
 

OSAKAKYOTO MIYAMA INE5D3N 

ซุปตารช์าวประมง 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - มนีาคม 2563 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 

ไฮไลท!์!เทีย่วหมูบ่า้นสโลวไ์ลฟ์ ณ หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ   

สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ณ หมูบ่า้นคายาบกูแิหง่เมอืงมยิามา่  



 

ตระการตาความยิง่ใหญข่อง ปราสาทโอซากา้ 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต วดัทองคนิคะคจุ ิและเฉดิฉายยา่นกอิอน  

ชมพธิชีงชาญีปุ่่ น และสกัการะขอพร ณ ศาลเจา้เฮอนั 

พเิศษ !!เพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนลานสก ีพรอ้มสมัผสัหมิะสขีาวโพลน  

ชอ้ปป้ิงจใุจ เอ็กซโ์ปซติี ้และ ชนิไซบาชิ 

FREE WIFI ON BUS 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

06-10มกราคม 2563  22,888.- 7,900.- 0°C - 11°C  

07-11มกราคม 2563  22,888.- 7,900.- 0°C - 11°C  

08-12มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- 0°C - 11°C  

09-13มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- 0°C - 11°C  

10-14มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- 0°C - 11°C  

11-15มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

12-16มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

13-17มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

14-18มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

15-19มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

16-20มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

17-21มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

18-22มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

19-23มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

20-24มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

21-25มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

22-26มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

23-27มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

24-28มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

25-29มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

26-30มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

27-31มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

28มกราคม– 01 กมุภาพนัธ2์563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

29มกราคม– 02 กมุภาพนัธ2์563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

30มกราคม– 03 กมุภาพนัธ2์563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

31มกราคม– 04 กมุภาพนัธ2์563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

01-05 กมุภาพนัธ2์563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  



 

02-06 กมุภาพนัธ2์563 19,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

03-07 กมุภาพนัธ2์563 19,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

04-08 กมุภาพนัธ2์563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

05-09 กมุภาพนัธ2์563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

06-10 กมุภาพนัธ2์563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

07-11 กมุภาพนัธ2์563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

08-12 กมุภาพนัธ2์563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

09-13 กมุภาพนัธ2์563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

10-14 กมุภาพนัธ2์563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

11-15 กมุภาพนัธ2์563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

12-16 กมุภาพนัธ2์563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

13-17 กมุภาพนัธ2์563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

14-18 กมุภาพนัธ2์563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

15-19 กมุภาพนัธ2์563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

16-20 กมุภาพนัธ2์563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

17-21 กมุภาพนัธ2์563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

18-22 กมุภาพนัธ2์563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

19-23 กมุภาพนัธ2์563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

20-24 กมุภาพนัธ2์563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

21-25 กมุภาพนัธ2์563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

22-26 กมุภาพนัธ2์563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

23-27 กมุภาพนัธ2์563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

24-28 กมุภาพนัธ2์563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

25-29 กมุภาพนัธ2์563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

26กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม2563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

27กมุภาพนัธ ์– 02 มนีาคม2563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

28 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม2563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

29 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

01-05 มนีาคม2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

02-06 มนีาคม2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

03-07 มนีาคม2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

04-08 มนีาคม2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

05-09 มนีาคม2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

06-10 มนีาคม2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

07-11 มนีาคม2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

08-12 มนีาคม2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  



 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดค้วรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,500 บาท/ทรปิ** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 
วนัแรก      กรงุเทพ    สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น 

11.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง  ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

14.10น. เหริฟ้าสูเ่มอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 

21.55น.   ถงึเมอืงคนัไซประเทศญีปุ่่ นหลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น 

เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***

สําคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั** 

จากน ัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมทีพ่กั(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

09-13 มนีาคม2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

10-14 มนีาคม2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

11-15 มนีาคม2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

12-16 มนีาคม2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

13-17 มนีาคม2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

14-18 มนีาคม2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

15-19 มนีาคม2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  



 
คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   

พกัที ่ Ueno Flex Hotel Igaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   ลานสกบีวิะโกะวลัเลย-์ เมอืงมยิามา่ – หมูบ่า้นคายาบกู ิ– เกยีวโต - ยา่นกอิอน 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ลานสกบีวิะโกะวลัเลย ์ (Biwako ValleySki Resort)(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ1.30ชัว่โมง) เป็นลานสกทีีไ่ดร้ับความนยิมอย่างสงูดว้ยหมิะคณุภาพดแีละเสน้ทางสกทีีเ่ต็ม

ไปดว้ยความหลากหลายซึง่แน่นอนว่ารวมถงึเสน้ทางสกสีาํหรับนักสกมีอืใหม่ดว้ยเชน่กนัโดยเฉพาะที่

ลานสกโีฮไรพาโนราทีไ่ดร้ับความนยิมมากเป็นพเิศษเพราะเป็นลานสกทีีส่ามารถสนุกสนานกบัการเลน่

สกหีรอืสโนวบ์อรด์และชืน่ชมทวิทศันอ์ันงดงามของ ทะเลสาบบวิะ  (Lake Biwa)ไปพรอ้มๆกนัได ้

อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิตามอัธยาศยั (ราคาไมร่วมคา่อปุกรณ์บนลานสกคีา่กระเชา้และชุด

อปุกรณ์กนัหนาว**หมายเหต ุท ัง้นีใ้นฤดหูนาวบางวนัสภาพภมูอิากาศอาจไมเ่อือ้อํานวยตอ่

การเดนิทาง การขึน้เขาเลน่สก ีรายการทวัรส์ามารถปรบัเปลีย่นสถานทีเ่ลน่สก ีหรอืปรบั

โปรแกรมสถานทีท่อ่งเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยิามา่(Miyama)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2ชัว่โมง) เมอืงชนบทบน

ภเูขาชม หมูบ่า้นคายาบกู ิ (Kayabuki no Sato)หมู่บา้นทางทศิเหนือของเมอืงนี้ เป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ในหมู่บา้นจะมกีระทอ่มหลงัคาสงูอยู่ในพืน้ทีเ่กอืบ 40 หลงัแตล่ะบา้นมกีาร

อนุรักษ์รูปแบบตวัอาคารดา้นนอกดว้ยวัฒนธรรมแบบดัง้เดมิ โดยการมงุหลงัคาแบบ kayabuki

เอกลกัษณ์เฉพาะอกีอย่างนงึคอืหมู่บา้นแห่งนี้เป็นบา้นจรงิๆทีม่คีนอยู่อาศยัและยังคงดําเนนิชวีติ

ทํางานแบบคนทัว่ๆไปในแถบนี้เพยีงแตด่ว้ยสถาปัตยกรรมของบา้นทีค่งความโบราณอสิระใหท้า่นได ้

สมัผัสบรรยากาศทีแ่ทจ้รงิของชนบทในประเทศญีปุ่่ นตามอัธยาศยั นําทา่นเดนิทางสู ่ เกยีวโต 

(Kyoto)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1.30ชัว่โมง) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนาน



 
ทีส่ดุ คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสาํคญัทีเ่ต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นกอิอน (Gion)อสิระใหท้า่นเดนิช ้

อปป้ิงพรอ้มสมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของคนญีปุ่่ นอย่างเกอชิาไวด้ว้ยในบางโอกาส ทา่นสามารถเห็น

เกอชิาเดนิไปๆมาๆในบรเิวณนี้ไดถ้นนเสน้หลกัจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้รา้นดืม่ชาและรา้นอาหารทอ้งถิน่

มากมาย 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่  Urban Hotel Kyoto-Nijo Premiumหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่ น - วดัคนิคะคจุ ิ -เมอืงอเินะ - หมูบ่า้นชาวประมงอ ิ

เนะ– โอซากา้ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นสู่ศาลเจา้เฮอนั  (Heian Shrine)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถกู

สรา้งข ึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอผิูท้ีม่คีวามสาํคญัตอ่เมอืงเกยีวโตอย่าง

มากเนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮ

อัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล 

ไฮไลท์ !!!จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น  

(Sado)โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้มขีัน้ตอนมากมายเริม่ตัง้แตก่ารชงชาการรับชาและการดืม่ชา

ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิรีายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมากพธิชีงชานี้ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่าง

เดยีวยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย เดนิทางสู ่ วดัคนิคะคจุ ิ

(Kinkakuji)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ30 นาท)ีเดมิสรา้งข ึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชิ

กากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลงัจากทีท่า่นเสยีชวีติ 

คนไทยนยิมเรยีกกนัว่า วัดทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลกัเป็นสทีองเกอืบทัง้หลงัตัง้โดดเดน่อยู่

กลางน้ํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น้ําเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลกัษณ์

หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)บรกิารทา่นดว้ยเมน ูชาบแูสนอรอ่ย 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงอเินะ(Ine)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ

เมอืงเกยีวโตแตส่ ิง่ทีด่งึดดูใจใหนั้กทอ่งเทีย่วอยากมาเทีย่วทีน่ี่ก็คอืบา้นลกัษณะแปลกตาทีเ่รยีกว่า ฟุ

นายะ (Funaya)โดยชัน้ลา่งเป็นทา่จอดเรอืสว่นชัน้บนเป็นทีอ่ยู่อาศยัเป็นลกัษณะทางสถาปัตยกรรม

แบบดัง้เดมิในทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ามารถออกเรอืจากบา้นไปหาปลาไดส้ะดวกรวดเร็วเพราะเมอืงนี้มี

อุตสาหกรรมการประมงทีเ่ฟ่ืองฟอูสิระใหท้า่นเดนิชมหมูบ่า้นชาวประมงอเินะ  (InenoFunaya)ทีม่ี

ฟนุายะเรยีงตวักนัเป็นแนวโคง้รูปตวัยูไปตลอดทางมจํีานวน 230 หลงัดว้ยกนัทางรัฐบาลไดอ้อก

กฎหมายควบคมุการเปลีย่นแปลงอาคารของอเินะใหค้งลกัษณะดัง้เดมิของฟนุายะไวแ้มแ้ตอ่าคาร

สรา้งใหม่ก็ยังมหีนา้ตาคลา้ยๆของเดมิชว่ยใหร้ักษาวถิชีวีติของผูค้นเอาไวไ้ดจ้ากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโอ

ซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)เป็นเมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดบั  2 

และมปีระชากรมากเป็นอันดบั  3 ของประเทศญีปุ่่ นและยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในสามนครเคฮันชงิ

ตัง้อยู่ในภมูภิาคคนัไซบนเกาะฮนชเูป็นหนึง่ในไม่กีเ่มอืงทีม่สีถานะเป็นนครโดยขอ้บัญญัตริัฐบาลญีปุ่่ น 



 
คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Universal Hotel Rebornหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ หบุเขามโินะ - นํา้ตกมโินะ –เอ็กซโ์ปซติี ้- ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ชนิไซบาช-ิ 

สนามบนิคนัไซ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม หบุเขามโินะ (Minoh park)หรอืมโินะโอะ Mino-oนําทา่นชม นํา้ตกมิ

โนะ(Minoh Waterfall) ทีต่ัง้ตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสงู 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขา

ซึง่ทอดลดัเลาะไปตามแนวป่า มพีรรณไมร้าว 980 ชนดิ แมลงกว่า 3,000 ชนดิอาศยัอยู่ อสิระใหท้า่น



 
ชมความงามตามอัธยาศยั(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ40 นาท)ีนําทา่นชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี้ (Expo 

City)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ีทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ในโอซากา้ศนูยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งข ึน้เพือ่ระลกึถงึ

งานเวลิดเ์อ็กซโ์ปทีจ่ัดข ึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยู่ในเมอืงซอุติะจังหวัดโอซากา้มเีนื้อทีท่ัง้หมดราวๆ

172,000 ตารางเมตรภายในพืน้ทีแ่ห่งนี้มแีหลง่ความบันเทงิมากมายภายใตค้อนเซ็ปต์ fusing the 

enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทัง้ช ้

อปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้ามอัธยาศยั 

เอ็กซโ์ปซติีไ้ดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ่ๆ ดว้ยกนัดงันี ้

1. NIFRELพพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าจัดแสดงสตัวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนสาํหรับคนรักภาษาอังกฤษเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซํ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัว่ทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะทําใหค้ณุหลงใหลและ

ผจญภยัไปกบัการต์นูตวัโปรด 

4. Orbiสถานทีแ่ห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. ANIPOสวนสนุกทีเ่ครือ่งเล่นหลายอย่างถกูออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเล่นพรอ้มกับพ่อแม่ได ้ ทําให ้

เด็กๆไม่กลัวและสนุกสนานร่วมกันไดท้ัง้ครอบครัว  

6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคคันไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคดิของการต์ูนดัง Shaun the Sheep เด็กๆ

จะไดส้นุกสนานในแบบฟารม์เลีย้งแกะในทุง่กวา้ง ทัง้วิง่เล่นกับตัวการต์ูนแกะ Shaun และหอ้ยโหน

ชงิชา้เถาวัลยแ์บบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPO CITYศนูยก์ารคา้ทีร่วมสนิคา้ทกุอย่างทกุประเภททัง้ของญีปุ่่ นและจาก

นานาชาตทิัว่โลก ไม่เพยีงแตแ่บรนดเ์นมชือ่ดงัราคาหรู แตย่ังมทีัง้รา้น 100 เยนอย่าง Daiso, 

รา้น 3coin ทีส่นิคา้ทกุอย่างราคา 300 เยน 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนัน้นําทา่นสูป่ราสาทโอซากา้ (Osaka Castle)(ดา้นนอก)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ30 นาที)

เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์สาํคญัของเมอืงโอซากา้หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกนัทัง้หมด  8 ชัน้ตวั

ปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี , คน้ํูาและสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตกความ

งดงามของปราสาทถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ทีนั่กทอ่งเทีย่วทัว่โลกตา่งใหค้วามสนใจที่

จะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี (ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิ  50นาท)ี ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชนิ

ไซบาช ิ(Shinsaibashi)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ15 นาที)บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งสาํอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีกุอย่างทีต่อ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี้ จากน ัน้ ไดเ้วลาอนั

สมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิทีX่J611 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีห่า้ สนามบนิดอนเมอืง 

03.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิหกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาทจากราคาทวัร ์



 
 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้* 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย
ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางอเีมล ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  



 
 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจํา

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตกุรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั

คณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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



 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา

ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 

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

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรุณ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 

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

 

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

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