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สง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรบัปีใหม่ประเทศญ่ีปุ่ น 

6 วนั 4 คืน 

โดย สายการบินไทย (TG) 

27 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 
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20.30 น.          คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C  โดย สายการบนิไทย  
เจา้หนา้ท่ี AROUND THE WORLD คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร 
เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

23.59 น.          เดินทางสู่ สนามบนิคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี 
TG 622 

 
 
 

 
 

07.20 น.            เดินทางถึง สนามบนิคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการ 
ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 
น าท่านไหวพ้ระขอพรรบัปีใหม่ ณ  ศาลเจ้ายาซากะ หรือเรียกกนัง่าย ๆ ว่า 
ศาลเจา้กิออน เป็นอีกหนึ่งศาลเจา้ท่ีมีช่ือเสียงในเกียวโต การออกแบบของ
ศาลเจา้แห่งนีถื้อว่าเป็นรวมตวักนัระหว่างแบบฮอนเดนและไฮเดน  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เข้าสู่  วัดเรียวอันจิ (RYOANJI) นับได้ว่าเป็นวัดท่ีสมัยเฮอัน (HEIAN 

PERIOD) ท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบัความงดงามของสวนหินเรียกไดว้่ามากท่ีสดุ
ในเกียวโตและยงัเป็นอนัดบัตน้ของประเทศญ่ีปุ่ น ดว้ยความโด่งดงันี ้ท าให้
กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศ
จ านวนมากในแต่ละวนั ตวัสวนหินนัน้ไม่ไดมี้หลกัฐานแบบชีช้ดัว่าเกิดขึน้
ตัง้แต่เม่ือไหร ่แต่ดว้ยความมีเอกลกัษณข์องการออกแบบสวนแห่งนีน่ี้เองท่ี
ท าใหมี้ช่ือเสียง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น าทา่นสู่ทีพ่ัก GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัศกุรท่ี์ 27 ธนัวาคม 2562  

กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ 

 

 

วนัเสารท่ี์ 28 ธนัวาคม 2562  

สนามบินคนัไซ – ศาลเจา้ยาซากะ เมืองเกียวโต – วดัเรยีวอนัจิ – เมืองกิฟ ุ
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เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ชม ปราสาทอินุยาม่า(INUYAMA CASTLE) ตัง้อยู่ดา้นบนของเนินเขาเล็ก 
ๆ ท่ีติดแม่น า้คิโซ(KISO RIVER) ภายในเมืองอินุยามะ(INUYAMA) จงัหวดั
ไอจิ(AICHI) เป็น 1 ใน 12 อนัดบัของปราสาทดัง้เดิมในญ่ีปุ่ น ต่างจากท่ีอ่ืนๆ
ท่ีกลายเป็นซากปรกัหกัพงัเน่ืองจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติและสงครามใน
ปลายยคุศกัดินาปี ค.ศ.1867 เน่ืองจากน่ีท่ีนัน้ยงัติดอนัดบั 1 ใน 4 ปราสาท
ท่ีก าหนดให้เป็นสมบัติของชาติ ร่วมกับอีก 3 แห่งคือ HIMEJI CASTLE, 
MATSUMOTO CASTLE และ  HIKONE CASTLE อี กด้วย  นับว่ า เ ป็น
ปราสาทอนัทรงคณุค่าเหนือกาลเวลา 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ ชิราคาวาโกะ(SHIRAKAWA-GO) เป็นพืน้ท่ีหมู่บา้นบรเิวณรมิ
แม่น า้โชงาวะ(SHOGAWA RIVER) ยาวตั้งแต่กิฟุไปจนถึงโทยาม่า ไดถู้ก
ประกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกยูเนสโกในปี 1995 ซึ่งมีช่ือเสียงในการท าไร่
แบบดั้งเดิม GASSHO-ZUKURI FARMHOUSES โดยบางแห่งมีอายุกว่า 
250 ปี บา้นแต่ละหลงัมงุดว้ยหลงัคาสูงชนัใหท้นทานต่อปริมาณหิมะท่ีตก
ลงมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาว มีห้องใตห้ลังคาท่ีกวา้งขวางส าหรบัเลีย้ง 
หนอนไหม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น าทา่นสู่ทีพ่ัก ROYAL HOTEL NAGANO หรือเทยีบเทา่ 
  พบกับงานเลีย้งสังสรรคฉ์ลองปีใหม่ จับสลากมอบรางวัลแด่ผู้โชคดทุีกท่านจะ

ได้รับของขวัญทีร่ะลึก 
 ผ่อนคลายอาบน า้แร่สไตลญ์ี่ปุ่นแท้ๆ  ทีเ่รียกว่า“ออนเซน็” เพือ่

สุขภาพและผิวพรรณทีด่ ี 
 

 

 

วนัอาทิตยท่ี์  29 ธนัวาคม 2562  

ปราสาทอินยุามา่ - หม ูบ่า้นชิราคาวาโกะ 
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เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านสู่ ภูเขาชิราเนะ(MOUNT SHIRANE) หรอืมีช่ือเรยีกอีกช่ือว่า “ภเูขา
คุสะทสึซิราเนะซัน (KUSATSU-SHIRANE)” ตั้งอยู่ในแถบคุซาสึออนเซน
(KUSATSU ONSEN) ภายในจงัหวดักุนมะ(GUNMA) ท่ีน่ีขึน้ช่ือลือชาเรื่อง
เสน้ทางเดินป่าท่ีทั้งงดงามและบางเสน้ทางน่ีแมก้ระทั่งมือใหม่ก็ยงัเดินได้
สบาย ๆ จึงท าใหก้ลายมาเป็นพืน้ท่ียอดนิยมใน
การเดินป่าช่วงฤดใูบไมผ้ลิ ฤดรูอ้น และฤดใูบไม้
ร่วง และช่วงท่ีเราก าลงัเดินทางเป็นลานสกีซึ่งมี
ความงดงามเป็นอย่างยิ่ง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  ให้ท่านอิสระกับกิจกรรม ณ ลานสกี KARUIZAWA PRINCE SNOW 

RESORT กบั กิจกรรมท่ีหลากหลายท่ามกลางหิมะ อาทิ SLED (ถาดเล่ือน
หิมะ), สกี หรอื สโนวบ์อรด์ 

   
 
 
 
 

หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ย่านชินจูกุ(SHINJUKU) แหล่ง
บนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูยร์วม
แฟชั่นของเหล่าบรรดาแฟชั่ นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือน
ศนูยก์ลางของของย่านนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีท่ีคกึคกัท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ในแต่ละ
วันมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนท่ีใช้บริการสถานีแห่งนี ้  ทางด้าน
ตะวนัตกย่านนีท่ี้เต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้ ตึกแฝดท่ี

 

วนัจนัทรท่ี์  30 ธนัวาคม 2562  

ปราสาทอินยุามา่ - หม ูบ่า้นชิราคาวาโกะ 
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เป็นส านักงานรฐับาลซึ่งดา้นบนของตึกนีเ้ปิดใหป้ระชาชมเขา้ชมฟรี ส่วน
ทางดา้นตะวนัออกนัน้คือ คาบกิูโชะ เป็นย่านท่ีเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้, 
รา้นเครื่องใชไ้ฟฟา้ขนาดใหญ่อย่าง BIG CAMERA  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น าทา่นสู่ทีพ่ัก KEIO PLAZA SHINJUKU หรือเทยีบเทา่ 

 
 
 
 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่  ศาลเจ้าเมจิ  (MEIJI JINGU) เป็นศาลเจ้าท่ีสร้างขึ ้นเพ่ือ
สักการะบูชาพระจักรพรรดิ นี  ราชวงศ์เมจิ ท่ีครองราชย์ ในสมัยปี   
1867-1912 หลังจากท่ีพระจักรพรรดิเมจิสิน้พระชนม ์ผูค้นในโตเกียวนั้น
ต่างเรียกรอ้ง ใหส้รา้งศาลเจา้เพ่ือใชส้กัการะพระจกัรพรรดิเมจิ การลงมือ
ก่อสรา้งนั้นเริ่มในปี 1915 จนถึงปี 1920 ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง 5 ปี คน
ญ่ีปุ่ นนิยมไปขอพรท่ีศาลเจา้เมจิ ในช่วงวนัขึน้ปีใหม่ทกุปี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ คันนอน 
หรือวดัเซนโซจิ วดัท่ีมีช่ีอเสียงของเมืองโตเกียว มี
ลักษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกท่ี  
เรยีกว่า KAMINARIMON (ประตเูทพเจา้สายฟา้) กลางประต ูมีโคมไฟสีแดง
ขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้สายลมท า
หนา้ท่ีเป็นทวารบาล อยู่สองขา้งประต ูจากประตชูัน้นอกสู่ประตหูลกัดา้นใน
วดั  เป็นถนนความยาวประมาณ  200 เมตร  เรียกว่า NAKAMISE สองขา้ง
ทางมีรา้นขายของพืน้เมืองของญ่ีปุ่ น อาทิ ชุดยูกะตะ พดั ดาบซามไุร ของ
เล่น แมวกวัก เครื่องลาง ของท่ีระลึกของญ่ีปุ่ นทุกชนิด ขนมญ่ีปุ่ น ไอศรีม 
และอีกมามาย และเม่ือผ่านประตูหลัก HOZOMON เข้ามาก็จะถึงลาน
ด้านหน้า ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู่ ข้างกระถางมีท่ีล้างมือ  

 

วนัองัคารท่ี  31 ธนัวาคม 2562  

ศาลเจา้เมจิ - วดัอาซะกซุา่ – โตเกียว สกายทร ี
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คลา้ยกับว่าใหช้  าระร่างกายให ้บริสุทธ์ิ ก่อนไหวพ้ระ 
และเม่ือจุดธูปแลว้ คนญ่ีปุ่ นมกัจะเอามือกวกัควันธูป
เข้าหาตัว  ด้วยเ ช่ือว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
สติปัญญาดี, เงินทองไหลเขา้กระเป๋า  
ชมวิวมุมสูงของเมืองโตเกียวท่ี โตเกียวสกายทรี  
(TOKYO SKYTREE) หรือ หอโทรทศันโ์ตเกียวสกายท
รี ตัง้อยู่ใจกลางของ SUMIDA CITY WARD เป็นหอท่ี
สรา้งขึน้มาใหม่และยังเป็นเหมือนแลนดม์ารค์ส าคญั
อีกแห่งหนึ่งของเมืองโตเกียวเลยก็ว่าได ้ไม่ว่าจะเพราะ
ความสงูของตกึท่ีทา้ชนทกุตกึดว้ยความสงูมากถึง 634 
เมตร โตเกียวสกายทรีถกูแบ่งเป็นสองชัน้ โดยชัน้แรกสงู 350 เมตร และชัน้
บนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวท่ีสวยท่ีสุดอีกจุด เน่ืองจาก
สามารถชมวิวไดร้อบทิศ 360 องศา โดยไดร้บัการยอมรบัใหโ้ตเกียวสกายทรี
เป็นตกึท่ีสงูท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น าทา่นสู่ทีพ่ัก KEIO PLAZA SHINJUKU หรือเทยีบเทา่ 
 นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ร่วมกัน ใจกลางกรุงโตเกยีว 
 

 
 

 
 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI 
TEMPLE) ตั้งอยู่ ท่ี เ มืองนาริตะ(NARITA) ภายในจังหวัดชิบะ(CHIBA) 
นบัว่ามีความเก่าแก่และมีช่ือเสียงอย่างมากแห่งเมืองนาริตะ วดัแห่งนีเ้ป็น
วัดของศาสนาพุทธท่ีมีขนาดใหญ่เอาเรื่อง ถูกสรา้งขึน้ตั้งแต่ ค.ศ.940 
ภายในวดัมีอาคารท่ีหลากหลายตัง้อยู่ในบริเวณท่ีกวา้งขวาง เช่น หอ้งโถง
หลกั เจดีย ์3 ชัน้ 

 

วนัพธุท่ี 1 มกราคม 2563  

วดันารติะ – สนามบินนารติะ - กรงุเทพ ฯ 
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เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ไดเ้วลาอนัสมควร พาท่านเดินทางสู่สนามบนินาริตะ 
 17.30 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
 22.30 น.              เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
                   พรอ้มความประทบัใจ 
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ก าหนดเดนิทางวันที ่27 ธันวาคม – 01 มกราคม 2563 
          **อัตราน่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%** 

อัตราค่าบริการ   

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 89,900 บาท 
ช้ันธุรกิจ (จ านวนจ ากัด) ราคาพเิศษเพิม่ท่านละ     ตรวจสอบ ณ วนัจอง 

เดก็อายุไม่เกิน 10ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน เสริมเตียง ราคาท่านละ 86,900 บาท 

เดก็อายุไม่เกิน 10ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน ไม่เสริมเตียง ราคาท่านละ 83,900 บาท 

กรณี ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบินของกรุ๊ป ส่วนลด -25,000 บาท 

พักห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 21,000 บาท 
***กจิกรรมและสถานทีท่อ่งเทีย่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 

อัตราค่าบริการรวม 
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชัน้ประหยดัทัง้หมดท่ีก าหนดในก าหนดการขา้งตน้  

- ค่าบรกิารน าเท่ียว และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ  
- ค่าอาหารและเครื่องด่ืมทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ  
- ประกนัอบุตัิเหต ุวงเงิน 1,000,000.-บาท(ค่ารกัษาพยาบาลไม่เกิน 500,000.-บาท)  

**ตามเง่ือนไขกรมธรรม*์* 
- ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง 

อัตรานีไ้ม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพเิศษ  

นอกเหนือรายการท่ีก าหนด 
- ค่าท าหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบการเดินทาง 
- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจ  

การช าระเงนิ 

• มดัจ า 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงท่ีท าการจอง 

• ช าระเต็ม 45 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ : * ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
** กรณีสายการบิน มีการปรบัขึน้อตัราค่าภาษีน า้มนัตามภาวะน า้มนัโลก บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรยีกเก็บตามจรงิ** 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิกล่วงหนา้มากกว่า 45 วนัก่อนวนัเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ10,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 15-45 วนัก่อนวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายครึง่หนึ่งของค่าทวัร ์
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดินทางขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดของการเดินทาง 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ 

จะหกัเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรยีกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว ค่าปรบัการ
ยกเลิกท่ีพกัและบรกิารอ่ืนๆ 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว 
1. ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางล่าชา้ไม่อาจเรยีกรอ้งสิทธิใดๆได ้
2. ถกูปฏิเสธมิใหท้่านออกนอกประเทศและเขา้ประเทศปลายทาง จากกองตรวจคนเขา้เมือง ไม่อาจ

เรยีกรอ้งสิทธิใดๆได ้  
3. หากท่านไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยสาเหตใุดก็ตามไม่อาจเรยีกรอ้งสิทธิใดๆได ้
4. บรษัิทในฐานะตวัแทนสายการบิน ยานพาหนะอ่ืนๆ ไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆต่อการบาดเจ็บ และ

สญูหายของทรพัยส์ิน หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัเกิดจากความล่าชา้ของท่าน 
5. การยกเลิกเท่ียวบิน อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน และ ปัญหาทางการเมือง 
6. กรณีท่ีลกูคา้ลืมของหรอืท าของหล่นหายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรบัผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัร ์หรอืของ บรษัิท  ฯ หากแต่จะช่วยด าเนินการประสานงานใหอ้ย่างสดุความสามารถ  
7. ส าหรบัผูมี้ครรภ ์ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ พรอ้มใบรบัรองจากแพทย ์(ภาษาองักฤษ) 

 
กรุณาโอนเงนิมาที ่บัญช ีชือ่ “บริษัท อะราวดเ์ดอะเวลิด ์จ ากัด” 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรงัสติ 196 – 0 – 8810 – 66 

ธนาคารกสกิรไทย สาขาการบนิไทย 046 – 8 – 4548 – 82 
สอบถาม ส ารองทีน่ั่ง ยนืยันการโอนเงนิ ได้ที ่061-421-0110 และ 061-421-2680 

ด าเนินการโดย  บรษัิท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากดั 
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจทอ่งเทีย่วเลขที่ 11/09394 
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แบบฟอรม์การส ารองทีน่ั่งทริปวันที ่27 ธันวาคม – 01 มกราคม 2563 
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  89,900   บาท 
 เดนิทางด้วยทีน่ั่งช้ัน ธุรกิจ (จ านวนจ ากัด) เพิม่ท่านละ  ตรวจสอบ ณ วันจอง 
  เดก็อายุไม่เกิน 10ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตยีง ราคาท่านละ   86,900   บาท 
  เดก็อายุไม่เกิน 10ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตยีง ราคาท่านละ   83,900   บาท 
 กรณี ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบินของกรุ๊ป ส่วนลด ท่านละ  -25,000  บาท 
 พักห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ  21,000  บาท 
1. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________ 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________  
 ทานเน้ือววั    ไม่ทานเน้ือววั  แพอ้าหาร: โปรดระบุ_______________________ 

2. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________ 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 
 ทานเน้ือววั    ไม่ทานเน้ือววั  แพอ้าหาร: โปรดระบุ_______________________ 
3. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________ 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 
 ทานเน้ือววั    ไม่ทานเน้ือววั  แพอ้าหาร: โปรดระบุ_______________________ 

4. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________ 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 
 ทานเน้ือววั    ไม่ทานเน้ือววั  แพอ้าหาร: โปรดระบุ_______________________ 

ท่านต้องการจ านวนห้องพักแบบใด กรุณาระบุ :  
  TWN / พกัคูส่องเตียง       DBL / พกัคูเ่ตียงเดียว   SINGLE /พกัเด่ียว      TRP / พกัสามทา่นสามเตียง  
ชื่อผู้จอง โปรดระบุทุกข้อ:  คณุ____________________________________________________________________  
ADDRESS : ____________________________________________________________________________________ 

MOBILE _____________________________EMAIL ADDRESS: __________________________________________ 
 

** หมายเหตุ กรุณาช าระเงนิค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงท่ีท าการจองมิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ท่ีอาจจะปลอ่ยท่ีนั่งวา่งใหก้บัท่านท่ีพรอ้มช าระคา่มดัจ าก่อน และใหท้่านท่ีไมพ่รอ้มวางมดัจ าเป็น WAITING 
LIST แทน ** 

กรุณาส่งแฟกซ ์ใบจอง, ใบโอนเงิน, ส าเนา Passport มาที ่Fax: 02-019-8039 Email: aroundtheworld01234@gmail.com 
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