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TOKYO OARAI FUJI 6D4N 

ซุปตาร ์ใบไมแ้ดง..แปรด๊ 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 2565 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 
ไฮไลท!์!  ชม พุม่ดอกโคเชยี แดงแปรด๊ดด..ท ัว่ทุง่ ณ สวนฮติาจ ิซไีซด ์

เทีย่ว เมอืงอาโอไร เมอืงชายหาดทะเลญีปุ่่ นตะวนัออก  

ลิม้รส ป้ิงยา่ง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร 

ขอพร ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิพรอ้มรบัพลงังานบวก ณ เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ 

ขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

ขึน้กระเชา้ลอยฟ้า ชมววิพานาโรมา่ คาจคิาจ ิ 

ลอ่งเรอืโจรสลดั พาไปชมิ ไขด่ า ณ หุบเขาโอวาคุดาน ิ
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ชม ใบไมเ้ปลีย่นส ีสดใส ณ อุโมงคเ์มเป้ิล หรอื โมมจิ ิ 

สมัผสัววิภเูขาไฟฟูจสิวยๆ ณ หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะ ฮกัไก 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากุสะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรูปคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ฮาราจูกุ ชนิจูกุ โอไดบะ และออิอน นารติะ 
บุฟเฟ่ตข์าปู อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

01-06 ตุลาคม 2565**HOT PRICE 46,888.- 10,000.- 16°C - 21°C  

02-07 ตุลาคม 2565 49,888.- 10,000.- 16°C - 21°C  

03-08 ตุลาคม 2565 49,888.- 10,000.- 16°C - 21°C  

04-09 ตุลาคม 2565 49,888.- 10,000.- 16°C - 21°C  

05-10 ตุลาคม 2565 49,888.- 10,000.- 16°C - 21°C  

06-11 ตุลาคม 2565 49,888.- 10,000.- 15°C - 21°C  

07-12 ตุลาคม 2565 49,888.- 10,000.- 15°C - 21°C  

08-13 ตุลาคม 2565 49,888.- 10,000.- 15°C - 21°C  

09-14 ตุลาคม 2565 51,888.- 10,000.- 15°C - 20°C  

10-15 ตุลาคม 2565 51,888.- 10,000.- 15°C - 20°C  

11-16 ตุลาคม 2565 51,888.- 10,000.- 15°C - 20°C  

12-17 ตุลาคม 2565**วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 52,888.- 10,000.- 15°C - 20°C  

13-18 ตุลาคม 2565 51,888.- 10,000.- 15°C - 20°C  

14-19 ตุลาคม 2565 49,888.- 10,000.- 15°C - 20°C  

15-20 ตุลาคม 2565 49,888.- 10,000.- 15°C - 20°C  

16-21 ตุลาคม 2565 49,888.- 10,000.- 15°C - 20°C  

17-22 ตุลาคม 2565 49,888.- 10,000.- 14°C - 20°C  

18-23 ตุลาคม 2565 49,888.- 10,000.- 14°C - 20°C  

19-24 ตุลาคม 2565 51,888.- 10,000.- 14°C - 20°C  

20-25 ตุลาคม 2565 51,888.- 10,000.- 14°C - 20°C  

21-26 ตุลาคม 2565 BUS1**วนัปิยมหาราช 52,888.- 10,000.- 14°C - 20°C  

21-26 ตุลาคม 2565 BUS2**วนัปิยมหาราช 52,888.- 10,000.- 14°C - 20°C  

22-27 ตุลาคม 2565 BUS1 51,888.- 10,000.- 13°C - 18°C  

22-27 ตุลาคม 2565 BUS2 51,888.- 10,000.- 13°C - 18°C  

23-28 ตุลาคม 2565 BUS1 49,888.- 10,000.- 13°C - 18°C  

23-28 ตุลาคม 2565 BUS2 49,888.- 10,000.- 13°C - 18°C  

24-29 ตุลาคม 2565 BUS1 49,888.- 10,000.- 13°C - 18°C  
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 200 บาท/วนั ท ัง้หมด 6 วนั เทา่กบั 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      กรุงเทพฯ   ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการ

บนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่ น่ัง จัดที่ น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ - สวนฮติาจ ิซไีซด ์- ตลาดปลาโออาไร - คาเนฟุคุ เมนไต 

ปารค์ - ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ – ชายหาดโออาไร - เมอืงนารติะ 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน

เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหาร

สด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัอบิาราก ิ(Ibaraki) ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศ

ญีปุ่่ น อบิารากซิึง่อยู่ไม่หา่งจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะ

เทศกาลทีเ่กีย่วกับดอกไม ้ทีม่ใีหช้มตลอดทัง้ปี นอกจากนี้ยังเป็นเจังหวัดทีม่กีารผลตินัตโตะ หรอื ถ่ัว

เน่าญีปุ่่ น มากทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง)  

จากนั้นเขา้ชม สวนฮติาจ ิซีไซด ์(Hitachi Seaside Park) เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มีพื้นที่ 

1.9 ลา้นตารางเมตร มดีอกไมบ้านใหช้มตลอดทัง้ปี โดยแบง่เป็น 4 ชว่งเวลาส าคัญๆ ดังนี้ 

1. ปลายมนีาคม ถงึ กลางเมษายน ในชว่งตน้ฤดใูบไมผ้ล ิจะเป็นดอกนารซ์วิซัส (Narcissus) 

2. กลาง ถงึ ปลายเมษายน เต็มไปดว้ยดอกทวิลปิ (Tulip) หรอืเรยีกว่าชว่ง Tulip World 

24-29 ตุลาคม 2565 BUS2 49,888.- 10,000.- 13°C - 18°C  

**ตารางวนัทีเ่ดนิทางดา้นบน ไมไ่ดน้บัรวมกกัตวั Test&Go อกี 1 คนื** 
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3. ปลายเมษายน ถงึ ปลายพฤษภาคม เต็มไปดว้ยดอกเนโมฟิลา (Nemophila) หรอืทีห่ลายคน

เรยีกกันว่า Baby Blue Eyes  

4. ปลายกันยายน ถงึ ตลุาคม พุ่มดอกโคเชยี (Kochia) หรอืทีเ่รยีกว่าชว่ง Kochia Carnival  

  เรยีกไดว้่าสวนแหง่นี้ สามารถเขา้ไปชมดอกไมส้วยๆ ไดห้ลากหลายพันธุ ์ในหลายๆ ชว่งเวลา อสิระ 

  ใหท่้านถ่ายรูปกับดอกไมต้ามฤดกูาลตามอัธยาศัย 

จากนัน้ออกเดนิทางสู่ ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ท่าน

สามารถอิม่อร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่สง่ตรงมาจากท่าเรอืประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ หรอื

อาหารทะเลป้ิงย่าง นอกจากนี้ยังมอีาหารทะเลตากแหง้ที่ท าเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบป้ิงย่าง เพลดิเพลนิกับหลากหลายเมนู ปลา

สดๆ เชน่ ปลาอังโค ปลาชริาส ุ(ปลาขา้วสาร) ตามแตฤ่ดกูาล หอยเชลล ์หอยตลับ หอยนางรม หมกึ

ย่างเนย และกุง้ เป็นตน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโออาไร (1) Cash Back 1500Yen/Person (By 

Guide)  

เดนิทางสู่ คาเนฟุคุ เมนไต ปารค์ (Kanefuku Mentai Park Oarai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

5-10 นาที) หรือ พพิทิธภณัฑเ์มนไทโกะ “เมนไทโกะ (Mentaiko) คอื ไข่ปลาทาระ หรือปลาค็อด

ทีน่ ามาหมักและปรุงรส สว่นใหญ่จะมรีสเผ็ด ถูกปากคนไทย นอกจากนี้ยังน ามาใชเ้ป็นวัตถุดบิผสมใน

เมนูอาหารญีปุ่่ น เชน่ โอนกิริ ิเป็นตน้”  ภายในแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลักๆ ไดแ้ก ่ตลาดขายผลติภัณฑ์

เมนไทโกะ โรงงานผลติเมนไทโกะ และศูนยอ์าหาร ในส่วนของโรงงาน ท่านสามารถเขา้ชมขัน้ตอน

การผลติไขป่ลาเมนไตโกะ ไดอ้ย่างใกลช้ดิ อกีทัง้ยังสามารถลองชมิไดอ้กีดว้ย  

เดนิทางสู่ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-10 

นาท)ี ศาลเจา้ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน ตัง้อยู่บนเนนิเขาหันหนา้สูม่หาสมุทรแปซฟิิก เป็นหนึง่ในเสา

โทรอิขินาดใหญ่ทีม่ชีือ่เสยีงในภมูภิาคคันโต ถูกเลอืกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และ

ไดร้ับความเชื่อถือมาอย่างยาวนานในฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และ

ความสงบสุขภายในครอบครัว น าท่านรับพลังงานบวก ณ เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ (Kamiiso no 

Torii) โทรอิสิเีทาที่นิ่งสงบ บนโขดหนิท่ามกลางฟองคลืน่สขีาวที่สาดกระเซ็น ซึง่เป็นที่ประดษิฐาน

ของเทพเจา้โอนามุจโินะมโิคโตะ และ เทพเจา้สุคุนะฮโิคนะโนะมโิคโตะ สรา้งขึน้ตัง้แต ่29 ธันวาคม 

ค.ศ.856 รวมทัง้ยังเป็นจุดถ่ายรูปพระอาทติยข์ึน้ที่มีชือ่เสยีง มีนักท่องเที่ยวมากมายมาเฝ้าคอยเพือ่

เก็บภาพชว่งเวลาทีแ่สงตะวันสาดสอ่งขึน้สูข่อบฟ้า 

เดนิทางสู ่ชายหาดโออาไร (Oarai Sun Beach) เป็นชายหาดน ้าตืน้ กวา้งสดุลกูหลูกูตา อสิระให ้

ท่านเดนิชมบรรยากาศรมิชายหาด และหากวันไหนโชคด ีมนี ้าขึน้ท่วมเต็มบรเิวณชายหาดและมสีภาพ

อากาศและเวลาทีเ่หมาะบรเิวณชายหาดนี้จะเกดิเป็น Reflection beach หรอืภาพสะทอ้นบนผวิน ้า ซึง่

ถอืเป็นจุดถ่ายภาพยอดนยิม ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทาสู ่ เมอืงนารติะ เพือ่เขา้สูท่ีพ่ัก (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 
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ทีพ่กั  Narita Gateway Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่าม เมอืงนารติะ – จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – กระเชา้ลอยฟ้าคาจคิา

จ ิ– การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่น - อุโมงคใ์บเมเป้ิล – หมู่บา้นน า้ใส โอชโินะฮกัไก - ออนเซ็น + 

ขาปูยกัษ ์

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

10.40 น. เดนิทางถงึ ภูเขาไฟฟูจ  ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30-3  ช่ัวโมง) ที่มีความสูง

เหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชือ่เสียงเป็นที่รูจ้ักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามที่

ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของ

ภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะ

ไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพความ

ประทับใจเก็บไว ้และเลือกซื้อสินคา้ของที่ระลึกซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย

บรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 น าท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจ ิ(Mt. Fuji Panoramic Ropeway) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาที) คอื กระเชา้ที่ข ึน้สู่ยอดเขาเทนโจ ซึง่อยู่ใกลก้ับทะเลสาบคาวากจุ ิตัวกระเชา้เป็น

กระจกใส สามารถมองววิไดโ้ดยรอบ และเมื่อถงึดา้นบนภูเขาเท็นโจมีจุดชมววิแบบพาโนราม่าที่มี

ระดับความสูง 1,075 เมตรจากระดับน ้าทะเล และมีการตกแต่งดว้ยตัวการ์ตูนจากนิทานพื้นบา้นของ

ญีปุ่่ นเรือ่ง “Kachi Kachi Yama” ของ Dazai Osamu ซึง่เกีย่วกับกระตา่ยและทานูก ิโดยนักท่องเทีย่ว

สามารถชมววิไดแ้บบ 360 องศาทัง้ทะเลสาบคาวากจูแิละภเูขาไฟฟจู ินอกจากนี้ก็ยังมรีา้นขายอาหาร

และของทีร่ะลกึอกีดว้ย 
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 จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 10-15 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิ ีรายละเอยีดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี

ชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท่้านไดม้ีส่วนร่วมในพธิีการชงชานี้อกีดว้ย และ

จากนัน้ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

น าท่านสู ่อุโมงคใ์บเมเป้ิล (Momiji Corridor or Momiji Kairo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25

นาท)ี จุดชมใบไมเ้ปลีย่นทีส่วยงามบรเิวณทะเลสาบคาวากชูโิกะ ตน้เมเป้ิลทีข่ ึน้อยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของคลอง

น ้าจะเปลีย่นสทัีง้สม้และแดง ใบที่แหง้แลว้ก็จะร่วงหลน่ลงที่คลอง ท าใหทั้ง้ดา้นบนและดา้นลา่งเต็ม

ไปดว้ยใบเมเป้ิล จงึดเูหมอืนกับเป็นอโุมงคใ์บเมเป้ิล ในตอนกลางคนืจะมไีฟ illumination เปิดประดบั

ยาวตามทางเดนิไปตลอดแนวอีกดว้ย (**หมายเหตุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn 

Leaves Festival จะจดัขึน้ในช่วงราวๆ กลางเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี และส าหรบัปี 2022 

ยงัไมป่ระกาศออกมาอยา่งแนช่ดั)  

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท)ี  

เป็นในช่วงฤดูใบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุดท่องเที่ยวส าคัญอกีสถานที่หนึ่ง โดยมีววิภูเขาไฟฟูจสิขีาวตัดกับ

พืน้หลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้น

เล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามา

นาคาโกะ บอ่น ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟู

จผิ่านหนิลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี้ยังมีรา้นอาหาร รา้น

จ าหน่ายของที่ระลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลติภัณฑ์

ทอ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม  (5) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู  

ทีพ่กั Sun Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

วนัทีส่ ี ่  ชมิ ไข่ด า ณ หุบเขาโอวาคุดาน ิ– ล่องเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ- โตเกยีว - วดัอาซากุ

สะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – ถ่ายรูป โตเกยีวสกายทร ีรมิแม่น า้สุมดิะ – ชอ้ปป้ิงฮาราจูกุ - 

เมอืงนารติะ  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 เดนิทางสู่ หุบเขาโอวาคุดาน ิ(Owakudani) คอื หุบเขาภูเขาไฟที่เกดิจากการปะทุของภเูขาคาม ิ

ในช่วงที่ภูเขาไฟฮาโกเนะระเบดิครัง้สุดทา้ยเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน ดังนั้น ท าใหบ้ริเวณนี้มีแร่

ก ามะถันหรอืซัลเฟอรใ์นปรมิาณมาก ไฮไลท!์!! ชมิ ไขด่ า (Kuro-Tamago) ซึง่เป็นไขต่ม้สกุในบ่อ
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ของหุบเขาโอวาคุดานิแห่งนี้ ว่ากันว่ากนิไข่ด าหนึ่งฟอง จะอายุยืนขึน้ไปอกีเจ็ดปี (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาชิ ใชเ้วลา

ประมาณ 10-15 นาท ีใหท่้านไดล้อ่งเรอืชมความงามของทัศนียภาพสองขา้งทาง รวมถงึววิภเูขาไฟฟู

จอิกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25-30 นาท)ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน

เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเทีย่วท่ัวโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2 ช่ัวโมง)  

จากนัน้ นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัด

ที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐาน

องคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าที่ศักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อ

ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดใน

โลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชื่อว่า 

“Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าค ารณ” บริเวณทางเขา้สู่ตั ววิหารจะมี  ถนนนากามิเซะ 

(Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลกึพื้นเมืองต่างๆ มากมาย 

เชน่ หนา้กาก ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ และขนมนานาชนดิ ทัง้ เมลอ่นปังในต านาน ดังโงะ

หนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากไิสถ่ั้วแดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของ

ฝากของทีร่ะลกึ  

ใกลก้ันพาท่านเดนิไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูง

ที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น ้ าสุมิดะ เป็นหอส่ง

สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มี

ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มีความสูง 

600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทวิทัศน์ของ 

หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากุสะที่

เต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 

 เดนิทางสู่ ฮาราจุกุ (Harajuku) ย่านแห่ง ป๊อปคัลเจอร์ เราจะเห็นคนญี่ปุ่ นในชุดคอสเพลยไ์ดท้ีน่ี่ 

เป็นสถานที่ ที่ผูท้ี่ชืน่ชอบวัฒนธรรมวัยรุ่นจะเที่ยวไดอ้ย่างสนุกเพลดิเพลนิ นอกจากนี้ยังมี Laforet 

HARAJUKU ทีค่รบครันดา้นแฟช่ัน ทัง้รา้นเสือ้ผา้และสนิคา้แฟช่ันตา่งๆ ทีเ่หมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย 

รวมทัง้รา้นจ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมหรู หรือจะเป็นบรเิวณ ถนนทาเคชติะ (Takeshita-dori) ที่

เต็มไปดว้ยรา้นรวงมากมาย เชน่ รา้นอาหาร รา้นเครปญีปุ่่ นทีโ่ดง่ดัง รวมไปถงึคาเฟ่น่ารักๆ และย่านฮา

ราจูกุแห่งนี้ยังเป็นที่ตัง้ของ ศาลเจา้เมจ ิ(Meiji Shrine or Meiji Jingu) ศาลเจา้ชนิโตขนาด

ใหญ่ ทีค่นญีปุ่่ นนยิมมาไหวข้อพรในชว่งวันปีใหม่จ านวนมาก ฮาราจูกถุอืเป็นแหลง่ท่องเทีย่วยอดนยิม

และเป็นย่านทีนั่กท่องเทีย่วจากตา่งประเทศไม่ควรพลาด 

18.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

ทีพ่กั Narita Gateway Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่า้ จุดตรวจ RT-PCR เป็นไปตามมาตรการของรฐับาล (ราคารวมอยู่ในค่าทวัรแ์ลว้) - ชมแมว

ยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจูกุ – ไดเวอรซ์ติ ี ้ณ โอไดบะ  - ออิอนนารติะ   

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
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จากนั้นน าท่านเขา้ ตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยแบบ RT-PCR หรือ Real Time PCR ตาม

มาตรการของรัฐบาล (ราคารวมอยู่ในคา่ทัวรแ์ลว้) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  

น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท่้านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณ

ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของ

ญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิ

แหง่ใหม่ของชาวโซเชีย่ล น่ันก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้

ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคณุภาพเกรดด ี ความละเอยีดภาพ

ระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเลน่ไปมาอยู่

เหนือกรุงโตเกยีว  

เดนิทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) คอืเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็น

แหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชือ่เสยีงและเป็นที่นยิม

ในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น

ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ 

ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เดินทางสู่ ออิอน มอลล ์นารติะ (Aeon Narita Mall) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

หา้งสรรพสนิคา้ที่นยิมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวตา่งชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิาริ

ตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่าย

สนิคา้แฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสือ้ผา้แฟช่ันมากมาย เช่น 

MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Narita Gateway Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั    

วนัทีห่ก  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง - เขา้สู ่มาตรการ การกกัตวัแบบ 

Test & Go (คา่หอ้งพกัจ านวน 1 คนืและการตรวจ RT-PCR 1 คร ัง้ รวมอยูใ่นคา่ทวัรแ์ลว้) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

14.40 น. หลังจาก ผ่านขัน้ตอนการการกลับเขา้ประเทศไทย และรับกระเป๋าสัมภาระต่างๆ เรียบรอ้ยแลว้ น า

ทา่นเขา้สูก่ระบวนการกกัตวัแบบ Test & Go โดยจะมรีถทีป่ระสานงานกับทางโรงแรมทีพ่ักมารับ 

ณ จุดรับสง่ เพือ่น าท่านไปยังโรงแรมส าหรับตรวจคัดกรองเชือ้โควดิ 19 พรอ้มนอนรอฟังผล อกี 1 คนื 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งพกัภายในโรงแรม (12) 

ทีพ่กั  โรงแรมเกรซ กรุงเทพฯ (Grace Hotel Bangkok) เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

(https://www.facebook.com/GraceHotelBangkok/)  

วนัทีเ่จ็ด รอผล Test & Go  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งพกัภายในโรงแรม (13) 

รอผล Test & Go หากผลตรวจไม่ตดิเชือ้ แยกยา้ยกลับบา้นพรอ้มความประทับใจ  

**แตท่ว่าผลตรวจตดิเชือ้โควดิ เขา้รักษาและปฏบิัตติัวตามมารตรการของรัฐบาลตอ่ไป 

 

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND) **โปรดสอบถาม** 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



XJ010 NRT-NRT 

พเิศษ!! 4G POCKET WIFI ลดทนัท ี10% 

เมือ่ลกูคา้เชา่พรอ้มจองโปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น  
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** เทีย่วบนิภายในประเทศ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบ และ พจิารณาทุกๆกรณี เนือ่งจากทางบรษิทั 
ไดจ้ าหนา่ยโปรแกรมทวัร ์ทีเ่ร ิม่เดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง  ไมน่บัรวมการเดนิทางจากสนามบนิอืน่ๆ  

และ ใหแ้จง้ตอ่พนกังานขายลว่งหนา้ กอ่นท าการซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศทุกคร ัง้ เนือ่งจากตอ้งไดร้บั
การยนืยนัเทีย่วบนิหลกั และ กรุป๊คอนเฟิรม์ เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากเที่ยวบนิล่าชา้ สภาพ

อากาศ หมิะตกหนัก พายุไตฝุ้่ น แผ่นดนิไหว สนึาม ิสภาพการจลาจร การระบาดของโรคตดิตอ่ การเมอืง เป็นตน้ โดย

มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ

✓ ค่าตรวจ RT-PCR ณ ประเทศญี่ปุ่ น เพื่อใชเ้ขา้ประเทศไทย ไทย  ( เงื่อนไขขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

มาตรการจากทางภาครัฐ )  

✓ ค่าโรงแรมกักตัว 1 คนื พรอ้มตรวจ RT-PCR  Test and go  ประเทศไทย  ( เงื่อนไขขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ตามมาตรการจากทางภาครัฐ ) 

✓ คา่เบีย้ประกันโควดิ-19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD  

✓ ค่าเบีย้ประกัน อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่ครอบคลุมถงึ 

สขุภาพ อาการเจ็บป่วย หรอื โรคประจ าตัว ) กรณีเสยีชวีติ จากอบัุตเิหตรุะหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกัน

ท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และ หักภาษี ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ และ 

ลูกคา้ด าเนนิการเตรยีมเอกสารตามเงือ่นไข ทีส่ถานทูตรอ้งขอ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิคนขบัรถและพนกังานบรกิารประจ าโรงแรม รา้นอาหารและสถานทีท่อ่งเทีย่ว  200 บาท/วนั /ทา่น , 

คา่ทปิมคัคุเทศก ์(ไกด)์ แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

 

*** กรุณาศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง *** 

เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้ และ บรษิทัฯ ทวัรคู์ค่า้  

เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ         

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
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เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ

ลว่งหนา้  
 

1. เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  ( เฉพาะการสง่จอยทวัรเ์ทา่น ัน้ ไมร่วมการตดักรุป๊ หรอื กรุป๊เหมา ) 

 มดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านไดท้ าการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองนอ้ยกว่าวนั

เดนิทาง 25 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ทนัทใีนวนัจองเทา่น ัน้   

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน  ( นับรวมวันเสาร ์และ อาทติย ์)  

• หากไม่มกีารช าระเงนิ คา่ทัวร ์ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ระบบจะท าการยกเลกิทีน่ั่งโดยอัตโนมัต ิ

• หากช าระเงินค่าทัวร์ไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มี

เงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ไม่ว่าจะทัง้หมด หรือ บางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โปรดสง่หลกัฐานการช าระเงนิ ผา่นระบบการจอง

ทีน่ ัง่ ออนไลน ์ของทางบรษิทัฯ   

1.1 เงือ่นไขยกเลกิการจอง / ตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิบางสว่น ( หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น คา่มดัจ า
บตัรโดยสารเครือ่งบนิ และ มดัจ าคา่บรกิารตา่งประเทศ )  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่ทวัร ์50%  ( จากราคาทวัรท์ ีท่า่นซือ้ ) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่สามารถคนืเงนิได ้/ สามารถเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทางได ้
( เปลีย่นชือ่ ) ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7วนั  

 

     1.2    เงือ่นไขยกเลกิการจอง / โปรแกรมทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ พเิศษ เช่าเหมาล า ( Charter Flight ) 

กรุป๊ทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ เช่าเหมาล า ( CHARTER FLIGHT )  ตอ้งการนัตบีตัรโดยสารท ัง้หมดทกุทีน่ ัง่
ของเทีย่วบนิ และ การการนัตคี่าทีพ่กัท ัง้หมด และอืน่ๆ โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอื
ต่างประเทศ และ ไม่อาจยกเลกิขอคนืเงนิได ้ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมด เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ และ โปรแกรมน ัน้ๆ ซึง่ไม่สามารถใชเ้งือ่นไขยกเลกิการ

จองรว่มกบัขอ้ที ่1.1 ได ้

 

      2.      เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  ( เฉพาะการตดักรุป๊ หรอื กรุ๊ปเหมา ซึง่เป็นขอ้ตกลง ระหวา่ง 

บรษิทัทวัรผู์ข้าย และ บรษิทัทวัรผู์ซ้ือ้ เทา่น ัน้ ) 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านไดท้ าการจอง 3 วัน  ( กรณีลูกคา้ท าการจองนอ้ยกว่าวนั

เดนิทาง 35 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ทนัทใีนวนัจองเทา่น ัน้ )   

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทาง 35 วัน  ( นับรวมวันเสาร ์และ อาทติย ์)  

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตยกเลกิทีน่ั่ง และ ใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

2.1 เงือ่นไขยกเลกิการจอง  ( เฉพาะการตดักรุ๊ป หรอื กรุป๊เหมา ซึง่เป็นขอ้ตกลง ระหว่างบรษิทัทวัร ์

ผูข้าย และ บรษิทัทวัรผู์ซ้ือ้ เทา่น ัน้ ) 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั คนืเงนิเต็มจ านวน  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 45 วนั คนืเงนิบางสว่น ( หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิแลว้ เช่น คา่มดั
จ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ และ มดัจ าคา่บรกิาร ตา่งประเทศ )   

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไมส่ามารถคนืเงนิได ้ 

        

     2.2     เงือ่นไขยกเลกิการจอง  โปรแกรมทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ พเิศษ เช่าเหมาล า ( Charter Flight ) 
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 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ เช่าเหมาล า ( CHARTER FLIGHT )  ตอ้งการนัตบีตัรโดยสารท ัง้หมดทุกที่
น ัง่ของเทีย่วบนิ และ การการนัตคี่าทีพ่กัท ัง้หมด และอืน่ๆ โดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรอืตา่งประเทศ และ ไมอ่าจยกเลกิขอคนืเงนิได ้ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่
ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ และ โปรแกรมน ัน้ๆ ซึง่ไม่สามารถใชเ้งือ่นไขยกเลกิ

การจองรว่มกบัขอ้ที ่2.1 ได ้

 

3.  เงือ่นไขกรณีเกดิภยัพบิตั ิ

           เน่ืองจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภียั การระบาด 

ของโรคตดิตอ่ ในประเทศ หรอื นอกประเทศ หรอืเมอืงทีท่่านเดนิทางไป และสายการบนิ หรอื ในสว่นของการบรกิาร

ตา่งประเทศทีท่่านเดนิทางทอ่งเทีย่วยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทา่นสามารถใชส้ทิธิไ์ดต้ามเงือ่นไขขอ้ที ่1.1 และ 1.2 

ไดเ้ทา่น ัน้      

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ประเทศไทย หรอื ในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ดว้ยเหตผุลสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน

ออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางกลับได ้และ การจดั

ทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิ

การเดนิทาง บัตรโดยสาร ไม่สามารถยกเลกิ หรอื คนืเงนิบางสว่นได ้

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ  

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิอยู่ที่ 20 กโิลกรัม กรณีน ้าหนักเกนิจากทีร่ะบุไว ้จะมีการ

เรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าหนักเพิม่ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิท่านไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่น

ทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่)  ลูกคา้สามารถซือ้น ้าหนักเพิม่เตมิได ้ล่วงหนา้ 7 วันกอ่นการเดนิทางกับทางบรษัิทฯ  

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และ ตอ้งมี

ขนาดไม่เกนิ 56 ซม.(สงู) x 36 ซม.(กวา้ง) x 23 ซม. (หนา)   

➢ กรณีที่ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้ทัง้น้ี

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของคา่ใชจ่้ายทีสั่มภาระน ้าหนัก

เกนิ (ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

หมายเหต.ุ.( สามารถซือ้ประกนักระเป๋าเดนิทาง และ สมัภาระเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัฯได ้) 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

➢ กรณีมงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก การยกเลกิเทีย่วบนิ ความล่าชา้ของสายการบนิ 

โรงแรม ทีพ่ัก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบัุตเิหต ุสภาพอากาศ พายุ หมิะ

ตกหนัก ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย โรคระบาด ในประเทศ หรอื นอกประเทศ หรอืเมอืงทีท่่านเดนิทางไป หรอืไม่

ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมของทางบรษิทัฯ) โดยทางบรษัิทฯ จะ

ปรับโปรแกรมการเดนิทางตามสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้โดยค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เน่ืองจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภยั 

อัคคภีัย การระบาดของโรคตดิตอ่ ในประเทศ หรอื นอกประเทศ หรอืเมอืงทีท่า่นเดนิทางไป และสายการบนิ หรอื 

ในสว่นของการบรกิารตา่งประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่วยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิ ทา่นสามารถใชส้ทิธิไ์ด้

ตามเงือ่นไขขอ้ที ่1.1 และ 1.2 ไดเ้ทา่น ัน้  
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3. หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหา

สถานทีท่อ่งเทีย่วใหมท่ดแทน หรอื คนืคา่ใชจ้า่ยสว่นน ัน้ๆใหท้า่น  

 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังน้ี 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของตอ้งหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อันสบืเน่ืองมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

เงือ่นไขเฉพาะการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่น  

          จากมาตรการเดมิยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ

ญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ ด าเนนิการให)้ 

2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ ด าเนนิการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ ด าเนนิการให)้ 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิการยกเลกิเที่ยวบนิ ความล่าชา้ของสายการบนิ  ที่พัก การจราจร 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบัุตเิหต ุสภาพอากาศ พายุ หมิะตกหนัก ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย โรคระบาด  หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมของทาง

บรษิทัฯ)  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของและทรัพยส์นิสญูหาย อันเกดิจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของผูเ้ดนิทางเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 

วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่านตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง กรณีที ่โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ หรอื อาจไม่ใช่

แบบเตยีงเดีย่วทั่ง 3 เตยีง ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก

เดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ่้ายเพิม่ หรอื เป็นหอ้ง Triple ทีเ่ป็นเตยีงคู ่1 เตยีง กับ 1 เตยีงเดีย่ว ทดแทน  

13. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนตอ่วันของการเดนิทาง ( ไม่นับรวมวันแรกทีเ่จอทีส่นามบนิและวันท่องเทีย่ว

อสิระ ) 

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารไดว้นัละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ 

มิอาจเพิ่มเวลาได ้สภาพการจราจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสาร์-อาทติย ์

การจราจรอาจจะตดิขัด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่ว และ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ

มัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรีบ เพือ่ให ้

ไดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

 

 

 

 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหก้บัเรา ดูแลเรือ่งการทอ่งเทีย่ว และ บรกิาร *** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

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

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

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

 

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


