
เลขที ่191  อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 22 ยนิูต3  ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399 LINE ID:@avenuetour  
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

    

 

 

ใบอนญุาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่ 20  ป ี

(โปรซากรุะ2) โอซากา้ อาราชยิามา่ นารา โกเบ 6 วนั 3 คนื เม.ย. 35900 XJ (TS) 

หากทา่นมเีวลาจ ากดั แตอ่ยากไปหลายที่ และเหนือ่ยกบัการวางแผนเดนิทางเอง 

แนะน าเทีย่วกบัทวัร ์โปรแกรมครบไฮไลทฝ์ัง่คนัไซ เยอืน เกียวโต โอซากา้ นารา โกเบ 6 วนั 3 คนื 

ไฮไลทก์ารเดนิทาง ตอ้นรบัฤดใูบไมผ้ลชิมสวนซากรุะ เกบ็บรรยากาศยา่นเมอืงเกา่อารมิะออนเซน 

พิเศษ!!! สะดวกสบายไมม่ฟีรเีดย,์ บรกิารอาหารระดบัคณุภาพ 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (XJ) 

 

 

 

 

     ก าหนดการเดนิทาง 

02 – 07 เมษายน 2563 (วนัจกัร)ี 

03 – 08 เมษายน 2563 (วนัจกัร)ี 

13 – 18 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 

14 – 19 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 

15 – 20 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 

      จองกอ่นไดก้อ่น 

เพยีง 35,900 บาทเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอยีดแบบยอ่ 

*มือ้อาหารทีอ่สิระ ทางไกดจ์ะเปน็คนแนะน ารา้นดงั รา้นอาหารอรอ่ย ๆ ในยา่นนัน้ ๆ * 

 

รายละเอยีดแบบเตม็ 

วนัทีห่นึง่ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพ ฯ – สนามบนิคนัไซ ( 00.55 – 08.40 ) 

2100 พร้อมกันที่สนามบนิดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 “สายการบนิไทย

แอรเ์อเชยี เอก็ซ”์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 

  *** หมายเหต ุ: เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิปดิบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีและไมม่ปีระกาศเตอืนผูโ้ดยสารขึน้เครือ่ง 

ดงันัน้ผูโ้ดยสาร จ าเปน็ตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งน้อย 45 นาท ี*** 

   *หมายเหต ุขอสงวนสทิธิใ์นการจดัทีน่ัง่ของกรุป๊ ตอ้งเปน็ไปโดยสายการบนิเปน็ผูก้ าหนด หากตอ้งการเปลีย่นแปลงตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

 

วันที่สอง คันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ป่าไผ่ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน (ชมซากุระ) – 

  ย่านกิออน –โอซาก้า 

0055 ออกเดนิทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ XJ 612 

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

0840 ถึงสนามบนิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย...ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

   

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ 

“เขตอะราชิยาม่า” น าท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเป็นสถานที่ยอดนิยมในการเย่ียมชมในช่วงที่

ดอกดอกซากุระบานและช่วงใบไม้เปล่ียนสี เป็นเขตที่เต็มไปด้วยไม้ไผ่และวัดหรือศาลเจ้ามากมาย ให้ท่านได้เลือก

สักการะหรือท่านจะเลือกชมและเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองจากร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินเที่ยวชมความสวยงามและ

วนัที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค่ า โรงแรม 

1 สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบนิคนัไซ (00.55 – 08.40)   ✈ 
 

2 
คันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเกต็สึเคียว) – ป่าไผ่ – 

วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน (ชมซากุระ) – ย่านกิออน – โอซาก้า 
- ม ี ม ี

FP HOTELS SOUTH-

NAMBA OR SIMILAR 

3 
โอซาก้า – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – 

สถานีแมวเหมียว – โอซาก้า – ช้อปปิง้ชินไซบาช ิ
ม ี ม ี - 

FP HOTELS SOUTH-

NAMBA OR SIMILAR 

4 

โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา (ชมซากุระ) – โกเบ – 

ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ คิตะโนะ – อาริมะออนเซ็น – แช่เท้าใน

ออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปปิง้อุเมดะ 

ม ี ม ี - 
FP HOTELS SOUTH-

NAMBA OR SIMILAR 

5 
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า 

– ช้อปปิง้ ริงคุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ ( 23.55 – 03.50 ) 
ม ี - ✈  

6 สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพ ฯ     
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ความร่มร่ืน ด้วยสีเขียวขจีของทิวไผ่นับหมื่นต้นตลอดสองข้างทางจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนที่รัก

ธรรมชาติมากว่า 1,000 ป ี… และน าท่านสู่ “สะพานโทเกตสึเคียว” ที่ทอดข้ามแม่น้ าโฮะซึ หรือบางทีเรียกว่า “Moon 

Crossing Bridge” โดยได้ช่ือมาจากการเคล่ือนตัวของเงาพระจันทร์ที่เหมือนก าลังทอดตัวข้ามผ่านสะพานไป เป็น

หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองอาราชิยาม่า สะพานนี้สร้างขึ้นในสมัยเฮอันแต่ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1930 นับเป็น

สะพานไม้ที่สร้างสรรค์ทัศนียภาพของอาราชิยาม่าได้อย่างสวยงาม ... อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศอันงดงาม และ

เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย พร้อมใหท้า่นชมความงามของซากรุะสชีมพมูากมายหลากหลายสายพนัธุท์ีอ่อก

ดอกผลบิานในฤดใูบไมผ้ล ิ(โดยทัว่ไปซากรุะจะบานประมาณ 1 สัปดาห ์ขึ้นอยูต่ามสภาพอากาศทีเ่อื้ออ านวยในแต่ละ

ปี ดังนั้นหากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้)   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 

 
 

จากนั้น หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่  “วัดคิโยมสิ”ึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง... 

แล้วน าท่านกราบขอพรพร เพ่ือความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ าศักด์ิสิทธ์ิที่ “น้ า 3 สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้า

ดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน“ความร่ ารวย, ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี” อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพ

ความงามของทิวทัศน์ แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกาน้ าชา” ให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียง

มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองปั้นดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, 

พัด ชา รวมทั้งสินค้าพ้ืนเมืองเล่ืองชื่อมากมาย 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเฮยอ์นั” ศาลเจ้าที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ 10 เยนของญี่ปุ่น เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในโอกาส

เฉลิมฉลองการครบรอบการสถาปนาเมืองเกียโตครบ 1,100 ปี เมื่อปี ค.ศ.1895 ด้านหน้าทางเข้าของศาลเจ้ามีเสาโท

ริอิขนาดใหญ่ตั้งอยู่ และด้านข้างมีสวนหินและสวนบอนไซขนาดใหญ่ ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความงาม

ตามอัธยาศัย พร้อมใหท้า่นชมความงามของซากรุะสชีมพมูากมายหลากหลายสายพนัธุท์ี่ออกดอกผลิบานในฤดูใบไม้

ผลิ (โดยทัว่ไปซากรุะจะบานประมาณ 1 สัปดาห ์ขึ้นอยูต่ามสภาพอากาศทีเ่อือ้อ านวยในแตล่ะป ีดังนัน้หากชว่งที่ท่าน

เดินทางท่องเที่ยว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ย่านกิออน” เป็นถนนสายเกอิชาอันเล่ืองชื่อโดยที่สองข้างทางจะเรียงรายด้วย “โรงน้ าชา” และ 

“ร้านอาหาร” สุดหรูมากมาย ย่านนี้แต่เดิมเรียกว่า “ย่านฮานามาจิ” ซ่ึงเป็นศูนย์รวมความบันเทิงและการสังสรรค์

ของชาวเกียวโต ปัจจุบันก็ยังคงเหลือกล่ินอายอันรุ่งเร่ืองเมื่อคร้ังอดีตให้เห็นอยู่รวมทั้งยังอาจพบเกอิชาที่ออกมา

ท างานในโรงน้ าชาย่านนี้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซ้ือสินค้ากันตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (2) 

ที่พัก :  FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม โอซากา้ – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – สถานีแมวเหมียว – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “วาคายาม่า” ซ่ึงเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกัน ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 4000 ตารางกิโลเมตร อุดมไปด้วย

มรดกโลกที่เก่าแก่ สถานที่ส าคัญที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมกว่าพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และออนเซน … 

เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทวาคายามา่” (ด้านนอก) ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1585 เพ่ือใช้

เป็นฐานอ านาจของตระกูลโทโยโตมิ ในอดตีปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนักถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกเกิดจากฟ้าผ่า

และคร้ังที่ 2 เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกคร้ังที่สองโดยฝีมือกองทัพสหรัฐ โครงสร้างส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงเป็นของที่

สร้างขึ้นใหม่ พร้อมใหท้า่นชมความงามของซากรุะสชีมพมูากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ออกดอกผลิบานในฤดูใบไม้

ผลิ (โดยทัว่ไปซากรุะจะบานประมาณ 1 สัปดาห ์ขึ้นอยูต่ามสภาพอากาศทีเ่อือ้อ านวยในแตล่ะป ีดังนัน้หากชว่งที่ท่าน

เดินทางท่องเที่ยว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้) 

จากนั้น พาท่านไป “ตลาดคโุรชิโอะ” เป็นตลาดปลาที่มีอาหารทะเลสด ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือ และถ้าหากท่านใดที่ชอบ

ของแห้ง ตลาดแห่งนี้ก็มีโซนอาหารทะเลแห้งให้เลือกซ้ืออีกด้วย และนอกจากจะมีของสด ๆ ให้ลูกค้าได้เลือกซ้ือด้วย

ตัวเองแล้ว ยังมีโซนที่เป็นโต๊ะบาบีคิวปิ้งย่างให้รับประทานกันแบบจุใจ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของที่นี่เลยก็คือ “การโชว์

การแล่เนื้อปลาทูน่า” (Maguro) โดยเชฟผู้ช านาญในการแล่เนื้อปลา โดยสามารถซ้ือชูชิหน้าปลาทูน่ารับประทานกัน

แบบสด ๆ ได้เลย ส าหรับคอปลาดิบห้ามพลาดเลยทีเดยีว ซ่ึงมีรอบแสดงโชว์เพียง 3 รอบในหนึ่งวันเท่านั้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 
 

จากนั้น หลังอาหารกลางวันพาท่านไป “สถานคีชิ”ิ (Kishi) หรือที่หลายคนรู้จักกนัในชื่อ “สถานีแมวเหมียว” ในเมืองคิโนะคะ

วะ เป็นสถานีปลายทางของรถไฟสายคิชิกะวะ (Kishigawa) ที่ว่ิงจากสถานีวาคายาม่า ในเมืองวาคายาม่า หลายปี

ก่อนสถานีรถไฟรวมทั้งรถไฟสายนี้ได้ตกอยู่ในสภาวะการเงินที่ย่ าแย่ แต่นั่นได้เปล่ียนไปเมื่อซุปเปอร์นายสถานี 

(Super Stationmaster) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ซุปเปอรท์ะมะ” ได้ปรากฏตัวขึ้น… “ทะมะ” คือแมวสามสีที่มีชื่อเสียงโด่ง

ดังที่สุดในประเทญี่ปุ่น เร่ิมจากเธอรับหน้าที่เป็นมาสคอตของสถานีคิชิ และต่อมาได้รับต าแหน่งเป็นซุปเปอร์นาย

สถานี (Super Stationmaster) และอัลต้านายสถานี (Ultra Stationmaster) แม้ว่าทะมะจะเสียชีวิตไปเมื่อปี 2015 

แต่ชื่อเสียงของเธอยังคงอยู่ และผ่านไปยังนายสถานีตัวที่สอง นิ-ทะมะ หรือ ทะมะ2 ภายในสถานีคิชิมีพิพิทธภัณฑ์ทะ

มะเล็ก ๆ และร้านขายของที่ระลึกที่คุณสามารถเลือกซ้ือของที่ระลึกทะมะหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ

เล็ก ๆ น่ารัก ซ่ึงแน่นอนที่ตกแต่งในธีมแมว และที่ส าคัญคือคุณจะได้พบกับนายสถานีตัวจริงในห้องท างานพิเศษ แต่

อย่าลืมเช็คตารางเวลาท างานของน้องแมวนิ-ทะมะที่สถานีวาคายาม่า 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาช”ิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า ท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียง และร้านบูติคหรูหรา

และตื่นตากับแฟชั่นอันทนัสมัย เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซือ้” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง 

“ไดมารู” นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซ้ือของเมืองโอ

ซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึกบิ๊กคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองส าอาง 

ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เคร่ืองประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับ

สะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

ที่พัก :  FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา (ชมซากุระ) – โกเบ – ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ คิตะโนะ – 

  อาริมะออนเซ็น – แช่เท้าในออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปปิ้งอุเมดะ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมือง “นารา” เพ่ือกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปส าริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่  18                 

ณ “วัดโทไดจิ” ชม “วิหารไม้” ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเสาขนาดใหญ่พร้อมพ้ืนที่เปิดโล่งมีความเชื่อว่าผู้ที่เดินผ่าน     

ลานกว้างจะพบกับความโชคดใีนปีนั้น ที่ประตูทางเข้าไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้านั้นจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่เฝ้าประตูอยู่ทั้ง

สองข้าง และน าท่านเดินทางสู่ “สวนนารา” สวนสาธารณะที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันดีในชื่อว่า “สวนกวาง” เพราะ

ภายในสวนมีกวางอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากกว่า 1 ,000 ตัว เดินอยู่ทั่วไป และในสวนยังมีสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ใน

ประวัติศาสตร์ของเมืองนาราที่น่าชมอีกมากมาย และน าท่านเดินชมต้นซากุระที่มีอยู่เรียงรายภายในสวน ซ่ึงสีของ

ดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย พร้อมให้ท่านชม

ความงามของซากรุะสชีมพมูากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ออกดอกผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทั่วไปซากุระจะบาน

ประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออ านวยในแต่ละปี ดังนั้นหากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ไม่

สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

 
 

จากนั้น หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “ย่านบา้นพกัชาวต่างชาติ คิตะโนะ” (Kitano Street Ijinkan) นับเป็นอีกหนึ่ง

ย่านไฮไลท์ของเมืองโกเบ จากการที่ตั้งแต่ในอดตีนั้นเป็นย่านเก่าของชาวต่างชาติที่เดินทางมาค้าขายท าธุรกิจที่เมือง

โกเบพักอาศัยอยู่ ท าให้ในปัจจุบันบริเวณนี้ยังคงมีบ้านเรือนและคฤหาสน์สไตล์ตะวันตกกระจัดกระจายอยู่หลายหลัง 

ที่มาของชื่อย่านคิจะโน่ โดยมักจะเรียกรวม ๆ ว่า อิจินคัน (Ijinkan) จากการที่มีลักษณะเป็นเนินเขาลาดชันนั่นเอง 

เมื่อเข้ามาในย่านนี้จะรู้สึกถึงความแตกต่างจากย่านอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เพราะจะให้อารมณ์เหมือนหลุดเข้ามาใน

ยุโรปยุคเก่า 

จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “อาริมะออนเซ็น” (Arima Onsen) เป็นเมืองออนเซ็นที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความเป็นมา

ยาวนานตั้งแต่ราว 1,000 กว่าปีก่อน ตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโกะ (Hyogo) แม้พ้ืนที่ของอาริมะออนเซ็นจะมีขนาดกะทะ

รัด มีระยะทางราว 1 กิโลเมตรทั้งสี่ทิศ แต่ด้านในมีที่พักออนเซ็นและร้านค้าต่าง ๆ กระจุกอยู่อย่างหนาแน่น มีถนน

เส้นหลักชื่อว่ายุโมโตะซากะที่เรียงรายไปด้วยร้านขายของฝากและร้านขายของจิปาถะทั้งสองฝั่งของถนน ถ้าเล้ียว

จากถนนหลักเข้าซอยเล็ก ๆ ไปก็ยังมีร้านค้าอีกมากมายซ่อนตัวอยู่ และมีสถานที่ที่เรียกว่า “คินเซ็น” เป็นออนเซ็นท

องที่มีชื่อเสียงที่สุดในอาริมะออนเซ็น มีลักษณะพิเศษคือมีสีน้ าตาลแดง ซ่ึงจริง ๆ แล้วน้ าที่ออกจากตาน้ าจะใสแจ๋วไม่

มีสี แต่เพราะมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กในปริมาณมาก เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิได

เซชั่นจนเปล่ียนเป็นสีน้ าตาลแดงเหมือนสีทอง ซ่ึงมีคุณสมบัติช่วยแก้อาการหนาวสั่น ช่วยเร่ืองอาการปวดหลังปวดเอว 

ปวดข้อและกล้ามเนื้อด้วย นอกจากนั้นยังมีความเข้มข้นของเกลือสูงมาก จึงมีลักษณะพิเศษอีกอย่างคือช่วยรักษา

ความชุ่มชื้น รักษาให้แผลไฟไหม้หรือรอยแผลต่าง ๆ รวมถึงอาการของโรคผิวหนังดขีึ้น 

จากนั้น น าท่านช้อปปิ้ง “ย่านอุเมดะ” ให้ท่านสัมผัสกับสีสันอันมีชีวิตชีวาที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันอันเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว ทั้ง Whity Umeda, Dojima Underground, Diamor Osaka and Hankyu Sunbangai, รวมทั้งแม่น้ าและ

น้ าตกขนาดย่อมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือคืนความมีชีวิตชีวาให้กับย่านนี้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้านานา
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ชนิดทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋าเทรนด์ญ่ีปุ่นมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ก็สามารถเดินเชื่อมถึงกัน

ทั้งหมด ด้วยร้านค้าต่างๆมากมายรวมทั้งสินค้านานาชนิดที่มีให้เลือกกันอย่างจุใจ 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

ที่พัก : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า – ช้อปปิ้ง ริงคุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ 

(23.55 – 03.50) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาท

จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยก าแพงหินคอนกรีต, คูน้ า และสวนนิชิโนมารุ ซ่ึงตั้งอยู่ทาง

ป้อมตะวันตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดอืนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดงั เพราะฉากด้านหลังของ

สวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยวามเป็นอย่างย่ิง ... ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของปราสาทโอ

ซาก้า อิสระตามอัธยาศัย พร้อมให้ท่านชมความงามของซากุระสีชมพูมากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ออกดอกผลิ

บานในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออ านวยในแต่ละปี 

ดังนั้นหากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, 

เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้า คุณภาพดรีาคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชม

และซ้ือสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยัง “แฟคตอรี่เอ้าเล็ท” (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นใกล้กับสนามบินคันไซ 

ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดรีาคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง , 

เคร่ืองประดบั, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโก

อินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione 

Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู

เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น 

Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้าส าหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, 

Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 
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จากนัน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนิคนัไซ” 

2355 ออกเดนิทางจาก สนามบนิคนัไซ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ XJ 611 

 

วันที่หก สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 

0350 ถึงสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เปน็ตน้ 

รปูถา่ยสถานทีใ่ชป้ระกอบในการโฆษณา 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ผูใ้หญ ่ทา่นละ 35,900.- บาท 

เดก็ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ป ี(Infant)  ทา่นละ   9,000.- บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ   6,000.- บาท 

มตีัว๋แลว้ลด ทา่นละ 10,000.- บาท 

***ราคานีเ้ปน็ราคาโปรโมชัน่ จงึไมม่รีาคาเดก็ครบั*** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบนิ ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ทา่น  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกัน 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 1,000,000.- บาท 

(หากอายุเกนิ 70 ปขีึน้ไป คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 50%) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนอืจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้ 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนงัสือเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

หมายเหต ุ :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน และอัตรา

แลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิด

กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่า

กรณีใดๆทั้งสิ้น 

  รูปถ่ายสถานที่ใช้ประกอบโฆษณาเท่านั้น 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของทางประเทศไทยและญีปุ่น่ปฏเิสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนอืความรับผิดชอบของ

ทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

***หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน*** 
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***กรณุาอา่นเงือ่นไขดา้นลา่งกอ่นช าระมดัจ าทกุครัง้*** 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ / ช าระเงนิ / การยกเลกิ 

1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท 

2. ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

3. กรณียกเลิกการเดนิทางมากกวา่ 45 วันกอ่นเดนิทาง ยึดมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจ้งยกเลิก) 

4. กรณียกเลิกการเดนิทางระหวา่ง 45- 30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ า 15,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 

5. ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ าที่นั่งกับ

สายการบนิและคา่มดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่

ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

6. เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใด ๆ  

 

รบกวนสง่เอกสารเปน็ ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทีช่ดัเจน และมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน พรอ้มระบหุอ้งนอน, 

อาหารทีไ่มส่ามารถทานได ้ตอ้งแจ้งพร้อมส ารองที่นัง่ หรือ 30 วันก่อนการเดินทาง เปน็อย่างช้า 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจอง กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000.- บาท    

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 

 

 

 

 

 

 

กรณีช าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงิน

ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคัญ  

 หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตรา

แลกเปล่ียน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสาร

การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ

โรงแรมที่พักได้ท าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการ

บินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่

ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว

ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดหูนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า

ปกติ ขอให้ท่านท าความเข้าใจก่อนจองทัวร์ 

8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพักส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่าน

จองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดแูลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง 

ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จ าเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดอืน 

11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบนิ หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงื่อนไขดงักล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

 

ส าคญั ผูเ้ดนิทางทกุทา่นกรณุาตรวจสอบขอ้มลูเหล่านี ้

** เนือ่งจากมกีรณทีีถ่กูปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

หนงัสอืเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณไ์มช่ ารดุ เชน่ 

1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทบัที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุน่   

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานที่ทอ่งเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต 

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกน้ า 

5. หน้าที่มีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

 

...โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครัง้เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง... 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

 

รายการทัวร์       วันเดินทาง       

ชื่อผูต้ิดตอ่      โทร     แฟกซ์     

ที่อยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร            

              

               

จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด    คน  (ผู้ใหญ่   ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  ท่าน) 

จ านวนห้องพักที่ใชท้ั้งหมด   ห้อง (ห้องพักคู ่  ห้องพักเดี่ยว        ห้องพัก 3 เตียง  ) 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณาจัดเรยีงตามหอ้งพกั และใหช้ือ่ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ป ีค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหต ุ กรุณแจ้งความประสงคอ์ื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร                ไม่ทานเนื้อวัว                 ไม่ทานเนือ้หมู               ไม่ทานสัตว์ปีก               ทานมังสาวิรัต 

 

รายระเอียดอื่นๆ             

              

               

ยนืยนัราคา  ผู้ใหญ่      เด็ก    ค่าตั๋วเพ่ิม / ลด     

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว   ลงชื่อ      ผู้จอง                                                                                                                      

(     ) 

    วันที่      

    

 

 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ
ของเรา 


