ที่เต็มไปดว้ยรำ้นต่ำงๆ เช่น รำ้นเสือ้ผำ้แฟชั่น, รำ้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รำ้นซำ

ลอนควำมงำม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แตส่ถำนีซำคำเอะไปจนถงึสถำนีฮซิำยะโอโดร ิ

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม นาโกยา่ - เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่ น - วดัคนิคะคุจ ิ- ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- ช้

อปป้ิงเอ็กซโ์ปซติี ้

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ นมำยำวนำนที่สุด คือ

ตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมืองส ำคัญที่เต็มไปดว้ย

ประวัตศิำสตรแ์ละวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นดว้ย น ำท่ำนสู่ ศาลเจา้เฮอนั ศำลเจำ้แห่งน้ีนั้นถูกสรำ้งขึน้

เพื่อใหร้ะลกึถึงจักรพรรดคิำมมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ ผูท้ี่มีควำมส ำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่ำงมำก 

เน่ืองจำกเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ุดทำ้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถำปัตยกรรมในยุคเฮอัน 

โดยเฉพำะเสำและประคูโทรอิยิักษ์สแีดงที่ตัง้อยู่ดำ้นหนำ้ของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมำแต่ไกล 

ไฮไลท!์!! จำกนัน้สมัผัสวฒันธรรมดัง้เดมิของชำวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) 

โดยกำรชงชำตำมแบบญีปุ่่ นนัน้ มีขัน้ตอนมำกมำย เริม่ตัง้แต่กำรชงชำ กำรรับชำ และกำรดืม่ชำ ทุก

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรำยละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงำมเป็นอย่ำงมำก พธิีชงชำน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่ำง

เดยีว ยังเปิดโอกำสใหท้่ำนไดม้สีว่นร่วมในพธิกีำรชงชำน้ีอกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

เดนิทำงสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) เดมิสรำ้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบำ้นพักของท่ำนโชกนุอำชกิำกำ้ โยชมิิ

สแุละท่ำนมคีวำมตัง้ใจยกบำ้นพักแห่งน้ีใหเ้ป็นวดันกิำยเซนภำยหลังจำกที่ท่ำนเสยีชวีติ คนไทยนิยม

เรยีกกนัวำ่ วดัทอง เน่ืองจำกทีว่ดัน้ีจะมอีำคำรหลกัเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลำงน ้ำ ท ำ

ใหเ้กดิเป็นเงำสะทอ้นกบัพืน้น ้ำเบือ้งหนำ้ จนเกดิเป็นภำพที่สวยงำมเป็นอกีสัญลักษณ์หนึ่งของเมอืง

เกยีวโตจำกนัน้สู่ ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบ

เรียกกันว่ำศำลเจำ้แดง เป็นศำลเจำ้ชนิโต มีชือ่เสยีงโด่งดังจำกประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรือเสำสี

แดงทีเ่รยีงตวักนัจ ำนวนหลำยหมื่นตน้จนเป็นทำงเดนิไดท้ั่วทัง้ภูเขำอนิำริ ที่ผูค้นเชือ่กันว่ำเป็นภูเขำ

ศกัดิส์ทิธ ์โดยเทพอนิำรจิะเป็นตวัแทนของควำมอดุมสมบูรณ ์กำรเก็บเกีย่วขำ้ว รวมไปถงึพืชผลไร่นำ

ตำ่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ำยจงึสำมำรถพบเห็นรูปปั้นจิง้จอกมำกมำยดว้ยเช่นกัน น ำท่ำนช ้

อปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซำกำ้ ศูนยร์วมควำมบันเทงิที่ยิง่ใหญ่

ทีส่ดุแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสวนสำธำรณะที่สรำ้งขึน้เพื่อระลกึถงึ

งำนเวลิดเ์อ็กซโ์ป ที่จัดขึน้เมื่อปี 1970 ตัง้อยู่ในเมืองซุอติะ จังหวัดโอซำกำ้ มีเน้ือที่ทัง้หมดรำว ๆ 

172,000 ตำรำงเมตร ภำยในพืน้ที่แห่งน้ีมีแหล่งควำมบันเทงิมำกมำย ภำยใตค้อนเซ็ปต ์fusing the 
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enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่ำนเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่ำงๆ ทัง้ช ้

อปป้ิง กนิขำ้ว หรอืแมแ้ตถ่่ำยรูปไดต้ำมอธัยำศยั 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ จัดแสดงสัตวต์่ำง ๆ ในรูปแบบกำรน ำเสนองำนศลิปะ และยังให ้

นักท่องเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ย่ำงใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส ำหรับคนรักภำษำอังกฤษ เปิดโอกำสใหผู้เ้ขำ้ชมไดเ้รียนรู ้

ภำษำองักฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ ้ำใคร ท่ำมกลำงบรรยำกำศของเมอืงตำ่ง ๆ จำกทั่วทัง้อเมรกิำ 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่ น ที่จะท ำใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภัยไปกบักำรต์นูตวัโปรด 

4. Orbi สถำนทีแ่ห่งกำรเรยีนรูธ้รรมชำต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภำยใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภำพยนตรก์ำรต์นู 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 หลงัอำหำรใหท้่ำนอสิระท่องเทีย่วตำมสถำนทีต่ำ่งๆ ภำยในเมอืงโอซำกำ้ โดยมีไกดใ์หค้ ำแนะน ำกำร

เดนิทำง (ไม่มรีถบัสบรกิำร) 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

 ชอ้ปป้ิงย่ำน ชนิไซบาช ิShinsaibashi บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีควำมยำวประมำณ 

600 เมตร เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ปลกี รำ้นแฟรนไชส ์รำ้นเครื่องส ำอำงค ์รำ้นรองเทำ้ กระเป๋ำ

นำฬกิำ รำ้นกำแฟ รำ้นอำหำร รำ้นขนม รำ้นเสือ้ผำ้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตำ่งประเทศ เช่น 

Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวำ่มทีุกอย่ำงทีต่อ้งกำรรวมกนัอยู่บรเิวณน้ี 

 ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) เป็นหนึ่งในแลนด์มำร์คส ำคัญของเมืองโอซำกำ้ 

หอคอยปรำสำทจะมอียู่ดว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปรำสำทถูกลอ้มรอบดว้ยก ำแพงหนิคอนกรตี, 

คนู ้ำ และสวนนชิโินมำรุซ ึง่อยู่ทำงป้อมตะวกัตก มตีน้ซำกรุะกวำ่ 600 ตน้  

 วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึ่งในวัดที่เก่ำแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น เชือ่กันว่ำเป็นวัดพุทธแห่ง

แรกขอประเทศญีปุ่่ น 

 พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรือที่เรียกว่ำ Kaiyukan ตัง้อยู่ที ่

Tempozan Harbor Village บรเิวณอำ่วโอซำกำ้ พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้ำที่ดทีี่สุดของญี่ปุ่ น มีสัตว์

น ้ำหลำกหลำยชนดิทีอ่ำศยัอยู่ในมหำสมุทรแปซฟิิก 

 แนะน าแหลง่ชอ้ปป้ิง 

 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึ่งในสถำนบันเทงิยำมค ่ำคืนที่โด่งดังของโอ

ซำกำ้ เป็นแหลง่รวมรำ้นอำหำรมำกมำยทีเ่ปิดใหบ้รกิำร 24 ชัว่โมง 

 อะเมะรคิามูระ (Amerikamura) เป็นแหลง่แฮงคเ์อำ้ของวยัรุ่นโอซำกำ้ คลำ้ยกบัย่ำนฮำรำ

จูกขุองโตเกยีว ย่ำนน้ีก็จะไดพ้บกบัแฟชัน่กำรแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชำวญี่ปุ่ น 

มบีรรยำกำศครึก้ครืน้ ระหวำ่งทำงมรีำ้นกำแฟ เสือ้ผำ้ และรำ้นขำยของต่ำงๆมำกมำย เป็นอกี

ย่ำนหนึง่ทีน่่ำมำเดนิเลน่ 

 ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดอืนมีนำคม 

ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ที่เปิดในเอเชยี ภำยในมีท ัง้หมด 8 

โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, 

Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขำ้ชมสำมำรถ

เพลิดเพลนิไปกับเครื่องเล่นต่ำงๆ ตัง้แต่เครื่องเล่นส ำหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหำะที่

หวำดเสยีวสุดๆ นอกจำกน้ียังมีหนัง 3 มติ ิอย่ำงเช่น Spiderman, Back to the Future, 

Terminator 2, Jurassic Park และเรือ่งใหม่ลำ่สดุอย่ำง Harry Potter ภำยนอกสวนสนุกนัน้ 
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จะม ีUniversal City walk Osaka ซึง่เป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ขนำดใหญ่ ทีม่โีรงแรม รำ้นคำ้ รำ้น

อำคำรจ ำนวนมำก รวมทัง้รำ้นทีข่ำยสนิคำ้ของยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ และของทีร่ะลกึของเมือง

โอซำกำ้ และใกล ้ๆ กนัก็ยังมพีพิธิภัณฑท์ำโกะยำก ิมรีำ้นทำโกะยำกชิือ่ดงัของโอซำกำ้มำเปิด

ใหไ้ดล้ิม้ลองรสชำตดิัง้เดมิ ของกนิขึน้ชือ่ของโอซำกำ้ ทีไ่ดร้ับกำรโหวตจำกชำวเมืองว่ำเป็น

สดุยอดรำ้นทำโกะยำก ิรวมกนัมำเปิดอยู่ทีแ่ลว้ พพิธิภัณฑน้ี์ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 4 ของหำ้งแห่งน้ี  

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั  Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.50 น.   ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 

13.50 น.     เดนิทำงถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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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)์ 
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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  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภำยหลงัจำกทีท่่ำนสง่เอกสำรกำรจอง 3 วนั  กรณีลกูคำ้ท ำกำรจองก่อนวันเดนิทำง

ภำยใน 20 วนั ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช ำระกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 

 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 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุไว ้

ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ 

ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรียกรอ้งค่ำบรกิำรและ

เงนิมดัจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

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

1. ตัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจดักำรให)้ 
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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 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเง ือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


