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NAGOYA TAKAYAMA ALPS 5D3N  

PREMIUM IN JAPAN ALPS 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนพฤษภำคม-มถินุำยน 2562 

 

โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์(JL) 

สมัผสัก ำแพงหมิะขนำดมหมึำ ณ เทอืกเขำแอลป์แหง่ญีปุ่่ น 

เยอืนหมูบ่ำ้นมรดกโลก world heritage ชริำคำวำโกะ 
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สวนเค็นโรคเุอ็น 1 ใน 3 สวนทีน่ำ่ตืน่ตำตืน่ใจทีส่ดุของญีปุ่่ น 

เยอืนครวัคำนำซำวำ่ ตลำดโอมโิช คืน่ตำตืน่ใจอำหำรทะเลและผลไมต้ำมฤดกูำล 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ ตลำดนำคำมชิ,ิ คำนำซำวำ่ เฮยีคคบุงัไก และซำคำเอะ 

FREE!! WIFI ON BUS  

มนี ำ้ด ืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / รำคำเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 2 ปี (Infant) ทำ่นละ 7,900 บำท 

 รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

21:00 น. พรอ้มกันที่ สนำมบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เคำนเ์ตอร  ์R ประตู 8  สำยกำรบนิ

เจแปนแอรไ์ลน ์มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

วนัทีส่อง   สนำมบนิชูบุเซ็นแทรร ์ นำโกย่ำ – ชริำคำวำโกะ – ทำคำยำมำ่ - ซนัมำชซูิจ ิ- มตัสโึมโต ้- 

ถนนนำคำมำช ิ

00.25 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนำโกยำ่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL738 

08.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนำโกย่ำ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิา

ของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำ

อำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั น าทา่นสู ่

ชริำคำวำโกะ (Shirakawago) เมืองทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้น

ชาวนาทีม่ีรูปร่างแปลกตาตดิอันดบั The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกที่

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั  

20-24 พฤษภำคม 2562 29,888.- 8,900 1 

27-31 พฤษภำคม 2562 29,888.- 8,900 1 

03-07 มถินุำยน 2562 29,888.- 8,900 1 

10-14 มถินุำยน 2562 29,888.- 8,900 1 

17-21 มถินุำยน 2562 29,888.- 8,900 1 

24-28 มถินุำยน 2562 29,888.- 8,900 1 
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มชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายมุากกวา่ 250 ปี 

ค าว่า “กชัโช” มคีวามหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลกัษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลงัคา

มุงดว้ยฟางขา้วทีท่ ามุมชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมือทีป่ระนมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 

18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งข ึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 1995 องคก์ารยูเนสโกขึน้

ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

เทีย่ง บรกิำรอำหำร กลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1)  

เดนิทางสู ่ทำคำยำมำ่ (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  

ถกูขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตวัเมอืงสวยสะอาด ทนัสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ น าทา่นเดนเลน่ ชมบรรยากาศเมอืง

เกา่ทาคายาม่าที ่ซนัมำชซูิจ ิ(Sanmachisuji) ย่านเมอืงเกา่ทีอ่นุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปีก่อน

ไดเ้ป็นอย่างด ีผ่านชม อำคำรทำคำยำมำ่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงาน

รัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 

1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดร้ับการบ ารุงรักษาเป็น

อย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจ่ัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภู่มภิาคฮดิะ 

และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคำ่เขำ้ จำ่ยเพิม่ประมำณ 430 เยน/ทำ่น)  เด ินทาง

สู่ เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจงัหวดันำกำโน่ สัมผัส

บรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิน่ ณ ถนนนำคำมำช ิ(Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนนเรยีงราย

ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สไตลโ์บราณที่เก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดี รวมถงึอาคารคลังสนิคา้จ านวนหนึ่ง 

(kura) ทีม่ีผนังสขีาว ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของย่านการคา้ในอดตี นอกจากนี้ยังมีรา้นคา้เล็กๆ ขายของ

แฮนดเ์มด ของทีร่ะลกึ ของสะสมต่าง รา้นอาหาร เครื่องดืม่ และทีพ่ักแบบเรียวกังเปิดใหบ้รกิารแก่

นักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

พกัที ่ APICO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ำม โทยำมำ่ - สำยอลัไพนท์ำเทยำมำ่ – เขำทำเทยำมำ่ – ก ำแพงหมิะ – เขือ่นคโุรเบะ – เมอืงคำ

นำซำวำ่ - ชอ้ปป้ิงคำนำซำวำ่ เฮยีคคบุงัไก 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 
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น าทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทาง สำยอลัไพนท์ำเทยำมำ่-คโุรเบะ 

ซ ึง่เป็นสว่นหนึง่ของ เจแปนแอลป์ (Japan Alps)  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำม ณ ภตัตำคำร (3) 

โดยการน าท่านเดนิทางสู ่สถำนทีำเทยำมำ่ จากนัน้น าท่านโดยสารเคเบิล้คาร์ ลอดภูเขาสู ่สถำนี

บโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. น าท่านเดนิทางสู ่สถำนมีโูรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่าง

ทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจ

ตามอัธยาศยั จากนัน้น าทา่นชม ยอดเขำทำเทยำมำ่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดบัสองรอง

จากภูเขาไฟฟูจ ิและยังเป็นหนึง่ในสามภูเขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญี่ปุ่ นตัง้แต่สมัยโบราณ ให ้

ท่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า  ซึง่ในวันที่ทอ้งฟ้าโปร่ง 

สามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็น ก ำแพง

หมิะสูงชนั (Snow Wall) สูงกว่าสบิเมตร (ข ึน้อยู่กับสัมผัสกับความขาวของหมิะที่สวยงามและ

อากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกีทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ เพลดิเพลนิกบัการบันทกึภาพทีป่ระทบัใจ  น า

ท่านเดนิทางผำ่นอโุมงคท์ีล่อดใตภู้เขาทาเทยาม่า ทีม่ีความ ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอุโมงคท์ีอ่ยู่

สงูทีส่ดุในญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านโดยสำรกระเชำ้ไฟฟ้ำ ทีไ่ม่มีเสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู่ 

สถานีคุโรเบไดระ จากนั้นน าท่านน่ังเคเบิล้คาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโร

เบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญี่ปุ่ นทีล่อดภูเขาตัง้แตต่น้จนสดุ

เสน้ทาง ทัง้นี้เพื่อหลีกเลี่ยงหมิะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนัน้ชม เขือ่นคุโรเบะ (Kurobe 

Dam)  ซ ึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น ้าทีใ่หญ่มหมึาที่สดุของประเทศญี่ปุ่ น จะมีสายรุง้พาดผ่านตลอดปี ที่

โอบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มีความสงูถงึ 186 เมตร และมี

ความกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ร ิม่บุกเบกิจนเสร็จส ิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขือ่นใชเ้วลา

ในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื่อขา้มเขื่อน 800 เมตร เดนิทางสู่ เมอืงคำนำซำว่ำ 

(Kanazawa) เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรืองและอารยะธรรมอันล ้าค่าตัง้แต่สมัยเอโดะชว่งที่

ขนุนางศกัดนิาชัน้สงูทัง้หลายตา่งใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของการท างานฝีมอืและวัฒนธรรม  

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั APA HOTEL KANAZAWA CHUO หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั   

จากนัน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตามอัธยาศยั จากนัน้ อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง 

ณ เมืองคานาซาว่าตามอัธยาศัย น าท่านชอ้ปป้ิง ณ คำนำซำว่ำ เฮ ียคคุบงัไก (Kanazawa 

Hyakubangai) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีม่ตีัง้แตข่องทีร่ะลกึ สนิคา้แฟชัน่ไปจนถงึของเบ็ดเตล็ดและของ

ใชป้ระจ าวันรวมถงึอาหาร ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

วนัทีส่ ี ่  ตลำดเชำ้คำนำซำวำ่ ตลำดโอมโิช – สวนเค็นโรคเุอ็น - นำโกยำ่ - มติซุยเอำทเ์ล็ตพำรค์ แจ็

สทด์รมีนำงำชมิะ – ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงซำคำเอะ 
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เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

น าทา่นสู ่ตลำดเชำ้คำนำซำวำ่ ตลำดโอมโิช (Omicho Market) เป็นตลาดสดทีใ่หญ่และเกา่แกม่า

ตัง้แต่สมัยเอโดะ เปิดมากว่า 280 ปี ดา้นในตลาดโอมโิช จะมีรา้นขายอาหารทะเลสดๆ รา้นขายผัก

ผลไมต้ามฤดูกาลของญีปุ่่ น รา้นขายเนื้อสตัวต์า่งๆ รา้นขายปลา ภายในตลาดมหีลังคาโดม สว่าง กัน

หนาว กันฝน เดนิจับจ่ายใชส้อยไดอ้ย่างสบาย เป็นตลาดทีส่ะอาด ไม่มีกลิน่คาว ในตลาดโอมโิชมี

รา้นคา้กว่า 180 รา้นคา้ หา้มพลาด กุง้กสัซเึอบ ิ เป็นกุง้ทีม่ไีขเ่ป็นสฟ้ีาและมเีปลอืกทีก่รอบเป็นกุง้ที่

ข ึน้ชือ่ของเมืองคานาซาว่า ปูสำยพนัธซู์ไวคำน ิเป็นปูอีกสายพันธท์ีอ่ร่อยมากๆ ใครทีม่าท่องเทีย่ว 

เมืองคานาซาว่าตอ้งมาชมิปูสายพันธน์ี้ ในตลาดนี้ มีรำ้นขำยน ำ้ผลไม ้ทีเ่จาะเนื้อผลไมอ้อกแลว้น า

น ้าของผลไมไ้ปใส ่ท าใหส้ามารถดดูน ้าผลไมไ้ดแ้ละมเีนื้อผลไมผ้สมอยู่ดว้ย น าทา่นชมสวน สวนเค็น

โรคเุอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุของประเทศญี่ปุ่ น 

พืน้ทีภ่ายในสวนเค็นโรคเุอ็นนัน้ ประกอบไปดว้ยววิทวิทศันข์องบ่อน ้า หุบเขาอันสวยงามและบา้นหลัง

นอ้ยใหญ่ที่ใชใ้นการผลติชาน่ันเอง ความหมายของค าว่า เค็นโรคุ คือ สวนที่มีองคป์ระกอบที่ดี 6 

อย่างดว้ยกัน ก็คอืพื้นทีท่ีก่วา้งขวาง, บรรยากาศทีเ่งียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, 

แหลง่น ้า, และทศันียภาพลอ้มรอบทีส่วยงามตระการตา นักทอ่งเทีย่วสามารถดืม่ด า่และผ่อนคลายไป

กบับรรยากาศของสวนเค็นโรคเุอ็นทีผ่ลดัเปลีย่นมคีวามสวยงามแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะฤดกูาลได ้ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำม ณ ภตัตำคำร (6) 

น าทา่นสู ่เมอืงนำโกยำ่ เป็นตวัเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศยัอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน 

เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ณ มติซุย

เอำทเ์ล็ตพำรค์ แจ็สทด์รมีนำงำชมิะ Mitsui Outlet Park – Just Dream Nagashima เอาท์เล็ต

มอลลท์ีม่จี านวนรา้นคา้มากทีส่ดุในญีปุ่่ น สนิคา้ทีน่ี่จ าหน่ายในราคาลด 30 – 70% จากราคาปกต ิทีน่ี่

มีศูนยอ์าหารและลานกจิกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกับเป็นธีมพารค์แห่งหนึง่ อสิระใหท้่านไดห้าของ

ถกูใจเป็นของฝาก ของทีร่ะลกึ ในราคาสดุคุม้ตามอัธยาศยั อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้า่น

เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตามอัธยาศยั 

จากนัน้เดนิทางสู ่ย่ำนซำคำเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ 

เมอืงใตด้นิ (central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, 

รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

พกัที ่ TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ำ้ เมอืงนำโกยำ่ - สนำมบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนำโกยำ่ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
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เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

 ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนำโกยำ่ 

10.25 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ สำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL737 

14.15 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**สำยกำรบนิมบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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

ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เคร ือ่งบนิ  หกัคำ่ต ัว๋ออก 7,000 บำท จำกรำคำทวัร ์

 
 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำม

กฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 34 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หำกไมช่ ำระมดัจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนญุำตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ท ีร่ออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำหนงัสอื

เดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกควำม

ผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
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เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำ

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีำรคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้มดัจ ำ หรอื

คำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่น
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และได ้

ด าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บนิเทา่นัน้  

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 
และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั 

 กรณีมีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูข ึน้มาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 2 ชิน้ๆละ 23 กโิลกรัม และ
การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้ (ท่านตอ้งช าระในสว่นที่โดน
เรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่
สมัภาระน ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  กอ่นกำรเดนิทำง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภยั อัคคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนือการควบคมุจากทางบรษัิททวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทัวร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคง
ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไม่คนืคา่ใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืส ิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 
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 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15วนั 

ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง 

เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจ

ตรงกนัระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำร
เดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่6 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 3 
ขวด 
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15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง..................... ................... 

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

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

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

 

รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณุำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถกูตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อำหำร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

ล ำ ด ั
บ ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ชือ่-นำมสกลุ(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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