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TOKYO OARAI FUJI 6D4N
ซุปตาร ์พงิคม์อส จ ึ�งง...มากแม่

กาํหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2565

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ)
ชม ดอกดอกเนโมฟิลา หรอื เบบี�บลอูายส ์ณ สวนฮติาจ ิซไีซด์

เที�ยว เมอืงอาโอไร เมอืงชายหาดทะเลญี�ปุ่ นตะวนัออก
ลิ�มรส ปิ� งยา่ง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร

ขอพร ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิพรอ้มรบัพลงังานบวก ณ เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ
ขึ�นภเูขาไฟฟจูชิ ั�น 5 สญัลกัษณข์องประเทศญี�ปุ่ น

ขึ�นกระเชา้ลอยฟ้า ชมววิพานาโรมา่ คาจคิาจิ
ไฮไลท!์!! เขา้ชม เทศกาลชมทุง่ดอกพงิคม์อส ที�มภีเูขาไฟฟจูเิป็นววิฉากหลงั
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ลอ่งเรอืโจรสลดั พาไปชมิ ไขด่าํ ณ หบุเขาโอวาคดุานิ
สกัการะสิ�งศกัดส์ทิธิ� ณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที� ถนนนากามเิสะ

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมนํ่ �าสมุดิะ
ชอ้ปปิ� งจใุจ ฮาราจกู ุชนิจกู ุโอไดบะ และออิอน นารติะ
บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบนํ �าแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS

มนํี �าดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดี�ยว อณุหภมู ิ

19-24 เมษายน 2565 46,888.- 10,000.- 14°C - 20°C

20-25 เมษายน 2565 46,888.- 10,000.- 14°C - 20°C

21-26 เมษายน 2565 43,888.- 10,000.- 14°C - 20°C

22-27 เมษายน 2565 46,888.- 10,000.- 14°C - 20°C

23-28 เมษายน 2565 46,888.- 10,000.- 14°C - 20°C

24-29 เมษายน 2565 46,888.- 10,000.- 14°C - 21°C

25-30 เมษายน 2565 (Golden Week)* 48,888.- 11,000.-** 14°C - 21°C

26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2565 (Golden

Week)*
48,888.- 11,000.-** 15°C - 21°C

27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2565 (Golden

Week)*
48,888.- 11,000.-** 15°C - 21°C

28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2565 (Golden

Week)*
48,888.- 11,000.-** 15°C - 21°C

29 เมษายน-04 พฤษภาคม 2565 (Golden

Week)*
52,888.- 11,000.-** 15°C - 21°C

30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2565 (Golden

Week)*
52,888.- 11,000.-** 15°C - 21°C

01-06 พฤษภาคม 2565 (Golden Week)* 49,888.- 11,000.-** 15°C - 21°C

02-07 พฤษภาคม 2565 (Golden Week)* 48,888.- 11,000.-** 15°C - 21°C

03-08 พฤษภาคม 2565 (Golden Week)* 48,888.- 11,000.-** 15°C - 21°C

04-09 พฤษภาคม 2565 (Golden Week)* 49,888.- 11,000.-** 15°C - 21°C

05-10 พฤษภาคม 2565 49,888.- 10,000.- 15°C - 21°C

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

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

08-13 พฤษภาคม 2565 49,888.- 10,000.- 15°C - 21°C
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09-14 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 15°C - 21°C

10-15 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 16°C - 22°C

11-16 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 16°C - 22°C

12-17 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 16°C - 22°C

13-18 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 16°C - 22°C

14-19 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 16°C - 22°C

15-20 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 17°C - 23°C

16-21 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 17°C - 23°C

17-22 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 17°C - 23°C

18-23 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 17°C - 23°C

19-24 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 17°C - 23°C

20-25 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 17°C - 23°C

21-26 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 17°C - 23°C

22-27 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 17°C - 23°C

23-28 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 17°C - 23°C

24-29 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 17°C - 23°C

25-30 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 17°C - 23°C

26-31 พฤษภาคม 2565 46,888.- 10,000.- 17°C - 23°C

28 พฤษภาคม-02 มถินุายน 2565 43,888.- 10,000.- 17°C - 23°C

**ตารางวนัที�เดนิทางดา้นบน ไมไ่ดน้บัรวมกกัตวั Test&Go อกี 1 คนื**
*Golden Week คอื ชว่งวนัหยดุยาวหรอืตอ่เนื�องของญี�ปุ่ น ทาํใหห้อ้งพกัมรีาคาสงูเนื�องจากคนญี�ปุ่ นมคีวามตอ้งการเที�ยวมากกวา่ปกติ

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ั�ง<<
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม**

ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 200 บาท/วนั ท ั�งหมด 6 วนั เทา่กบั 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ**
วนัแรก กรงุเทพฯ   ทา่อากาศยานดอนเมอืง
20.30 น. พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์ สายการ

บนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ
23.45 น. เหริฟ้าสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ600

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3
(นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง
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วนัที�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – สวนฮติาจิ ซไีซด์ - ตลาดปลาโออาไร - คาเนฟคุุ เมนไต
ปารค์ - ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ – ชายหาดโออาไร - เมอืงนารติะ

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญี�ปุ่ น นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั�วโมง กรณุาปรบันาฬกิา
ของทา่นเพื�อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สาํคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นญุาตให้
นําอาหารสด จาํพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั
นําทา่นออกเดนิทางสู่ จงัหวดัอบิารากิ (Ibaraki) ตั �งอยูใ่นภมูภิาคคนัโตของเกาะฮอนชู ประเทศ
ญี�ปุ่ น อบิารากซิ ึ�งอยูไ่มห่า่งจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานที�ทอ่งเที�ยวอนัสวยงามมากมาย โดยเฉพาะ
เทศกาลที�เกี�ยวกบัดอกไม ้ ที�มใีหช้มตลอดทั �งปี นอกจากนี�ยงัเป็นเจังหวดัที�มกีารผลตินัตโตะ หรอื ถั�ว
เน่าญี�ปุ่ น มากที�สดุในญี�ปุ่ นอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40ชั�วโมง)

จากนั�นเขา้ชม สวนฮติาจิ ซไีซด์ (Hitachi Seaside Park) เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มพีื�นที�
1.9 ลา้นตารางเมตร มดีอกไมบ้านใหช้มตลอดทั �งปี โดยแบง่เป็น 4 ชว่งเวลาสําคญัๆ ดงันี�

1. ปลายมนีาคม ถงึ กลางเมษายน ในชว่งตน้ฤดใูบไมผ้ล ิจะเป็นดอกนารซ์วิซสั (Narcissus)
2. กลาง ถงึ ปลายเมษายน เต็มไปดว้ยดอกทวิลปิ (Tulip) หรอืเรยีกวา่ชว่ง Tulip World
3. ปลายเมษายน ถงึ ปลายพฤษภาคม เต็มไปดว้ยดอกเนโมฟิลา (Nemophila) หรอืที�หลายคน

เรยีกกนัวา่ Baby Blue Eyes
4. ปลายกนัยายน ถงึ ตลุาคม พุม่ดอกโคเชยี (Kochia) หรอืที�เรยีกวา่ชว่ง Kochia Carnival

เรยีกไดว้า่สวนแหง่นี� สามารถเขา้ไปชมดอกไมส้วยๆ ไดห้ลากหลายพันธุ ์ในหลายๆ ชว่งเวลา อสิระ
ใหท้า่นถา่ยรปูกบัดอกไมต้ามฤดกูาลตามอธัยาศยั

จากนั�นออกเดนิทางสู่ ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ทา่น
สามารถอิ�มอรอ่ยกบัอาหารทะเลสดใหมส่ง่ตรงมาจากทา่เรอืประมงโออาไร อาทิ ขา้วหนา้ปลาดบิ หรอื
อาหารทะเลปิ�งยา่ง นอกจากนี�ยงัมอีาหารทะเลตากแหง้ที�ทําเองโดยชาวประมง ซึ�งเหมาะสําหรับเป็น
ของฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบปิ�งยา่ง เพลดิเพลนิกบัหลากหลายเมนู ปลา
สดๆ เชน่ ปลาองัโค ปลาชริาสุ (ปลาขา้วสาร) ตามแตฤ่ดกูาล หอยเชลล์ หอยตลบั หอยนางรม หมกึ
ยา่งเนย และกุง้ เป็นตน้

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโออาไร (1) Cash Back 1500Yen/Person (By
Guide)

เดนิทางสู่ คาเนฟคุุ เมนไต ปารค์ (Kanefuku Mentai Park Oarai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ
5-10 นาท)ี หรอื พพิทิธภณัฑเ์มนไทโกะ “เมนไทโกะ (Mentaiko) คอื ไขป่ลาทาระ หรอืปลา
ค็อดที�นํามาหมกัและปรงุรส สว่นใหญจ่ะมรีสเผ็ด ถกูปากคนไทย นอกจากนี�ยงันํามาใชเ้ป็นวตัถดุบิ
ผสมในเมนูอาหารญี�ปุ่ น เชน่ โอนกิริ ิ เป็นตน้” ภายในแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกัๆ ไดแ้ก่ ตลาดขาย
ผลติภณัฑเ์มนไทโกะ โรงงานผลติเมนไทโกะ และศนูยอ์าหาร ในสว่นของโรงงาน ทา่นสามารถเขา้
ชมขั �นตอนการผลติไขป่ลาเมนไตโกะ ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ อกีทั �งยงัสามารถลองชมิไดอ้กีดว้ย
เดนิทางสู่ ศาลเจา้โออาไรอโิซซากิ (Oarai Isosaki Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-10
นาท)ี ศาลเจา้ที�มปีระวตัศิาสตรย์าวนาน ตั �งอยูบ่นเนนิเขาหนัหนา้สูม่หาสมทุรแปซฟิิก เป็นหนึ�งในเสา
โทรอิขินาดใหญท่ี�มชี ื�อเสยีงในภมูภิาคคนัโต ถกูเลอืกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวฒันธรรมแหง่จังหวดั และ
ไดรั้บความเชื�อถอืมาอยา่งยาวนานในฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และ
ความสงบสขุภายในครอบครัว นําทา่นรับพลงังานบวก ณ เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ (Kamiiso no
Torii) โทรอิสิเีทาที�นิ�งสงบ บนโขดหนิทา่มกลางฟองคลื�นสขีาวที�สาดกระเซน็ ซึ�งเป็นที�ประดษิฐาน
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ของเทพเจา้โอนามจุโินะมโิคโตะ และ เทพเจา้สคุนุะฮโิคนะโนะมโิคโตะ สรา้งขึ�นตั �งแต่ 29 ธนัวาคม
ค.ศ.856 รวมทั �งยงัเป็นจดุถา่ยรปูพระอาทติยข์ึ�นที�มชี ื�อเสยีง มนัีกทอ่งเที�ยวมากมายมาเฝ้าคอยเพื�อ
เกบ็ภาพชว่งเวลาที�แสงตะวนัสาดสอ่งขึ�นสูข่อบฟ้า
เดนิทางสู่ ชายหาดโออาไร (Oarai Sun Beach) เป็นชายหาดนํ�าตื�น กวา้งสดุลกูหลูกูตา อสิระ
ใหท้า่นเดนิชมบรรยากาศรมิชายหาด และหากวนัไหนโชคดี มนํี�าขึ�นทว่มเต็มบรเิวณชายหาดและมี
สภาพอากาศและเวลาที�เหมาะบรเิวณชายหาดนี�จะเกดิเป็น Reflection beach หรอืภาพสะทอ้นบน
ผวินํ�า ซึ�งถอืเป็นจดุถา่ยภาพยอดนยิม ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นออกเดนิทาสู่ เมอืงนารติะ เพื�อเขา้สู่
ที�พัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชั�วโมง)

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (2)
ที�พกั Narita Gateway Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั

วนัที�สาม เมอืงนารติะ – จดุชมววิช ั�น 5 ภเูขาไฟฟจู ิ (ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) – กระเชา้ลอยฟ้าคาจคิา
จ ิ– การเรยีนพธิชีงชาญี�ปุ่ น – เขา้ชม เทศกาลฟจูทิุง่ดอกพงิคม์อส - ออนเซ็น + ขาปยูกัษ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)
10.40 น. เดนิทางถงึ ภเูขาไฟฟจู ิ (Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30-3 ชั�วโมง) ที�มคีวามสงู

เหนอืจากระดบันํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที�มชี ื�อเสยีงเป็นที�รูจั้กไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�
ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถอืวา่เป็นสญัลกัษณห์นึ�งของประเทศญี�ปุ่ น ทั �งยงัเป็นจดุ
มุง่หมายของนักทอ่งเที�ยวตา่งชาตทิี�มาเยอืนญี�ปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึ�นสูช่ ั�นที� 5 ของ
ภเูขาไฟฟจูิ (ขอสงวนสทิธิ�ไมข่ ึ�น ในกรณีที�อากาศไมเ่อื�ออาํนวย หรอื ทางขึ�นปิด) ที�ทกุทา่นจะ
ไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจูิ ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความ
ประทบัใจเกบ็ไว ้ และเลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็นสญัลกัษณร์ปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลาย
บรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศยั

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)
นําทา่นขึ�น กระเชา้ลอยฟ้าคาจคิาจิ (Mt. Fuji Panoramic Ropeway) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท)ี คอื กระเชา้ที�ข ึ�นสูย่อดเขาเทนโจ ซึ�งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบคาวากจุิ ตวักระเชา้เป็น
กระจกใส สามารถมองววิไดโ้ดยรอบ และเมื�อถงึดา้นบนภเูขาเท็นโจมจีดุชมววิแบบพาโนรามา่ที�มี
ระดบัความสงู 1,075 เมตรจากระดบันํ�าทะเล และมกีารตกแตง่ดว้ยตวัการต์นูจากนทิานพื�นบา้นของ
ญี�ปุ่ นเรื�อง “Kachi Kachi Yama” ของ Dazai Osamu ซึ�งเกี�ยวกบักระตา่ยและทานูกิ โดยนักทอ่งเที�ยว
สามารถชมววิไดแ้บบ 360 องศาทั �งทะเลสาบคาวากจูแิละภเูขาไฟฟจูิ นอกจากนี�กย็งัมรีา้นขายอาหาร
และของที�ระลกึอกีดว้ย
จากนั�นสมัผัสวฒันธรรมดั �งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นกค็อื การเรยีนพธิชีงชาญี�ปุ่ น (Sado) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 10-15 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญี�ปุ่ นนั�น มขีั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแตก่ารชงชา
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การรับชา และการดื�มชา ทกุขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิี รายละเอยีดที�บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิี
ชงชานี� ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจาก
นั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศยั
นําทา่นเขา้รว่ม เทศกาลชมทุง่ดอกพงิคม์อส (Fuji Shibazakura Festival 2022 : Apr 16,
2022 — May 29, 2022) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไมจ้ะ
บานและหนา้ตาดคูลา้ยกบัดอกซากรุะ สว่นในฤดอูื�นจะมใีบสเีขยีวแทนดคูลา้ยตน้หญา้ คําวา่
ชบิะ หมายถงึตน้หญา้ ดงันั�นจงึเรยีกกนัวา่ ชบิะซากรุะ (Shibazakura) แปลวา่ ซากรุะตน้
หญา้ นําทา่นเดนิชมตน้ชบิะซากรุะที�มอียูอ่ยูนั่บแสนตน้ ปลกูอยูบ่รเิวณรอบภเูขาฟจูิ ซ ึ�งมี
จํานวนมากที�สดุในภาคคนัโต ดเูหมอืนพรมหลากสี ทั �งสขีาว สชีมพู และสแีดงซึ�งสขีองดอก
จะเขม้ขึ�นตามอายทุี�ปลกู ใหท้า่นไดส้มัผัสและเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (ดอก
พงิคม์อสจะบานหรอืไมน่ ั�น ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ **ขอสงวนสทิธิ� ปรบัไปสวนดอกไม้
ฮานาโนะมโิยโกะ แทน ในกรณี ดอกพงิคม์อส ไมบ่านหรอืโรยหมดแลว้)

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (5) พเิศษ!! อ ิ�มอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู
ที�พกั Sun Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั

จากน ั�นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ �าแรอ่อนเซ็นธรรมชาติ เชื�อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ �าแรแ่ลว้ จะ
ทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ�น

วนัที�ส ี� ชมิ ไขด่าํ ณ หบุเขาโอวาคดุานิ – ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาชิ - โตเกยีว - วดัอาซากุ
สะ - ชอ้ปปิ� งถนนนากามเิสะ – ถา่ยรปู โตเกยีวสกายทรี รมิแมนํ่ �าสมุดิะ – ชอ้ปปิ� งฮาราจกูุ -
เมอืงนารติะ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)
เดนิทางสู่ หบุเขาโอวาคดุานิ (Owakudani) คอื หบุเขาภเูขาไฟที�เกดิจากการปะทขุองภเูขาคามิ
ในชว่งที�ภเูขาไฟฮาโกเนะระเบดิครั �งสดุทา้ยเมื�อประมาณ 3,000 ปีกอ่น ดงันั�น ทําใหบ้รเิวณนี�มแีร่
กํามะถนัหรอืซลัเฟอรใ์นปรมิาณมาก ไฮไลท!์!! ชมิ ไขด่าํ (Kuro-Tamago) ซึ�งเป็นไขต่ม้สกุในบอ่
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ของหบุเขาโอวาคดุานแิหง่นี� วา่กนัวา่กนิไขดํ่าหนึ�งฟอง จะอายยุนืขึ�นไปอกีเจ็ดปี (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชั�วโมง)
จากนั�นนําทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาชิ ใชเ้วลา
ประมาณ 10-15 นาที ใหท้า่นไดล้อ่งเรอืชมความงามของทศันยีภาพสองขา้งทาง รวมถงึววิภเูขาไฟฟู
จอิกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25-30 นาท)ี

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)
เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมอืงหลวงของประเทศญี�ปุ่ น ตั �งอยูใ่นภมูภิาคคนัโต (Kanto) บนเกาะฮ
อนชู (Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่
ใจกลางเมอืง มสีถานที�ทอ่งเที�ยวมากมาย เป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมของนักทอ่งเที�ยวทั�วโลก
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2 ชั�วโมง)
จากนั�น นมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (Asakusa Temple) วดัที�ไดช้ื�อวา่เป็นวดั
ที�มคีวามศกัดิ�สทิธิ� และไดรั้บความเคารพนับถอืมากที�สดุแหง่หนึ�งในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐาน
องคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําที�ศกัดิ�สทิธิ� ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�งมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อ
ความเป็นสริมิงคลตลอดทั �งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที�ตั �งของโคมไฟยกัษ์ที�มขีนาดใหญท่ี�สดุใน
โลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สดุของวดั ที�มชี ื�อวา่
“Kaminari Mon หรอื ประตฟู้าคาํรณ” บรเิวณทางเขา้สูต่วัวหิารจะมี ถนนนากามเิซะ
(Nakamise Shopping Street) ซึ�งเป็นที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�ระลกึพื�นเมอืงตา่งๆ มากมาย
เชน่ หนา้กาก ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที�ระลกึ และขนมนานาชนดิ ทั �ง เมลอ่นปังในตํานาน ดงั
โงะหนบึหนับ ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ั�วแดง และนอ้งปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื�อเป็น
ของฝากของที�ระลกึ
ใกลก้นัพาทา่นเดนิไปถา่ยรปูคูก่บั หอคอยโตเกยีวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอคอยที�สงู
ที�สดุในโลก จัดเป็นแลนดม์ารก์อกีอยา่งหนึ�งของกรงุโตเกยีว บรเิวณรมิแมนํ่�าสมุดิะ เป็นหอสง่
สญัญาณโทรคมนาคมที�สงูที�สดุในโลก เปิดใหบ้รกิารตั �งแตว่นัที� 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี�
มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึ�งมคีวามสงู
600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทศันข์อง
หอคอยโตเกยีวสกายทรี ที�บรรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซากสุะที�
เต็มไปดว้ยกลิ�นอายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึ�นหอคอย)
เดนิทางสู่ ฮาราจกุุ (Harajuku) ยา่นแหง่ ป๊อปคลัเจอร์ เราจะเห็นคนญี�ปุ่ นในชดุคอสเพลยไ์ดท้ี�นี�
เป็นสถานที� ที�ผูท้ี�ชื�นชอบวฒันธรรมวยัรุน่จะเที�ยวไดอ้ยา่งสนุกเพลดิเพลนิ นอกจากนี�ยงัมี Laforet
HARAJUKU ที�ครบครันดา้นแฟชั�น ทั �งรา้นเสื�อผา้และสนิคา้แฟชั�นตา่ง ที�เหมาะสําหรับทกุเพศทกุวยั
รวมทั �งรา้นจําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมหรูๆ หรอืจะเป็นบรเิวณ ถนนทาเคชติะ (Takeshita-dori) ที�
เต็มไปดว้ยรา้นรวงมากมาย เชน่ รา้นอาหาร รา้นเครปญี�ปุ่ นที�โดง่ดงั รวมไปถงึคาเฟ่น่ารักๆ และยา่นฮา
ราจกูแุหง่นี�ยงัเป็นที�ตั �งของ ศาลเจา้เมจิ (Meiji Shrine or Meiji Jingu) ศาลเจา้ชนิโตขนาด
ใหญ่ ที�คนญี�ปุ่ นนยิมมาไหวข้อพรในชว่งวนัปีใหมจํ่านวนมาก ฮาราจกูถุอืเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวยอดนยิม
และเป็นยา่นที�นักทอ่งเที�ยวจากตา่งประเทศไมค่วรพลาด

18.00 น. รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (8)
ที�พกั Narita Gateway Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั
วนัที�หา้ จดุตรวจ RT-PCR เป็นไปตามมาตรการของรฐับาล (ราคารวมอยูใ่นคา่ทวัรแ์ลว้) - ชมแมว

ยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปปิ� ง ยา่นชนิจกู ุ– ไดเวอรซ์ติ ี� ณ โอไดบะ  - ออิอนนารติะ

เชา้ รบัประทานอาหาร
เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9)
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จากนั�นนําทา่นเขา้ ตรวจหาเชื�อโควดิ 19 โดยแบบ RT-PCR หรอื Real Time PCR ตาม
มาตรการของรัฐบาล (ราคารวมอยูใ่นคา่ทวัรแ์ลว้)

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)
นําทา่นชอ้ปปิ�ง ยา่นชอ้ปปิ� งชนิจกุุ (Shinjuku) ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้
มากมายทั �งเครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครื�องเลน่เกมส์ หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคณุ
ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนดเ์นม เสื�อผา้แฟชั�นสําหรับวยัรุน่ เครื�องสําอางยี�หอ้ดงัของ
ญี�ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จดุเชค็
อนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชี�ยล นั�นกค็อื แมวยกัษ์ 3 มติ ิ ที�โผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวาม
โคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงที�ออกจากลําโพงคณุภาพเกรดดี ความละเอยีด
ภาพระดบั 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดบัสงู ที�ใหภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเลน่ไป
มาอยูเ่หนอืกรงุโตเกยีว
เดนิทางสู่ ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี คอืเกาะที�สรา้งขึ�นไวเ้ป็น
แหลง่ชอ้ปปิ�ง และแหลง่บนัเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชีื�อเสยีงและเป็นที�นยิมใน
ชว่งหลงัของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมที�สวยงามตั �งอยูม่ากมายแลว้ แตก่ย็งัคงความเป็น
ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณข์องพื�นที�สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี� โตเกยีว พลาซา่ (Diver City
Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึ�ง ที�อยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนี�กค็อื หุน่ยนตก์นัด ั�ม
ขนาดเทา่ของจรงิ ซึ�งมขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยั
เดนิทางสู่ ออิอน มอลล์ นารติะ (Aeon Narita Mall) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง) หา้ง
สรรพสนิคา้ที�นยิมในหมูนั่กทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาติ เนื�องจากตั �งอยูใ่กลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ
ภายในตกแตง่ในรปูแบบที�ทนัสมยัสไตลญ์ี�ปุ่ น มรีา้นคา้ที�หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้
แฟชั�น อาหารสดใหม่ และอปุกรณภ์ายในบา้น นอกจากนี�ยงัมรีา้นเสื�อผา้แฟชั�นมากมาย เชน่ MUJI,
100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่

คํ�า อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั
ที�พกั Narita Gateway Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั
วนัที�หก ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง - เขา้สู่ มาตรการ การกกัตวัแบบ

Test & Go (คา่หอ้งพกัจาํนวน 1 คนืและการตรวจ RT-PCR 1 คร ั�ง รวมอยูใ่นคา่ทวัรแ์ลว้)
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11)
09.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ601
13.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง**

14.40 น. หลงัจาก ผา่นขั �นตอนการการกลบัเขา้ประเทศไทย และรับกระเป๋าสมัภาระตา่งๆ เรยีบรอ้ยแลว้ นํา
ทา่นเขา้สูก่ระบวนการกกัตวัแบบ Test & Go โดยจะมรีถที�ประสานงานกบัทางโรงแรมที�พักมารับ
ณ จดุรับสง่ เพื�อนําทา่นไปยงัโรงแรมสําหรับตรวจคดักรองเชื�อโควดิ 19 พรอ้มนอนรอฟังผล อกี 1 คนื

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งพกัภายในโรงแรม (12)
ที�พกั โรงแรมเกรซ กรงุเทพฯ (Grace Hotel Bangkok) เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั

(https://www.facebook.com/GraceHotelBangkok/)
วนัที�เจ็ด รอผล Test & Go
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งพกัภายในโรงแรม (13)

รอผล Test & Go หากผลตรวจไมต่ดิเชื�อ แยกยา้ยกลบับา้นพรอ้มความประทบัใจ
**แตท่วา่ผลตรวจตดิเชื�อโควดิ เขา้รักษาและปฏบิตัติวัตามมารตรการของรัฐบาลตอ่ไป

สาํหรบัลกูคา้ทา่นที�ไมเ่อาต ั�วเครื�องบนิ  (JOINLAND) **โปรดสอบถาม**

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ั�น*
** ท ั�งนี�หากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที�ยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศที�เป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทาํการซื�อต ั�วภายในประเทศทกุคร ั�ง  เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง **
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พเิศษ!! สาํหรบัลกูคา้ที�ซื�อโปรแกรม
ทวัรญ์ี�ปุ่ นของบรษิทั TTN ลดทนัที 10%
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** เที�ยวบนิภายในประเทศ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัผดิชอบ และ พจิารณาทกุๆกรณี เนื�องจากทางบรษิทั
ไดจ้าํหนา่ยโปรแกรมทวัร ์ที�เร ิ�มเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง  ไมน่บัรวมการเดนิทางจากสนามบนิอื�นๆ

และ ใหแ้จง้ตอ่พนกังานขายลว่งหนา้ กอ่นทาํการซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศทกุคร ั�ง เนื�องจากตอ้งไดร้บั
การยนืยนัเที�ยวบนิหลกั และ กรุป๊คอนเฟิรม์ เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง **

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ� รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากเที�ยวบนิลา่ชา้ สภาพ
อากาศ หมิะตกหนัก พายไุตฝุ้่ น แผน่ดนิไหว สนึามิ สภาพการจลาจร การระบาดของโรคตดิตอ่ การเมอืง เป็นตน้ โดย
มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ
10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางนั�นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการ
เดนิทาง

อตัราคา่บรกิารรวม
✔ คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั ตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั
✔ คา่รถโคช้ปรับอากาศ
✔ โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)
✔ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบุ
✔ คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ
✔ คา่ตรวจ RT-PCR ณ ประเทศญี�ปุ่ น เพื�อใชเ้ขา้ประเทศไทย ไทย ( เงื�อนไขขา้งตน้อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตาม

มาตรการจากทางภาครัฐ )
✔ คา่โรงแรมกกัตวั 1 คนื พรอ้มตรวจ RT-PCR Test and go ประเทศไทย ( เงื�อนไขขา้งตน้อาจมกีารเปลี�ยนแปลง

ตามมาตรการจากทางภาครัฐ )
✔ คา่เบี�ยประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD
✔ คา่เบี�ยประกนั อบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงเงนิประกนัทา่นละ 500,000 บาท ( ไมค่รอบคลมุถงึ

สขุภาพ อาการเจ็บป่วย หรอื โรคประจําตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงเงนิประกนั
ทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์

✔ ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และ หกัภาษี ณ ที�จา่ย 3 %

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาทิ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท์ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั)
× หากรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวซีา่ และ

ลกูคา้ดําเนนิการเตรยีมเอกสารตามเงื�อนไข ที�สถานทตูรอ้งขอ
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน

× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้
× คา่ทปิคนขบัรถและพนกังานบรกิารประจาํโรงแรม รา้นอาหารและสถานที�ทอ่งเที�ยว 200 บาท/วนั /ทา่น ,

คา่ทปิมคัคเุทศก ์(ไกด)์ แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น
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เดนิทางขึ�นตํ�า 30 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้ หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่
บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวนัอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้

1. เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ ( เฉพาะการสง่จอยทวัรเ์ทา่น ั�น ไมร่วมการตดักรุป๊ หรอื กรุป๊เหมา )

★ มดัจาํทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากที�ทา่นไดทํ้าการจอง 3 วนั กรณีลกูคา้ทาํการจองนอ้ยกวา่วนั
เดนิทาง 25 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน ทนัทใีนวนัจองเทา่น ั�น

★ สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั  ( นับรวมวนัเสาร ์และ อาทติย ์)

● หากไมม่กีารชาํระเงนิ คา่ทวัร ์ตามเงื�อนไขที�กําหนด ระบบจะทําการยกเลกิที�นั�งโดยอตัโนมตัิ

● หากชาํระเงนิคา่ทวัรไ์มค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ โดยไมม่ี
เงื�อนไข

● เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรไ์มว่า่จะทั �งหมด หรอื บางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้
ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้

● หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดสง่หลกัฐานการชําระเงนิ ผา่นระบบการจอง
ที�น ั�ง ออนไลน ์ของทางบรษิทัฯ

1.1 เงื�อนไขยกเลกิการจอง / ตามประกาศคณะกรรมการธรุกจินําเที�ยวและมคัคเุทศก์

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิบางสว่น ( หกัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่มดัจาํ
บตัรโดยสารเครื�องบนิ และ มดัจาํคา่บรกิารตา่งประเทศ )

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่ทวัร ์50%  ( จากราคาทวัรท์ ี�ทา่นซื�อ )
● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมส่ามารถคนืเงนิได้ / สามารถเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทางได้ (

เปลี�ยนชื�อ ) ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7วนั

1.2 เงื�อนไขยกเลกิการจอง / โปรแกรมที�เดนิทางดว้ยเที�ยวบนิ พเิศษ เชา่เหมาลาํ ( Charter Flight )
กรุป๊ที�เดนิทางดว้ยเที�ยวบนิ เชา่เหมาลาํ ( CHARTER FLIGHT ) ตอ้งการนัตบีตัรโดยสารท ั�งหมดทกุที�น ั�ง
ของเที�ยวบนิ และ การการนัตคีา่ที�พกัท ั�งหมด และอื�นๆ โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ และ ไมอ่าจยกเลกิขอคนืเงนิได้ ขอสงวนสทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั�งมดัจาํ หรอืคา่
ทวัรท์ ั�งหมด เนื�องจากเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนิ และ โปรแกรมน ั�นๆ ซึ�งไมส่ามารถใชเ้งื�อนไขยกเลกิ
การจองรว่มกบัขอ้ที� 1.1 ได้

2. เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ ( เฉพาะการตดักรุป๊ หรอื กรุป๊เหมา ซึ�งเป็นขอ้ตกลง ระหวา่ง
บรษิทัทวัรผ์ูข้าย และ บรษิทัทวัรผ์ูซ้ ื�อ เทา่น ั�น )

★ มดัจาํทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากที�ทา่นไดทํ้าการจอง 3 วนั ( กรณีลกูคา้ทาํการจองนอ้ยกวา่วนั
เดนิทาง 35 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน ทนัทใีนวนัจองเทา่น ั�น )

★ สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนั  ( นับรวมวนัเสาร ์และ อาทติย ์)

★ หากไมช่าํระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตยกเลกิที�นั�ง และ ใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู่

★ หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข

★ เมื�อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้

2.1 เงื�อนไขยกเลกิการจอง ( เฉพาะการตดักรุป๊ หรอื กรุป๊เหมา ซึ�งเป็นขอ้ตกลง ระหวา่งบรษิทัทวัรผ์ู ้
ขาย และ บรษิทัทวัรผ์ูซ้ ื�อ เทา่น ั�น )

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั คนืเงนิเต็มจาํนวน
● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วนั คนืเงนิบางสว่น ( หกัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิแลว้ เชน่ คา่

มดัจาํบตัรโดยสารเครื�องบนิ และ มดัจาํคา่บรกิาร ตา่งประเทศ )
● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไมส่ามารถคนืเงนิได้

2.2 เงื�อนไขยกเลกิการจอง โปรแกรมที�เดนิทางดว้ยเที�ยวบนิ พเิศษ เชา่เหมาลาํ ( Charter Flight )
กรุป๊ที�เดนิทางดว้ยเที�ยวบนิ เชา่เหมาลาํ ( CHARTER FLIGHT ) ตอ้งการนัตบีตัรโดยสารท ั�งหมดทกุ

ที�น ั�งของเที�ยวบนิ และ การการนัตคีา่ที�พกัท ั�งหมด และอื�นๆ โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ
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หรอืตา่งประเทศ และ ไมอ่าจยกเลกิขอคนืเงนิได้ ขอสงวนสทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั�งมดัจาํ หรอืคา่
ทวัรท์ ั�งหมด เนื�องจากเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนิ และ โปรแกรมน ั�นๆ ซึ�งไมส่ามารถใชเ้งื�อนไขยกเลกิ
การจองรว่มกบัขอ้ที� 2.1 ได้

3. เงื�อนไขกรณีเกดิภยัพบิตั ิ
เนื�องจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั การระบาด

ของโรคตดิตอ่ ในประเทศ หรอื นอกประเทศ หรอืเมอืงที�ทา่นเดนิทางไป และสายการบนิ หรอื ในสว่นของการบรกิารตา่ง
ประเทศที�ทา่นเดนิทางทอ่งเที�ยวยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกติ ทา่นสามารถใชส้ทิธิ�ไดต้ามเงื�อนไขขอ้ที� 1.1 และ 1.2 ได้
เทา่น ั�น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ประเทศไทย หรอื ในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�
ระบไุว ้ ดว้ยเหตผุลสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่น
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เร ื�องต ั�วเครื�องบนิ
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทางกลบัได ้ และ การจดั
ที�น ั�งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิ
การเดนิทาง บตัรโดยสาร ไมส่ามารถยกเลกิ หรอื คนืเงนิบางสว่นได ้
ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องสมัภาระ

สําหรับนํ�าหนักของสมัภาระที�ใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื�องบนิอยูท่ี� 20 กโิลกรัม กรณีนํ�าหนักเกนิจากที�ระบไุว ้ จะมกีาร
เรยีกเกบ็คา่ระวางนํ�าหนักเพิ�ม ซึ�งเป็นไปตามขอ้กําหนดของสายการบนิทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่น
ที�โดนเรยีกเกบ็เพิ�ม) ลกูคา้สามารถซื�อนํ�าหนักเพิ�มเตมิได ้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทางกบัทางบรษัิทฯ
สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องได ้ ตอ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และ ตอ้งมี
ขนาดไมเ่กนิ 56 ซม.(สงู) x 36 ซม.(กวา้ง) x 23 ซม. (หนา)
กรณีที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ ทั �งนี�ข ึ�น
อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยที�สมัภาระนํ�าหนัก
เกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นที�โดนเรยีกเกบ็เพิ�ม)
ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี

หมายเหต.ุ.( สามารถซื�อประกนักระเป๋าเดนิทาง และ สมัภาระเพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัฯได ้)

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เร ื�องโรงแรมที�พกั
เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single)
และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั
กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม

1. รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจาก การยกเลกิเที�ยวบนิ ความลา่ชา้ของสายการบนิ
โรงแรม ที�พัก การจราจร เหตกุารณท์างการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหตุ สภาพอากาศ พายุ หมิะ
ตกหนัก ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคภียั โรคระบาด ในประเทศ หรอื นอกประเทศ หรอืเมอืงที�ทา่นเดนิทางไป หรอืไม่
วา่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม (ซึ�งเป็นเหตกุารณท์ี�นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัฯ) โดยทางบรษัิทฯ จะ
ปรับโปรแกรมการเดนิทางตามสภาพแวดลอ้มที�เกดิขึ�นโดยคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์ เนื�องจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ
วาตภยั อคัคภียั การระบาดของโรคตดิตอ่ ในประเทศ หรอื นอกประเทศ หรอืเมอืงที�ทา่นเดนิทางไป และสายการ
บนิ หรอื ในสว่นของการบรกิารตา่งประเทศที�ทา่นเดนิทางทอ่งเที�ยวยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกติ ทา่นสามารถใช้
สทิธิ�ไดต้ามเงื�อนไขขอ้ที� 1.1 และ 1.2 ไดเ้ทา่น ั�น

3. หากในวนัเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทฯ จะหาสถาน
ที�ทอ่งเที�ยวใหมท่ดแทน หรอื คนืคา่ใชจ้า่ยสว่นน ั�นๆใหท้า่น
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4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี�

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย หรอืสิ�งของตอ้งหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามที�ทางกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง

กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาติ หรอื คนตา่งดา้วที�
พํานักอยูใ่นประเทศไทย

เง ื�อนไขเฉพาะการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น
จากมาตรการเดมิยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ั�นในประเทศ

ญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารใน
ข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี�

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ ดําเนนิการให)้
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้ (เชน่ เงนิสด

บตัรเครดติ เป็นตน้)
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ ดําเนนิการให)้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ ดําเนนิการให)้

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่)
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทาํการจอง เพื�อความถกูตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�น ในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30
ทา่น

2. ขอสงวนสทิธิ�การเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิการยกเลกิเที�ยวบนิ ความลา่ชา้ของสายการบนิ ที�พัก การจราจร
เหตกุารณท์างการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหตุ สภาพอากาศ พายุ หมิะตกหนัก ภยัธรรมชาติ
วาตภยั อคัคภียั โรคระบาด หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม (ซึ�งเป็นเหตกุารณท์ี�นอกเหนอืการควบคมุของ
ทางบรษิทัฯ)

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของและทรัพยส์นิสญูหาย อนัเกดิจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง,
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของผูเ้ดนิทางเอง

6. เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ ั�งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
เง ื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั�งหมด

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่ง
ประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที�เขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� /
ปลอดบหุรี�ได ้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ กรณุาแจง้บรษิทัฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการได ้
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10. มคัคเุทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง กรณีที� โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ หรอื อาจไมใ่ช่
แบบเตยีงเดี�ยวทั�ง 3 เตยีง ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก
เดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม หรอื เป็นหอ้ง Triple ที�เป็นเตยีงคู ่1 เตยีง กบั 1 เตยีงเดี�ยว ทดแทน

13. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนัของการเดนิทาง ( ไมนั่บรวมวนัแรกที�เจอที�สนามบนิและวนัทอ่งเที�ยว
อสิระ )

14. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารไดว้นัละ 10 ชั�วโมง ในวนันั�นๆ
มอิาจเพิ�มเวลาได ้ สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วนัเสาร-์อาทติย์ การ
จราจรอาจจะตดิขดั อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเที�ยว และ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของ
มคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อให ้
ไดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม

*** ขอบขอบพระคณุทกุทา่น ที�มอบความไวว้างใจ ใหก้บัเรา ดแูลเรื�องการทอ่งเที�ยว และ บรกิาร ***



XJ008 NRT-NRT



XJ008 NRT-NRT



XJ008 NRT-NRT



XJ008 NRT-NRT

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM
รายการทวัร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................
ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร......................................................
จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น)
จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)

รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั)

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

หมายเหตุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่
อาหาร ◻ ไมท่านเนื�อววั◻ ไมท่านเนื�อหมู ◻ ไมท่านสตัวปี์ก ◻ ทานมงัสาวรัิต
รายละเอยีดอื�นๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ขา้พเจา้รบัทราบเงื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง

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


