
 
 
 
 
 
 

FUKUSHIMA SENDAI SNOW WALL 6D4N  

ซุปตาร ์ซากรุะ สโนว วอลล ์(เหมาล า 12) 

ก าหนดการเดนิทางเมษายน 2563 

 

โดยสายการบนิ Charter Flight เชา่เหมาล า 
แอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 

ไฮไลท!์! ชมซากุระ ณ หมูบ่า้นซามไูร คะคโุนะดาเตะ 

พเิศษ!! สมัผสัก าแพงหมิะ ณ เสน้ทาง ซาโอะ เอะโชะ  



 
 
 
 
 
 

เดนิชวิ ณ หมูบ่า้นกนิซงั ออนเซ็น หมูบ่า้นชนบททา่มกลางหุบเขา 

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

แตง่ชุดขนุนางโบราณ ยอ้นสูยุ่คเฮอนั ณ หมูบ่า้นเอะสะช ิฟจูวิาระ  

เทีย่วเมอืงฟคุชุมิะ เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

สมัผสัประสบการณ์แชอ่อนเซ็นเทา้ หนา้สถานรีถไฟ 

ร าลกึ อนุสรณ์สถานนกัรบซามไูรกลุม่สดุทา้ยของประเทศญีปุ่่ น ณ ปราสาทสรึุกะ 

ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์

ชมกระบวนการท า ตุก๊ตาไมโ้คเคช ิของฝากเลือ่งชือ่ ณ ภูมภิาคโทโฮข ุ

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ ถนนคลสิโรด้  

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 8,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัที ่08 เมษายน 2563      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23:00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

วนัที ่09 เมษายน 2563   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิฟุคุชมิะ  –  หนา้ผาโทโนะ เฮทสริ ิ– ออนเซ็นเทา้ 

ณ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น – หมูบ่า้นโออจุจิคู ุ– เมอืงเซ็นได  

02.00 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงฟคุชุมิะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ824 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์ อณุหภมู ิ  

08-13 เมษายน 2563 BUS 1 33,888.- 9,900.- 39+1 10°C - 18°C  

08-13 เมษายน 2563 BUS 2 33,888.- 9,900.- 39+1 10°C - 18°C  

08-13 เมษายน 2563 BUS 3 33,888.- 9,900.- 39+1 10°C - 18°C  

08-13 เมษายน 2563 BUS 4 33,888.- 9,900.- 39+1 10°C - 18°C  

08-13 เมษายน 2563 BUS 5 33,888.- 9,900.- 38+1 10°C - 18°C  

08-13 เมษายน 2563 BUS 6 33,888.- 9,900.- 38+1 10°C - 18°C  

08-13 เมษายน 2563 BUS 7 33,888.- 9,900.- 37+1 10°C - 18°C  



 
 
 
 
 
 

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟคุุชมิะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ี่ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 น าท่านเดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรือ หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.20 ชัว่โมง) เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะนี้ ถกูกดัเซาะโดยน ้า

ทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะ

เฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกับ

เจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูปเจดยี ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี เป็นเมือง

ตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดฟกูชุมิะ ทีเ่ดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกบั 

สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่ง

เดยีวของญี่ปุ่ นทีม่ีอาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญี่ปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิ

กับการแช่เทา้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ที่สถานีแห่งนี้ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่

หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี บา้นโบราณทีอ่ดีตเคยเป็น

เมืองส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณที่มุงหลังคาทรง

หญา้คาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 

– 50 หลงั ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี้เป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ัก ตัง้

ขนาบขา้งถนนหลกัทีม่ชีือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ 

เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคุไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์ส ิง่ปลูกสรา้งอันทรงคณุค่าของ

ชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดร้ับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขาย

ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจุบันมี

นักท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นนี้กว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซ็นได (Sendai) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมอืงทีม่ีความ

เจริญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูม ิภาคโทโฮคุ ไดร้ับฉายาว่า เมืองแห่งต้นไม้ เพราะมี

สวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ

หลากหลายทัง้ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ อีก

มากมาย น าทา่นเขา้สูโ่รงแรม  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัที ่10 เมษายน 2563    ปราสาทอาโอบะ รูปปั้นทา่นไดเมยีว - ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี– ลอ่งเรอือา่วมตัสชึมิะ - 

วดัโกไดโดะ - วดัซูอกินัจ ิ- วดัเอนสอึนิ - หมูบ่า้นเอะสะช ิฟจูวิาระ  

  เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 



 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านชม ซากปราสาทเซ็นได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (สรา้งขึน้ในปี 

1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้งขึน้ส าหรับป้องกนัเมือง ปราสาทแห่งนี้ลอ้มรอบไป

ดว้ยแม่น ้า ภเูขาและป่าซึง่ยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจุบันเหลอืเพยีงเศษซาก แต่ก าแพง

หนิและประตูนั้นไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่อีกครัง้ จากท าเลที่ตัง้ของบรเิวณปราสาท ท่านสามารถ

มองเห็นววิทวิทศันท์ีง่ดงามของเมืองเซนไดได ้น าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืมตัสชึมิะ (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาที) เพื่อล่องเรือเฟอรรี่เพื่อชม อ่าวมตัซชึมิะ (Matsushima Bay) ทีต่ดิอันดับ 1 

ใน 3 ววิที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวที่เต็มไปดว้ยเกาะหินเล็กๆ

กระจายตวักันมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนี้ยังมีตน้สนญี่ปุ่ นข ึน้อยู่ดว้ยท าใหเ้กดิภาพทีแ่ปลก

ตา ใช้เวลาล่องเรอืประมาณ 30 นาที จากนั้น วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระ

อุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกบัทา่เรอืมัตสชึมิะ เนื่องจาก ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเดน่ ท าใหว้ัดแห่งนี้

กลายเป็นสญัลักษณ์ของเมืองมัตสชึมิะ ถูกสรา้งข ึน้ในปี 807 เป็นที่ประดษิฐานของพระพุทธรูป 5 

องค ์ซึง่ก่อตัง้โดยพระสงฆท์ีก่่อตัง้วัดซูอกิันจ ิโดยรูปปั้นจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี 

ใกล ้ๆ กัน อสิระใหท้่านชม วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนทีม่ีชือ่เสยีงทีส่ดุในภูมภิาค

โทโฮค ุภายในอาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตบูานเลือ่นไวอ้ย่างสวยงาม กอ่ตัง้ครัง้แรกใน

ปี 828 เดมิเป็นวัดนกิายเทนได และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซนในชว่งสมัยคามาคูระ วัดแห่งนี้ได ้

สะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมัตสชึมิะไดเ้ป็นอย่างด ีโดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่

สองขา้งทางจะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ ้าต่างๆที ่อดตีเคยเป็นสถานทีท่ าสมาธ ิปัจจุบันเต็มไป

ดว้ยรูปปั้นต่างๆ ไม่ไกลกันนัก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) ใกล ้ๆ กันท่านสามารถเขา้ชม วดัเอนสอึ ิน 

(Entsuin Temple) วัดแห่งนี้รูจ้ักคุน้เคยกันในชื่อ วดัแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบ

ตะวันตกทีว่่ากันว่าเก่าแก่ทีส่ดุในญี่ปุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดษิฐานพระพุทธรูป วัด

สรา้งขึน้ในปี 1646 เพื่อไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาทีเ่สยีชวีติเมือ่อายุ

เพยีง 19 ปี ทางเขา้วัดมสีวนมอสและหนิตัง้อยู่ และดา้นหลงัวัดเป็นป่าไมส้นซดีารส์ าหรับน่ังท าสมาธ ิ

บรเิวณพื้นทีว่ัดเป็นทีต่ัง้ของหลุมฝังศพ และรูปปั้นของขุนนางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาวลอ้มรอบดว้ยองค์

รักษ์ผูภ้กัดทีีป่ลดิชพีตายตามไป (ไม่รวมคา่เขา้ชม)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม 

ตา่งๆ ตามอัธยาศยัน าทา่นสู ่หมูบ่า้นเอะสะช ิฟูจวิาระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ทีน่ี่จะเป็นหมู่บา้นโบราณในบรรยากาศประวัตศิาสตรส์มัยเฮอัน เป็น

สถานทีส่ าหรับถ่ายภาพยนต ์ละครทวีี มากกว่า 200 เรือ่งดว้ยกัน นอกจากจะเดนิชมบรรยากาศสไตล์

ยอ้นยุคแลว้นัน้ ภายในยังมกีจิกรรมสนุกๆ อกีมากมาย เชน่ การแตง่กายเป็นขนุนางสมัยเฮอัน (มแีบบ

ฟรแีละเสยีเงนิเพิม่เตมิ) การแตง่กายแบบซามูไร โดยทดลองสวมเกราะแบบซามูไร การลองฝึกยงิธนู 

นอกจากนี้ยังมโีซนถา่ยภาพแบบ ART 3 มติ ิอกีดว้ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอวิาเตะ เพือ่น าทา่นเขา้สู่

ทีพ่ัก 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั    

วนัที ่11 เมษายน 2563    เมอืงคะคโุนะดาเตะ - หมูบ่า้นซามไูร – กนิซงั ออนเซ็น - เมอืงเซ็นได - ชอ้ปป้ิงค

ลสิโรด้ 



 
 
 
 
 
 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคะคโุนะดาเตะ (Kakunodate) ชม บา้นซามไูรโบราณทีค่ะคโุนะดาเตะ 

(ใช เ้วลาเดินทางป ระมาณ  1.30 ชั่วโมง) คฤหาสน์ซ ามู ไ ร ห รือ  ที่ เรียกว่า  บุ เคะยะชิก ิ

(Bukeyashiki) และบา้นเรอืนของพ่อคา้ซึง่ยังคงไดร้ับการอนุรักษ์เป็นอย่างดแีมเ้วลาจะลว่งเลยมา

ราว 400 ปีแลว้ก็ตาม ท าใหท้ีน่ี่ไดร้ับฉายาว่าเป็น เกยีวโตนอ้ย (The Little Kyoto) ปัจจุบันเหลอื

บา้นซามูไรทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมเพยีง 6 หลงั นอกจากนี้มบีรกิารใหท้า่นสามารถน่ังรถลากชมเมอืง อกีดว้ย 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนั้นน าท่าน เด ินเล่น ณ กนิซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  3 

ชั่วโมง) หมู่บา้นออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัตยิาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บา้นนี้เดมิที เป็น

หมู่บา้นเหมืองแร่มาก่อน หลังปิดการท าเหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดียว ที่นี่

ประกอบดว้ย เรยีวกงัมากมายสไตลต์ะวันตกทีส่รา้งจากไมห้ลายชัน้ ไดร้ับการปลูกสรา้งตัง้แต่ปลาย

สมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้ สามารถสัมผัสกับภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรือนยุคเก่า 

(ราคาไมร่วมค่าแชอ่อนเซ็น ราคาอยู่ท ี ่500-3000 เยน ท ัง้นีข้ ึน้อยู่สถานทีบ่รกิาร) เดนิทาง

กลบัสู ่เมอืงเซ็นได จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคลสิโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 

นาที) ถนนสายช็อปป้ิงทีใ่หญ่ที่สดุของเมือง มีสนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิน่หรือ

ฟาสตฟ์ู้ ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ ศูนย์เกมส ์ไปจนถงึแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศยั 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัที ่12 เมษายน 2563     ก าแพงหิมะ ซาโอะ เอะโชะ - พิพิทธภณัฑ์โคเคชิ – เม ืองฟุคุชิมะ – 

ปราสาทสรึงุะ – ทะเลสาบอนิะวะชโิระ 



 
 
 
 
 
 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09:30 น. น าท่านเดนิทางชม ก าแพงหมิะ (Zao Echo Line Snow Wall Walk) ขนาดมหมึา ณ เสน้ทาง

สาย ซาโอะ เอะโชะ (Zao Echo Line) เป็นเสน้ทางที่มุ่งหนา้ไปยังปากปล่องภูเขาไฟโอคุมะ ณ 

ภูเขาไฟซาโอะ ซึง่โดยปกตจิะปิดใหเ้ขา้ชว่งฤดูหนาว และเปิดใหใ้ชเ้สน้ทางไดป้ลายเดอืนเมษายน

ของทกุปี แต่กอ่นทีจ่ะถงึชว่งเวลาทีข่ ึน้ไปชมปากปลอ่งภูเขาไฟไดนั้น้ ทางเจา้หนา้ทีข่องเมอืงซาโอะ 

ไดใ้ชร้ถตัดน ้าแข็งเพื่อเป็นการเปิดเสน้ทาง จนกลายเป็น ก าแพงหมิะ สูงขนาบสองขา้งทาง เป็น

ทศันียภาพทีส่วยงามและแปลกตา โดยขนาดทีส่งูทีส่ดุมีขนาดถงึ 10 เมตรดว้ยกนั บรเิวณลานจอดรถ

ใกล ้ๆ  มีบรกิารลานสกี ขนาดเล็ก ที่ท่าน สามารถเพลดิเพลนิกบัการเล่นถาดเสลด ไดฟ้ร ี!!!   

อสิระใหท้า่นเดนิชมก าแพงหมิะ หรือ เล่นถาดเสลดตามอัธยาศยั (ส าหรบั Zao Echo Line Snow 

Wall Walk 2020 ปีนีจ้ดัข ึน้ระหวา่งวนัที ่10-14 เมษายน 2563) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑโ์คเคช ิ(Kokeshi Museum) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เป็น

พพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงตุ๊กตาโคช ิจากจังหวัดตา่งๆ ทั่วภมูภิาคโทโฮค ุซึง่แตล่ะตัวจะมรีูปทรงและการ

ออกแบบทีแ่ตกตา่งกนั โดยมตี านานอยู่ว่า คูส่ามภีรรยาคู่หนึง่สญูเสยีลกูสาวไป จงึสรา้งตุก๊ตาโคเคชิ

ข ึน้มาเพือ่เป็นตวัแทนของลกูสาวของตวัเอง ดงันัน้ ญีปุ่่ นเชือ่ว่าจงึเป็นเครือ่งราง ชว่ยปกป้องบา้นจาก

ไฟไหม ้ใชข้ับไล่ภูตผี และช่วยบันดาลใหพ้ืชผลอุดมสมบูรณ์ ภายในพิพธิภัณฑ์ ตุ๊กตาโคเคช ิมี

เอกลักษณ์ทีบ่่งบอกถงึประเทศญี่ปุ่ น ปัจจุบันนยิมซือ้ไปเป็นของฝาก หรือเก็บเป็นของทีร่ะลกึ ท่าน

สามารถเลือกซื้อหาหรือจะทดลองวาดตุ๊กตาเองไดต้ามอัธยาศัย (การวาดตุ๊กตามคี่าใช้จ่าย

เพิม่เตมิ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร)์ จากน ัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงฟุคุชมิะ (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไอส ุ(Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรม

ซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรอืตวัเมอืงทีย่ังคงสมัผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอ

สุยังมีมนต์เสน่ห์เรื่องของออนเซ็น อีกดว้ยน าท่านสู่ ปราสาทสรึุงะ (Tsuruga Castle) หรือ 

ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์

ดัง้เดมิของญี่ปุ่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสญัลักษณ์แห่งเมืองไอสวุาคามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกล

จากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมีชือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึน้ในปี 



 
 
 
 
 
 

ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชนิะ แตเ่กดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและได ้

มีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพียง 5 ชัน้เท่านัน้ ไฮไลท!์!! ปราสาทแห่งนี้ ถอืเป็น

อนุสรณ์สถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง 

ณ สถานทีน่ี้  **ราคานีไ้ม่รวมค่าเขา้ปราสาท หากลูกคา้สนใจเขา้ชมดา้นใน มคี่าใช้จ่าย

เพิม่เตมิทา่นละ 410 เยน** น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่ น  เกดิข ึน้จากการ

ระเบดิของภเูขาไฟ มแีร่ธาตกุรดเจอืปนอยู่ จงึไม่มสี ิง่ชวิติใดๆ อาศยัอยู่ใตน้ ้าได ้น ้าในทะเลสาบแห่งนี้

จงึมีความใสจนไดร้ับฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค ์หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) 

ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนเมษายน จะมบีรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศยักนัอยูมากมาย จากนัน้น า

ทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

พกั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัที ่13 เมษายน 2563      สนามบนิฟคุชุมิะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

  จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุชุมิะ  

11.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ825 

16.25 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

ไมร่บัจอยแลนด ์

BUSINESS CLASS เพิม่ 15,000 บาท มเีพยีง 9 ทีน่ ัง่ตอ่พเีรยีดเทา่น ัน้ 
 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
 



 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าทีพ่กั

โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเชน่ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

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

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



 
 
 
 
 
 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

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

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

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

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

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย 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. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 4 
ขวด 

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.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


