
              

 

    

OKINAWA 4D2N 
ซุปตาร ์ฮลูา ฮลูา่ 2 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน - มถินุายน 2562 

 
โดยสายการบนิ Peach Airline  

เปิดประสบการณใ์หม ่โอกนิาวา่ เกาะสวรรคแ์หง่ญี<ปุ่ น 
ชมสตัวโ์ลกใตนํ้ @า ณ พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ @าชูราอมู ิ

เที<ยวสวนเมอืงรอ้น ณ สวนสปัปะรดนาโกะ  



              

 

    

สดูกลิ<นอายทะเลญี<ปุ่ น ณ ผามนัซาโมะ 
สมัผสัวถิชีวีติชาวรวิกวิ ณ โอกนิาวา่ เวลิด ์

ชมกรรมวธิกีารผลติแกว้ สนิคา้ทอ้งถิ<น ณ โรงงานแกว้  
ชอ้ปปิ@ งจใุจถนนโคคไุซโดร ิ, อาชบิานา่ เอา้เลท ,  

อเมรกินั วลิเลจ และ ออิอนมอลล ์

Wifi บนบสั / มนํี @าดื<มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี<ยว 

06-09 เมษายน 2562 20,888.- 7,900.- 

09-12 เมษายน 2562 22,888.- 7,900.- 

10-13 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 26,888.- 7,900.- 

14-17 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 22,888.- 7,900.- 

15-18 เมษายน 2562 20,888.- 7,900.- 

19-22 เมษายน 2562 20,888.- 7,900.- 

10-13 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 

17-20 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 

24-27 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 

30 พฤษภาคม-02 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื<องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานี@ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

**เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ราคา 2000 บาท/ทา่น** 
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

22.30 น       พรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมู ิชั �น 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ พชี แอร ์โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทคอยตอ้นรับ 

วนัสอง สนามบนินาฮา โอกนิาวา่ – ผามนัซาโมะ - รา้นโอกาช ิโกเตน – สวนสบัปะรดนาโกะ – พพิธิภณัฑ์
สตัวนํ์ @าชุราอมู ิ 

**01.25/01.40/01.55 น. ออกเดนิทางสู ่ณ สนามบนินาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญี�ปุ่ น  

โดยสายการบนิ เที<ยวบนิที< MM990 

 (ราคานี@ไมร่วมอาหารบนเครื<องบนิ โดยทา่นสามารถซื@ออาหารพรอ้มเครื<องดื<มไดด้ว้ยตนเองบน
เครื<องบนิ)  



              

 

    

**ตารางเที<ยวบนิ** 

07.55/08.10/08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาฮะ เกาะโอกนิาวาประเทศญี<ปุ่ น ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร
ตรวจเช็คสิ�งของ สมัภาระของทา่นเรยีบรอ้ย แลว้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เกาะโอกนิาวา เพื�อชื�นชมทวิทัศนอ์ัน
งดงามภายในเกาะและไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกนิาวา ในอดตีเป็นศูนยก์ลางของ
อาณาจักรรวิกวิแตถ่กูญี�ปุ่ นยดึเอามาผนวกเขา้กันปัจจบุันเป็นเมอืงเอก และเป็นเมอืงพักตากอากาศและเป็น
ตน้กําเนดิศลิปะการต่อสูอ้ย่างคาราเตม้หีาดทรายขาวสวย นํ�าทะเลสคีรามและปะการังที�ยังสมบูรณ์ทําให ้
จังหวัดโอกนิาวาเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวสําคัญอกีเกาะหนึ�ง จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ผามนัซาโมะ ผาหนิที�สงู
ชนักว่า 30 เมตรมลีักษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้สูท่ะเลจนี พื�นที�สเีขยีวของตน้หญา้ที�ข ึ�นปกคลมุจนถงึยอด
หนา้ผาตัดกับผนืนํ�าทะเลสฟ้ีาใส เป็นทวิทัศน์ที�สวยงามที�สดุแห่งหนึ�งในโอกนิาว่า ในวันที�ทอ้งฟ้าสดใสจะ
สามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที�อยูน่อกชายฝั�งไดอ้ยา่งชัดเจน ชาวญี�ปุ่ น
ส่วนใหญ่นิยมที�จะมาตั �งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกวา้งใหญ่ของผาหนิแห่งนี�ว่ากันว่า
สามารถรองรับนักท่องเที�ยวถงึ 10,000 คนในเวลาเดยีวกันไดอ้ย่างสบายๆ จากนั�นแวะชม รา้นโอกาช ิโก
เตน รา้นขายขนมที�มคีวามเกา่แกแ่ละมชีื�อเสยีงมาก เพราะใชว้ัตถดุบิธรรมชาตทิอ้งถิ�นลว้นๆ ไมว่า่จะเป็นมัน
ม่วงรสหวาน นํ�าตาลทรายแดง และสับปะรด เป็นตน้ ขนมที�มีชื�อเสยีงที�สุดคือ ขนมมันม่วง ที�เนื�อมันนุ่ม 
หวานกําลังด ีเนื�อแป้งละลายในปาก ใหท้่านไดช้มโรงงานผลติและเลอืกซื�อเป็นของฝากกลับบา้นไดต้าม
อธัยาศัย 

 
เที<ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นชม สวนสบัปะรดนาโกะ Nago Pineapple Park สบัปะรดเป็นสนิคา้เกษตรที�มอียูบ่นเกาะโอกนิา
วา่ แตม่ชีว่งหนึ�งที�สบัปะรดจากตา่งประเทศเขา้มาตตีลาดทําใหส้บัปะรดในทอ้งถิ�นราคาตกตํ�า ทางโอกนิาวา่
จงึสรา้งสวนแห่งนี�ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวขนาดเล็ก เพื�อส่งเสรมิการขายสับปะรดทอ้งถิ�นใหไ้ดม้ากขึ�น 
ภายในสวนจําหน่ายของที�ระลกึ ผลติภัณฑต์่างๆที�ผลติจากสับปะรด เชน่ ไวน์ นํ�าผลไม ้เคก้ ช็อคโกแลต 
สบัปะรดอบแหง้ และสบัปะรดสด นอกจากนี�ยังสามารถชมวธีกีารปอกเปลอืกสบัปะรดเพื�อบรรจกุระป๋องไดอ้กี
ดว้ย (ไม่รวมค่าน ั<งรถ เพิ<มท่านละ 400 เยน) จากนั�นชม พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ @าชุราอูม ิOkinawa 



              

 

    

Churaumi Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ�าที�ดีที�สุดในประเทศญี�ปุ่ น ไฮไลท!์!! ของการเยี�ยมชม
พพิธิภัณฑส์ตัวนํ์�าแหง่นี�คอืแท็งกนํ์�าคโุรชโิอะ ซึ�งเป็นหนึ�งในแท็งกนํ์�าที�ใหญท่ี�สดุของโลก ซึ�งภายในนั�นเต็ม
ไปดว้ยสิ�งมชีวีติในทะเลแถบโอกนิาวา่ที�หลากหลาย สัตวนํ์�าที�โดดเดน่ที�สดุคอืฉลามวาฬยักษ์ และกระเบน
ราห ูอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสตัวนํ์�าหลากหลายชนดิ ทั �ง ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสอื และฉลามวัว ปลา
เรอืงแสง ตลอดจนหอยต่างๆ นอกจากนี�ยังมสีระนํ�ากลางแจง้ที�ตั �งอยู่ใกลร้มินํ�าซึ�งเป็นที�จัดการแสดงของ
โลมาแสนรู ้เตา่ทะเล และพะยนู ที�จัดขึ�นเพยีงไมก่ี�ครั �งตอ่วัน (ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ<มเตมิ แตต่อ้งตรวจสอบ
เวลาการแสดงกอ่นเขา้พพิธิภณัฑ)์ 

คํ<า  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ที<พกั  RESONEX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัสาม ปราสาทชูร ิ(ดา้นนอก) – อาชบิานา เอา้เลท - โอกนิาว่าเวลิด ์– ถํ @าธารมรกตเกยีวคุเซ็นโด -  
โรงงานแกว้ - ยา่นถนนโคคไุซโดร ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากนั�นนําท่านสู ่ปราสาทชูร ิShuri Castle (ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทจา่ยเพิ<มประมาณ 820เยน/
ทา่น) ปราสาทชรูดิั �งเดมิ สรา้งขึ�นในชว่งปลายยคุ 1300 มบีทบาทสําคัญในการรวมอํานาจเกาะไวเ้ป็นหนึ�ง
เดยีว อาคารอนัเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวรวิกวิ ซึ�งเป็นที�ประทับของกษัตรยิโ์ชเอ็ง ในสมัย
ราชวงศโ์ช ซึ�งอาณาจักรรวิกวิเป็นอาณาจักรหนึ�งทางตอนใตข้องญี�ปุ่ น ใกลก้ับเกาะไตห้วัน มคีวามใกลช้ดิ
กับทางวัฒนธรรมของจนี สถาปัตยกรรมของปราสาทแหง่นี� สว่นมากจงึไดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศจนี ใน
สมัยราชวงศห์มงิ และเมื�อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั �งที�สองตอนที�กองทัพสัมพันธมติรสามารถยกพล
ขึ�นบกที�โอกนิาวา่ได ้พษิแหง่สงครามทําใหป้ราสาทถกูทําลายลงเกอืบทั�งหมด เหลอืเพยีงกําแพงปราสาท
เพียงไม่กี�ส่วนโผล่พน้เหนือพื�นดนิขึ�นมาเพียง 20-30 เซนตเิมตร จนกระทั�งปี 1992 ไดม้ีการก่อสรา้ง
ปราสาทชูริโจขึ�นใหม่หมดใหม้ีโครงสรา้งลักษณะเดิม โดยอา้งอิงจากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทาง
ประวัตศิาสตร ์และความทรงจําของผูอ้ยู่อาศัยอยู่แถบนั�น และในปี 1879 ซึ�งปราสาทแห่งนี�ไดรั้บขึ�นบัญชี
เป็น UNESCO World Heritage ร่วมกับโบราณสถานอื�นๆ ในเกาะโอกนิาว่า จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง อาชบิ ิ
นา่ เอาทเ์ลท มอลล ์เป็นเอา้ทเ์ลทขนาดที�ใหญ่ที�สดุของเมอืงโอกนิาวา ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปปิ�งสนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย 

เที<ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 



              

 

    

 

นํ า
ท่าน

เดนิทางสู ่โอกนิาวา่เวลิด ์นําทา่นชม ถํ @าธารมรกตเกยีวคเุซ็นโด ซึ�งเป็นถํ�าหนิงอก และหนิยอ้ยสวยงาม
อยูภ่ายใตผ้นืดนิที�ลกึกวา่ 30 เมตร ภายในไดจั้ดสรา้งทางเดนิเพื�อใหส้ามารถชมความงาม ของถํ�า ที�ยาวกวา่ 
700 เมตร ซึ�งถอืเป็นถํ�าที�ใหญท่ี�สดุในเอเชยีภาย ในถํ�า จะมอีากาศเย็นตลอดทั�งปี เพราะเป็น ที�ที�ธารนํ�าไหล
ผ่านซอกหนิอยู่ตลอดเวลา กอ่ใหเ้กดิปรากฏการณ์หนิงอกและหนิยอ้ย ขนาดใหญแ่ละกนิพื�นที� เป็นบรเิวณ
กวา้ง อกีทั �งภายในยังมธีารนํ�าใสสะอาดไหลผา่นซึ�งปลาสามารถดํารงชวีติไดเ้ป็นอยา่งด ีนอกจากนี�ยังมรีา้น
จําหน่ายสนิคา้ประจําทอ้งถิ�น หรือของที�ระลกึต่างๆ รวมถงึรา้นอาหารอกีดว้ย จากนั�นนําท่านชม โรงงาน
แกว้ Glass Factory ซึ�งตั �งอยู่บรเิวณแหลมทางตอนใตข้องเกาะโอกนิาวาโรงงานแหง่นี�เป็นโรงงานผลติ
เครื�องแกว้ที�ใหญท่ี�สดุในจังหวัดโอกนิาวา เครื�องแกว้ทั �งหมดทําดว้ยเทคนคิการขึ�นแกว้ดั �งเดมิ โดยไมไ่ดใ้ช ้
แบบขึ�นรูป มสีสีันสดใส ดว้ยฝีมอืชา่งผูช้ํานาญ ชมชา่งทําแกว้ ในขณะทํางานสรา้ง เครื�องแกว้ ที�เป็นการ
สรา้งสรรคด์ว้ยฝีมอืของชา่งแตล่ะคน ชมหอ้งจัดแสดงผลงานเครื�อง แกว้ และใหท้า่นสามารถเลอืกซื�อเครื�อง
แกว้ที�ทา่นถกูใจได ้นําทา่นชอ้ปปิ�งที� ยา่นถนนโคคไุซโดร ิยา่นชอ้ปปิ�งชื�อดังของโอกนิาวา่ ที�ชาวตา่งชาติ
นยิมมาเดนิเลน่กนัเป็นอยา่งมาก เพราะที�นี�มทัี �งของที�ระลกึและสนิคา้พื�นเมอืงสไตลข์องโอกนิาวา่และสนิคา้
สไตลญ์ี�ปุ่ นอกีมากมาย 

คํ<า  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ที<พกั  RESONEX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที<ส ี< อเมรกินัวลิเลจ – ออิอน มอลล ์– สนามบนินาฮา -สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นมุง่หนา้สู ่อเมรกินั วลิเลจ American Village ตั �งอยูใ่นเมอืงที�มชีื�อวา่ ชาตงั อยูต่อนกลางของโอ
กนิาวา สรา้งเลยีนแบบแหลง่ชอ้ปปิ�งยา่นซานดเิอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิา ที�นี�เป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งที�มสีนิคา้
สารพันหลากหลายสไตลใ์หท้่านไดเ้ลอืกสรร นอกจากนี�ยังมสีถานที�บันเทงิสรา้งความสนุกสนาน เชน่ โรง
ภาพยนตร,์ โบวล์ิ�ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร,์ ชงิชา้สวรรค,์ ไลฟ์เฮา้ส,์ บาร,์ รา้นอาหาร, รา้นหนังสอื, รา้น
เสื�อผา้ และรา้นตัวแทนจําหน่ายตั]วเครื�องบนิ โรงแรม และชายหาด เรยีกไดว้่ามรีา้นคา้ต่างๆ รวมกันอยู่ที�นี�
เกอืบทั �งหมด 



              

 

    

เที<ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านเดินทางสู่ ออิอน มอลล ์Aeon Mall Okinawa หา้งสรรพสินคา้ที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยว
ชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรูปแบบที�ทันสมัย มรีา้นคา้ที�หลากหลายมากมาย รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั�น 
อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมรีา้นเสื�อผา้แฟชั�นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ จนกระทั�งไดเ้วลาอัน
สมควร นําทา่นเดนิทางสสูนามบนินาฮะ 

21.15/21.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ พชีแอร ์เที�ยวบนิที� MM989 

00.20/00.25 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที<ไมเ่อาต ัrวเครื<องบนิ   หกัคา่ต ัrวออก 4,000 บาท 
 

 

 

เง ื<อนไขสายการบนิพชี แอรไ์ลน ์ ที<น ั<งบนเครื<องเป็นระบบ Random  
หากประสงคจ์ะอพัที<น ั<ง 

**ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นออกเดนิทาง**  
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั@งนี@เพื<อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



              

 

    

 

ฤดหูนาวในญี<ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี�โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมื�อแสงแดดกระทบ
หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั@งนี@เพื<อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิv :  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิlในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 



              

 

    

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั]วเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี@ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

 
× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั]วเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึ@นตํ<า 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ื<อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื<อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์



              

 

    

• สง่รายชื<อสํารองที<น ั<ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื<อพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที<ยวทรปิใด, วนัที<ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิvไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื<อ-นามสกลุ และอื<นๆ เพื<อใชใ้นการจองต ัrวเครื<องบนิท ั@งส ิ@น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ื<อนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ั@งหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ั@งหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ที<เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที<ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี<มกีารการนัตคีา่มดัจําที<พกั

โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที<ยวบนิ พเิศษเชน่ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิv ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั@งมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ั@งหมด 

เนื<องจากคา่ต ัrวเป็นการเหมาจา่ยในเที<ยวบนิน ั@นๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี<ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี<ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั@นในประเทศญี<ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื<อการทอ่งเที<ยว เยี<ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื<นเอกสารในข ั@นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื<อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี<ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี@ 

1. ตั]วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี<ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี<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�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

ขอ้มลูเพิ<มเตมิ เร ื<องต ัrวเครื<องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัที<น ั<งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทาง
บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตั]วเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตั]ว 
REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 

ขอ้มลูเพิ<มเตมิ เร ื<องโรงแรมที<พกั 
� เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

� กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิl ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 



              

 

    

� สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั �น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้
(ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� สําหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนํี�าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+
ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  

� กรณีที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับ
ขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิlไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยที�สมัภาระนํ�าหนักเกนิ (ทา่นตอ้ง
ชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี<ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พัก การจราจร 
เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภียั หรอืไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ<งเป็นเหตุการณ์ที<นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึ
ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ท่านเดนิทางท่องเที�ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิvในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั@งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlในการ
ไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิlในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั@งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี� 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเขา้
เมอืงหา้มเดนิทาง 

� กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที�พํานักอยู่
ในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี<ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี<ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั@นในประเทศญี<ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื<อการทอ่งเที<ยว เยี<ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื<นเอกสารในข ั@นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื<อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี<ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี@ 

5. ตั]วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

6. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

7. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

8. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี<ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี<ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

5. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

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

7. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

8. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



              

 

    

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั@งหมดกอ่นทําการจอง เพื<อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิvท ี<จะเลื<อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ@น ในกรณีที<มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิlการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิlในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที� 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
นั�นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิlในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 



              

 

    

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื<อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื<อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื<อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื<อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

 

   

 

 

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

1    

2    

3    

4    
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10    


