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กําหนดการเดินทาง ราคา 

04 – 08 พฤศจิกายน 2565 45,900.- บาท 

11 – 15 พฤศจิกายน 2565 44,900.- บาท 

18 – 22 พฤศจิกายน 2565 43,900.- บาท 

25 – 29 พฤศจิกายน 2565 44,900.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ กําหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ํา โรงแรม 

1 กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.50 – 08.00 )   ✈ 
 

2 

เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival (12 – 19 

พฤศจิกายน) – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้ง 

โกเทมบะ เอาท์เล็ท 

-  
 

HOTEL 

FUJI NO BOKAEN 

HOTEL OR SIMILAR 

 

3 
ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – เจดีย์แดงชูเรโตะ – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – 

ช้อปปิ้งชินจูกุ 
  - 

LISTEL SHINJUKU 

HOTEL OR SIMILAR 

4 
โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – กิงโกะ อเวนิว – วัดอาซะกุซ่า – ย่านเมืองเก่า

ซาวาระ – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า 
   

NARITA VIEW HOTEL 

OR SIMILAR 

5 สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 ) 
 

✈ 
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วันที่หนึ่ง กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.50 – 08.00 ) 

20.00น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้า

หมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

*** หมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังน้ัน

ผู้โดยสารจําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

23.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 600 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วันที่สอง เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival (12 – 19 พฤศจิกายน) – 

ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท 

08.40 น. ถึง สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

พาท่านเดินทางสู่ เทศกาล “Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival” (12 – 19 พฤศจิกายน) ซึ่งจัดทุก 

ๆ ปีในหน้าฤดูใบไม้ร่วง โดยมักจะเป็นทั้งเดอืนพฤศจิกายน ภายในเทศกาลจะมีร้านค้ามากมาย มีทั้งอาหาร

พื้นเมืองและงานฝีมือเรียงรายอยู่ฝั่งทิศเหนอืของทะเลสาบคาวากุจิ ทั้งยังมีการประดับไฟต้นเมเปิ้ลในตอน

กลางคืนอีกด้วย ผู้คนมักตามหาจดุชมวิวเพื่อดื่มด่ํากับใบไม้เปลี่ยนสีต่าง ๆ ทั้งสีแดงของใบเมเปิ้ลและสีเหลือง

ของใบแปะก๊วยซึ่งมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวันนําท่านเดินทางมุ่งสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” เป็นเมืองหนึ่งในอําเภออาชิงาราชิ

โมะ จังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นหนึ่งในกิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือ

การ “ล่องเรือโจรสลัด” ที่ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) (ใช้เวลาล่อง 15 นาที) โดยทะเลสาบอาชินั้นก่อตัวขึ้น

ในแอ่งหลุมของภูเขาฮาโกเน่หลังจากการระเบิดครั้งสุดท้ายของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีก่อน ขณะล่องเรือ 

ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่และวิวทิวทัศน์ที่งดงาม และที่พลาดไม่ได้ที่สุดนั้นคือการเลือกหามุมถูกใจ

บริเวณดาดฟ้าเรืออิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความงามอย่างแท้จริงของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

ตามอัธยาศัย 

จากนั้นนําท่านมุ่งหน้าสู ่“หุบเขาโอวาคดุานิ” (Owakudani) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” (เดินทาง

โดยรสบัส) ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจงัหวัดคานากาว่า เป็นหุบเขาที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮา

โกเน่เมื่อหลายพันปีก่อนทําให้เกิดบ่อน้ําร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ําและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของ

กํามะถันอยู่ด้วยโดยที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่จึงทําให้มีบ่อน้ําร้อนและกํามะถัน



 

 

โตเกยีว ฟจู ิ5วนั3คนื-4- 

www.avenue.co.th 

เลขที่ 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

หลงเหลืออยู่ ท่านจะต้องมาลิ้มรสไข่ดําแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันให้ได้ ซึ่งเจ้าไข่ดํานั้นมาจากน้ําพุร้อน

ธรรมชาติล้วน ๆ โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดําเน่ืองจากถูกแร่กํามะถัน มีความเชื่อว่าเมื่อทานไข่ดํา 

1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปีบอกได้เลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์กที่ต้องมาปักหมุดของเมืองนี้เลยทีเดียวที่

น่าสนใจอีกอย่างก็ตรงที่ที่แห่งนี้เป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากหุบเขาแห่งนี้ยังสามารถ

มองเห็นภูเขาไฟฟูจิในวันท้องฟ้าโปร่ง ๆ ได้อีกด้วย 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ลท็” (Gotemba Premium Outlets) เรียกไดว้่าเป็น

เอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะของเยอะมาก ๆ ทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็มีครบหมด

ทุกอย่างบริเวณทีต่ั้งจะเป็นทางผ่านสําหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบฮาโกเน่ถือว่ามีของช็อปป้ิง

เพยีบแถมบรรยากาศยังดีงามอีกด้วย ภายในจะมีร้านค้ากว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร ให้ท่านได้อิสระกับ

การเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , 

Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate 

Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสนิค้า Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ 

Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อย่างรองเท้า กระเป๋าเสื้อผ้าเด็กซึ่งของทุกชิ้น

เป็นสินค้าของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ 

อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงกันตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปยูักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปนู้ําเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าว

ขานจากนกัโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ําเย็นที่เนื้อมีรสชาตอิร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย 

“แบบไม่อั้น!!!” 

ที่พัก : FUJI NO BOKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่าน

ได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนชว่ยเรือ่ง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟจู ิสถานีที ่5 – เจดีย์แดงชูเรโตะ – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” (Mount Fuji) สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะ

งดงามที่สุดในโลกแห่งหน่ึง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 โดยมีความ

สูงประมาณ 3,776 เมตร เมื่อขึ้นมาถึงชั้น5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อม

ภูเขาไฟฟูจิที่ชั้น5นี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สัการะ

บูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่สําหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิ

ซงัชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa”หรือ “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมี

ความเชื่อว่าที่นี่มที่านเทนกุปกครองอยู่น่ันเอง และยังว่ากันว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบตัิของท่านเทนกุหลงเหลือ

อยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ําหนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมี

ผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าทําไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่
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คนเคารพบชูาและนิยมมาซ้ือเครื่องลางกลับไปเป็นของที่ระลึก อิสระให้ท่านสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงาม

ของฟจูิซงัในระยะใกล้และเลือกชมเลอืกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “เจดีย์แดงชูเรโตะ” (Chureito Pagoda) เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่

สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ (Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม 

เจดยี์นี้ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน (Arakura Sengen Shrine) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพ

ปี ค.ศ. 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น โดยนักท่องเที่ยวจะได้ชม

ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดยี์ห้าชั้น อิสระให้ท่านได้หามุมถูกใจเก็บภาพตามอัธยาศัย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค” (Oshino Hakkai) หรือ หมู่บ้านน้ําใส ตั้งอยู่ที่จังหวัดยา

มานาชิ ในเขตพื้นที่เดียวกันกับทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไว้นั่นเอง ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการ

ท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี หมู่บ้านแห่งบ่อนํ้าศักดิ์ทั้ง 8 บ่อที่กักเก็บ

นํ้าจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิไว้ ถือเป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้บ่อนํ้าทั้ง 8 บ่อภายในหมู่บ้าน อย่าง

บ่อเดะงุจิ, บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะนาชิ, บ่อโจชิ, บ่อวาคุ, บ่อนิโกริ, บ่อคางามิ และบ่อโชบุ ซึ่งเป็นนํ้าที่เกิด

จากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนรวมกับแร่ธาตุต่างๆ จน

ทําให้นํ้าในบ่อที่เราเห็นนี้มีความใสสะอาดเป็นพิเศษคนญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าในบ่อเหล่านี้นอกจากจะมีความใส

สะอาดและเย็นฉ่ําแล้ว ยังมีความศักดิ์สิทธิท์ี่หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในวันที่

อากาศแจม่ใสทอ้งฟ้าปลอดโปร่งไร้เมฆหมอกอันหนาทึบ จากหมู่บ้านเราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้

อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีวิธกีารสาธิตการนําพลงังานน้ํามาใช้ เช่น นํามาปั่นกังหันเพื่อที่จะให้เครื่องตํา

ข้าวทํางานฯลฯ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชุนพื้นบ้านและบริเวณโดยรอบ 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนกัท่อง

จํานวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ชื่อว่าเป็น

มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟชั่นชั้นแนวหน้าและ

เทคโนโลยีอันทันสมัย ... เพื่อนําท่านไปช้อปปิ้ง ณ “ย่านชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่าน

ความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเป็นพัน ๆ 

ร้าน และร้านร้อยเยน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระ

และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋ารองเท้า 

เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย 

* เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ําอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ * 

ที่พัก : LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่สี่  โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – กิงโกะ อเวนิว – วัดอาซะกุซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ –    

ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 

นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเมจิ” (Meiji Shrine) เป็นศาลเจ้าแบบชินโต ซึ่งมีความเชื่อว่าจักรพรรดิเป็น

ประมุขของศาสนา สืบสายเลือดมาจากเทพ การสร้างศาลเจ้าก็เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิเมจิและพระราชินี

โชเคง ซึ่งศาลเจ้าเมจิเป็นศาลเจ้าที่มีความสําคัญมากในประเทศญี่ปุ่น การสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เป็นงาน

ยิ่งใหญ่ระดับชาติ มีการออกแบบและสร้างโดยนกัออกแบบชั้นนําและช่างฝีมือ ชาวญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในการ

เป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าเมจิด้วยการบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกเป็นป่ารอบ ๆ ศาลเจ้า มีต้นไม้ถูกส่งมาจากทั่ว

ญี่ปุ่นถึง 100,000 ต้น มากเพยีงพอที่จะทําให้เป็นป่ากลางเมือง บนพื้นที่ 170 เอเคอร์ บรรยากาศเหมือนป่า

จริง ๆ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ มักจะมีการจัดงานแต่งงานที่นี่อยู่บ่อย ๆ ในวันปีใหม่จะมีชาวญี่ปุ่นและ

นกัท่องเที่ยวมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถึง 3 ล้านคน 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ถนนอิโช นามิกิ” หรือ “กิงโกะ อเวนิว” (Ginkgo Avenue) เป็นหนึ่งในสถานที่

ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วยในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสี

เหลืองทองอร่ามสวยงาม ทั้งสองข้างทางใต้ต้นไม้จะเต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่น

พักผ่อนหย่อนใจ ถนนทั้งสองข้างทางของถนนเส้นนี้จะมีร้านคาเฟ่ที่ทําระเบียงยื่นออกมาเพื่อนั่งชมต้นไม้ 

โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองคนจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟและทานอาหารกัน

เยอะมาก 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji 

Temple) หรือเรียกอีกอย่างว่าวัดโคมแดง เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมือง

โตเกียวถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็น

ทองสัมฤทธิม์ีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะ

เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง Made In 

Japan แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เป็นต้น 

หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
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หลงัอาหารกลางวันนําท่านเข้าประตูทะลุมิติย้อนยุคไปย่านเมืองเก่า ณ “เมืองซาวาระ” เมืองนี้ถือว่าเป็น

เมืองเล็ก ๆ กะทัดรัดที่มีเสน่ห์ไม่แพ้ที่ไหน ๆ เลย บ้านเรือนร้านค้าต่าง ๆ ยังคงเก็บบรรยากาศความเป็นเอ

โดะไว้อย่างเต็มเปี่ยม แต่เดิมทีนั้นเมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ เมืองแห่งนี้

ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างคลอง มีชื่อเรียกว่าเอโดะน้อย “Little Edo” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นย่านอนุรักษ์

อาคารประวัติศาสตร์สําคญั ในปี ค.ศ.1996 ที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ร้านค้าต่าง ๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอ

โดะ จุดที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองนั่นก็คือ Ja Ja Bridge ซึ่งเป็นสะพานที่จะมีน้ําไหลออกมาจาก

สะพานทั้งสองด้านคล้ายน้ําตก ใกล้ ๆ กับสะพานจาจาเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์อิโนะทาดาทากะ (Ino 

Tadataka Museum) และบ้านพกัอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะคือผู้ที่บุกเบิกประเทศญี่ปุ่น 

ก่อนเดินทางกลบันําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” (Aeon plaza) เป็นแหล่งช็อปป้ิงของฝากกลบับ้านของ

เหล่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเป็นศูนย์รวมสินค้าชั้นนําต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกากล้องกระเป๋า

รองเท้าเสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งร้าน 100 เยนที่เต็มไปด้วยสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อีกทั้งยังมี

ร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายมักจะเป็นร้านอาหารประเภท Fast Food ที่มีราเม็งอร่อย ๆ และ

อาหารอื่น ๆ ในราคาไม่แพงนกั ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้าถูกใจฝากคนทาง

บ้านตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (7) 

ที่พัก : NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพือ่เตรยีมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

0915  เดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 601 

1400  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลมื 

หมายเหตุ : รายการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจ

เส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและ

ญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

ทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

*** หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลืออายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกว่า 6 เดอืน *** 
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ถ้าท่านเจอส่ิงเหล่านี้ ...... ถึงแม้ว่าพาสปอร์ตของท่านยังไม่หมดอายุก็ตาม 

บริษัทฯ ขอแนะนําว่าควรต้องไปทําพาสปอร์ตใหม่ก่อนมาทําการจองทัวร์ 

 

พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบนัที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ... บางท่านถามต่อว่า “ไม่

ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทําศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทําพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบนัผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบนัเป็นหญิงเต็มตัว ทําจมูก ทําตา ทําปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบนัเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทําฟัน / ดัดฟัน) ก็ทําให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สําคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชํารุดเสียหาย ผิดไปจากเดิมที่ทางราชการออกมาให้ 

จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ 

หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             หรือมีการเปียกน้ําเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเห่ียวไม่

เหมือนเดิม 

 

พาสปอร์ตเหลืออายกุารใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ ไม่มีการ

ต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแลว้) 

 

************************************************ 

 

ว่าด้วยเรื่อง “คดีความ / การตั้งครรภ์” 

 

กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คําสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... เช่น บาง

ท่านมีไปค้ําประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทําให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ

ก่อนเดินทาง 

 

สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงต้ังครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ ในวัน

เดินทางท่านจะต้องมีใบรบัรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุม 

ถือเป็นความรบัผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซ้ือทัวร์ โปรดทําความเข้าใจให้ท่องแท้ก่อน 
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อตัราคา่บริการ  

   

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) เร่ิมต้น ท่านละ 43,900.- บาท 

 เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ  43,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเด่ียว เพิ่ม       6,000.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านตอ่ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเด่ียวเพิ่ม 

 

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินสําหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ต๋ัวกรุ๊ปราคาพิเศษนี้ ... ไม่สามารถนํามาแก้ไข, เปลี่ยนช่ือ หรือเรยีกเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ 

 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

 ค่าโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทัวร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมสว่นใหญจ่ะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา และหากวันเข้า

พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร ์หรือการประชมุตา่งๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว อันเป็นผลที่ทําให้

ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั)  

 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอํานวยความสะดวก ตามจํานวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

 ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารกัษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรพัยส์ินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจําตวัของผู้เดินทาง 

 

*** ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซื้อประกันการเดินทางเพ่ิมความคุ้มครอง *** 

สําหรับครอบคลุมเรื่องรักษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง 

(*** แผนประกันภัยนีส้ําหรับผู้เอาประกันทีม่ีอายุมากกวา่ 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพ่ิม  :  กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

 ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตัวของประเทศนั้นๆ เอง) 

ค่าโรงแรม – ในกรณีที่รัฐบาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกํากับภาษี) 

 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทําใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทําเอง) 

 ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรมั / ท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหาร

ที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย   1,000 บาทต่อท่าน 

 

ขัน้ตอนการจอง และชาํระคา่ทวัร์ 

จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสําเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมชําระเงินค่ามัดจําท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรบัลูกค้ารายอื่นต่อไป  

สําหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯ ก็ขออนญุาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชําระเงินน้ี 

(หากไม่ชําระภายในเวลาที่กําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษัทฯ ทําการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจําได้ทันที) 

 

ชําระเงินผ่านบัญชธีนาคารเท่านั้น  

บริษัท เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จํากัด 

 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชําระเงินผ่าน

การโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร ชื่อส่วนบุคคล 

ทั้งนี้เพือ่ความปลอดภัยในการชําระเงินของ

ท่านเป็นสําคัญ 

 

หากต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณา

แจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า มิฉะนั้น

ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่ จะไม่ออก

ใบเสร็จย้อนหลัง 
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เงื่อนไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วันขึ้นไป  คืนค่ามัดจําทั้งหมด 

ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และ +ค่าดําเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

หมายเหต ุ: - 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผู้สูงอายุ หรือท่านที่มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือไม้เท้า ต้องอยู่

ในความรบัผิดชอบของตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได้ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัว

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงถือเป็นเหตุที่อยู่นอกเหนืออํานาจและ

ความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

 หากในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรยีกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

 กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทําให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและ

พกัโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน , 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออํานาจการควบคุมของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ รบัเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วเครื่องบินเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุ๊ป)     

กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 35 วัน หรือกรณีที่ลูกค้า ต้องทําการออก        ตั๋วโดยสาร

ภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย

ใด ๆ ทั้งสิ้น 

ราคาดังกล่าวข้างต้น .... สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลี่ยน, คา่น้ํามนั และค่าภาษีต่าง ๆ ของสายการบิน  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จาํกัด 

 

รายการทัวร์.....................โตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืน ..............วันเดินทาง........................................................................ ... 

ชื่อผู้ติดต่อ........................................................................โทร..................................... .......แฟกซ์................................................ 

ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร.................................................................................................. ........................................................... 

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

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

จํานวนผู้เดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผู้ใหญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี ..........................ท่าน) 

จํานวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............................ห้อง  (ห้องพักคู่.................ห้องพักเด่ียว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................) 

 

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรณุแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือวัว             ไม่ทานเน้ือหมู            ไม่ทานสัตว์ปีก        ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่น ๆ............................................................................................................. .............................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 
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ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..................................................ผู้จอง 
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