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โดยสายการบนิไทย (THAI) 
ฟร!ี!! ชุดกโิมโน ใสเ่ทีย่วรอบเกยีวโต พรอ้มนําชุดกลบัไทยเพือ่เป็นของทีร่ะลกึ 

ไหวพ้ระขอพร ณ วดัอาซากุสะ ผา่นชม โตเกยีวสกายทร ี

ขึน้ภูเขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

ชมความนา่รกั ของลงิภูเขา แชอ่อนเซ็นทา่มกลางหุบเขาหมิะขาวโพลน 

อลงัการความยิง่ใหญข่องปราสาทอกีาดํา ณ เมอืงมตัสโึมโต ้

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต ชม ศาลเจา้เฮอนัและปราสาททอง คนิคะคจุ ิ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ 2 ยา่นดงัของ 2 เมอืง ซาคาเอะ ชนิไซบาช ิและออิอนมอลล ์

พเิศษ!!! อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปูยกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี ราคา 9,000.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มีเจา้หนา้ที่

ของบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

22.10 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG640 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ผา่นชม) - หมูบ่า้นอยิาชโินะ 

ซาโตะ - Dinner บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

17-22 มกราคม 2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

24-29 มกราคม 2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

31 มกราคม-05 กุมภาพนัธ ์2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

07-12 กุมภาพนัธ ์2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

14-19 กุมภาพนัธ ์2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

21-26 กุมภาพนัธ ์2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

28 กุมภาพนัธ-์05 มนีาคม 2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

07-12 มนีาคม 2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

14-19 มนีาคม 2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

21-26 มนีาคม 2562 41,888.- 8,900.- 30+1 
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06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความ

สะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด 

จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  เดนิทางสู ่

เมอืงโตเกยีว นําทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ ASAKUSA TEMPLE วัดทีไ่ด ้

ชือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายใน

ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหว ้

ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ีขนาด

ใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ที่

มชีือ่ว่า “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มีชือ่ว่า 

ถนนนากามเิซะ ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ 

ของเลน่ รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และ

ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ 

รมิแม่น้ําสุมิดะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ีTokyo Sky tree (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) หอส่ง

สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ทวิทศันข์องหอคอยโตเกยีวสกายทรี ทีบ่รรจุเทคโนโลยีแนว

หนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ LAKE KAWAGUCHIKO ทะเลสาบทีเป็นจุดชมววิฟูจทิี่

สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ พเิศษ!!! นําทา่นขึน้ กระเชา้ลอยฟ้า คาช ิคาช ิKACHI KACHI ROPEWAY

กระเชา้ทีจ่ะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจโิกะจากมุมสงู

เปิดใหบ้รกิารทุกวันตลอดทัง้ปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิารช ัว่คราวเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

สภาพอากาศไมเ่อือ้อํานวย) เพียงไม่กีน่าทีถงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาที่มีความสูง 1,075 

เมตร ทา่นสามารถชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิด ้และในวันทีอ่ากาศ

แจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญีปุ่่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอา

ราคาวะ)เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ IYASHINO SATO ตัง้อยู่ในพื้นทีท่ีเ่คยเป็น

หมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ ซึง่ถกูพายุไตฝุ้่ นพัดถล่มในปี 1966 

จนกระทัง้ตอ่มาอกี 40 ปีไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้

ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวัฒนธรรม ลองและซือ้สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิ ภายใน

หมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมือแบบ

ดัง้เดมิแลว้ ยังสามารถชมพพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี่, ซือ้สนิคา้พื้นเมือง, เพลดิเพลนิกับรา้นน้ําชาและ

รา้นอาหาร นอกจากนี้ยังมจีัดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กบัฤดกูาลดว้ยไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  
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คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 

พกัที ่ SUN PLAZA YAMANAKAKO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่นํา้แรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม   ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) - เมอืงนากาโน ่– สวนลงิจโิกคุดาน ิ– ปราสาท

มตัสโึมโต ้ 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิMt.Fuji 5th  ทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่

มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทัว่โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่า

เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยือนญี่ปุ่ น

ตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่

เอ ือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้

สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  **สําหรบัผูท้ ีเ่ลอืกเดนิทางวนัที ่05 ถงึ 

26 มนีาคม 2562**  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 เดนิทางสู ่เมอืงนากาโน ่เป็นจังหวัดในภูมภิาค Chubu ภูมปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขาสงู ทําใหม้ี

อากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาตอิย่างที่สุด ไดช้ื่อว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่ น 

เนื่องจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง  จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ สวนลงิจโิกคุดาน ิ(Jigokudani 

Monkey Park) ตัง้อยู่ทา่มกลาง หบุเขาจโิกคดุาน ิ(Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจ ิเป็นน้ําพุ

รอ้นธรรมชาตทิี่ลงิป่าลงมาอาบน้ํา และเป็นที่อยู่อาศัยของลิงหิมะชนิดนี้อีกดว้ย ภายในพื้นที่

สวนสาธารณะ มสีระว่ายน้ําทีส่รา้งข ึน้สาํหรับเจา้ลงิทัง้หลาย ซึง่จากประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 

5 นาท ีไฮไลท!์!! ทา่นจะพบเห็นลงิตลอดสองขา้งเสน้ทางระหว่างทีไ่ปยังสระน้ํา โดยพวกมันจะจับ

กลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีความคุน้เคยกับมนุษย์ อสิระใหท้่านชมความน่ารักของลงิแช่ออนเซนใน

อริยิาบถตา่งๆ ตามอัธยาศยั ขอ้ควรระมดัระวงัหา้มเขา้ไปจบัหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด เดนิทาง

กลบัสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้นําท่านเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปราสาท

ดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศญี่ปุ่ น  เนื่องจากสรา้งอยู่บนพื้นทีร่าบ ใน

ภาษาญีปุ่่ นจงึเรียกว่า ฮริาจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงทีม่ีหอคอยและป้อมปืน
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เชือ่มตอ่กบัโครงสรา้งอาคารหลกั และดว้ยสโีทนมืดทําใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญ่และสขุุม จนไดร้ับ

ฉายาวา่ปราสาทอกีา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ บันไดไมส้งูชัน 

ชอ่งเก็บหนิสาํหรับโจมตศีัตรู ชอ่งสําหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชัน้ นําท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้

พืน้เมอืง พรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิน่ 

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (5) 

พกัที ่ MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ ชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– ลานสกทีาคายามา่ – เมอืงนาโกย่า - ชอ้ปป้ิงซา

คาเอะ 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านสู่ ชริาคาวาโกะ SHIRAKAWAGO เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น 

เป็นหมู่บา้นชาวนาทีม่ีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็น

เมอืงมรดกโลกทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ ไฮไลท!์!! หมู่บา้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่ีอายุ

มากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ รูปแบบ

ของบา้นทีม่หีลงัคามุงดว้ยฟางขา้วทีทํ่ามุมชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน ตัวบา้นมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งข ึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 1995 

องคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 

 เดนิทางสู ่ทาคายามา่ TAKAYAMA เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  

ถกูขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ นําท่านเดนิเล่น ชมบรรยากาศ

เมอืงเกา่ทาคายาม่าที ่ซนัมาชซูิจ ิSANMASHISUJI ย่านเมอืงเกา่ทีอ่นุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 

ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างดี ผา่นชม อาคารทาคายามา่จนิยะ TAKAYAMA JINYA อดตีทําหนา้ที่เป็น

สํานักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจําภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TTP) TOKYO FUJI OSAKA 6D4N PREMIUM KIMONO (TG) 

จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดร้ับการ

บํารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจ่ัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผน

ทีภู่มภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมือง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/

ทา่น) จากนั้นนําท่านเดนิทางสู ่ลานสกทีาคายามา่ TAKAYAMA SKI AREA อสิระใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับกจิกรรมฤดูหนาว บนลานสกีหมิะขาวโพลนกวา้งสุดลูกหูลูกตา ท่านสามารถเช่าชุด

อุปกรณ์สกสีาํหรับถา่ยรูปหรอืเลน่สกทีัง้ Sled Snow board หรือ กจิกรรมอื่นๆ อีกมากมาย (ราคาไม่

รวมคา่กจิกรรม – คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ) นําทา่นสู ่นาโกยา่ NAGOYA เป็นตวัเมืองของจงัหวดัไอ

จ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศยัอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ําคัญ

แห่งหนึง่ของญีปุ่่ น นําทา่นสู ่ยา่นซาคาเอะ SAKAE เป็นย่านธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคา

ยะ หรือ เมอืงใตด้นิ (central park) ที่เต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใช ้

กระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะ

โอโดร ิ

คํา่         บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (8) 

ทีพ่กั  TOYOKO INN NAGOYA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  เมอืงเกยีวโต - แตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจําชาตญิีปุ่่ น - ศาลเจา้เฮอนั – การเรยีนพธิี

ชงชาญีปุ่่ น – วดัคนิคะคจุ ิ- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TTP) TOKYO FUJI OSAKA 6D4N PREMIUM KIMONO (TG) 

นําท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต KYOTO ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ นมายาวนานที่สุด คือ

ตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจงึเป็นเมืองสําคัญที่เต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นดว้ย จากนัน้ นําท่าน เปลีย่นเครือ่งแตง่กายดว้ยชุดกโิมโน 

ชุดประจําชาตญิีปุ่่ น พเิศษ!!! ท่านสามารถแต่งกายดว้ยชุดกโิมโนพรอ้มถา่ยรูปสวยๆ และ

สามารถนําชุดกลบัเมอืงไทยเพือ่เป็นของทีร่ะลกึ จากทางบริษัท นําท่านสู่ ศาลเจา้เฮอนั 

HEIAN SHRINE ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอ ิผูท้ี่

มคีวามสาํคญัตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต 

โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้ของ

วัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื 

การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น SADO โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชง

ชา การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิี รายละเอียดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก 

พธิชีงชานี้ ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

เดนิทางสู ่ปราสาททอง วดัคนิคะคจุ ิKINKAKUJI เดมิสรา้งข ึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกุนอา

ชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ 

คนไทยนยิมเรยีกกนัว่า วัดทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลกัเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่

กลางน้ํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น้ําเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลกัษณ์หนึง่

ของเมอืงเกยีวโต นําทา่นชอ้ปป้ิงกนัตอ่ย่าน ชนิไซบาช ิSHINSAIBASHI บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่ง

นี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องสําอางค ์รา้น

รองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื้อผา้สตรีทแบรนด์ทัง้ญี่ปุ่ นและ

ตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีกุอย่างทีต่อ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี้  

คํา่         บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (11) 

ทีพ่กั  RECO MIKUNI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – หา้งออิอน – สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ - สนามบนืสุวรรณ

ภมู ิกรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TTP) TOKYO FUJI OSAKA 6D4N PREMIUM KIMONO (TG) 

 เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ Osaka Castle (ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์สําคัญของเมืองโอ

ซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คู

น้ํา และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกว่า 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็น

แหลง่ชมซากรุะทีโ่ดง่ดงัเพราะฉากดา้นหลงัของสวนแหง่นีจ้ะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้

ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 

 นําท่านอสิระชอ้ปป้ิง หา้งออิอน AEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิคันไซ จากจุดนี้สามารถ

มองเห็นทวิทศันข์องอ่าวโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้แบรนเนมด์

ตา่งๆ อกีกว่า 86 รา้น อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

 จากนัน้ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

17.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

21.25 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TTP) TOKYO FUJI OSAKA 6D4N PREMIUM KIMONO (TG) 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TTP) TOKYO FUJI OSAKA 6D4N PREMIUM KIMONO (TG) 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวีซา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํ่า 34 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไมชํ่าระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ท ีร่ออยู ่

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
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เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจํา
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้มดั

จํา หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

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

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

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 ัง้หมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

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

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

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 
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10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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

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

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

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



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TTP) TOKYO FUJI OSAKA 6D4N PREMIUM KIMONO (TG) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


