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ใบอนุญาตธุรกิจนําเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 
(ธีมปารค์) โอซากา้ เกียวโต โตเกียว ฟูจิสกี ม.ค.-มี.ค. 61900 TG (MJ) 
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วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั คํา่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมิู ( กรุงเทพฯ )  TG622 23.30-07.00+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามคนัไซ – สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน – ชินไซบาชิ 

 OSAKA PLAZA HOTEL OR SIMILAR CLASS             
- - ✓  

 
วนัที่สาม 

ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เกยีวโต – วดัคโิยมิส ึ– ศาลเจา้ฟจูมิิ อนิาร ิ

  LOISIR TOYOHASHI HOTEL OR SIMILAR CLASS         
✓ ✓ ✓ 

วนัที่สี ่
ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรอืโจรสลดั – โอวาคุดานิ (นัง่กระเชา้) 

✓ ✓ HTL 
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS        “พเิศษ...บฟุเฟตข์าปูยกัษ”์ 

วนัที่หา้ 
ลานสกฟีจูเิทน (รวมกระดานเลื่อนหมิะ) – หมู่บา้นอยิานิโนะซาโตะ – ชอ้ปป้ิงชินจุก ุ 

   TOKYO METROPOLITAN HOTEL OR SIMILAR CLASS 
✓ ✓ ✓ 

วนัที่หก วดัอาซากสุะ – สวนสนุกโตเกยีวดิสนียแ์ลนด ์ – โอไดบะ  ✓ - - 

วนัที่เจด็ สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภมิู ( กรุงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50 - - - 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 

วนัแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

00.00  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

00.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) สนามบนิคนัไซ – สวนสนุกยูนเิวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน - ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

00.00 ถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว…  

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่  “ยูนเิวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน” สวนสนุกระดับโลก ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์แห่งฮอล

ลีวู๊ด ร่วมสนุกท้าทายกับเคร่ืองเล่นลํ้าสมัยหลากชนิด ต่ืนเต้น ระทึกใจกับภาพยนตร์เร่ืองดังที่ท่านช่ืนชอบ 

ภายในได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 โซนด้วยกนั เช่น โซนฮอลลีวูด๊ กบัเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด “สเปซ แฟนตาซี-เด

อะไรด์” ร่วมเดินทางตะลุยอวกาศด้วยภารกิจกอบกู้ดวงอาทติย์ ต่ืนตากับดวงดาวน้อยใหญ่ระยิบระยับมากมาย

เตม็ท้องฟ้า ทะยานสูห้่วงอวกาศด้วยความเรว็เหนือแสง พร้อมช่ืนชมความงามของดวงอาทติย์แบบใกล้ชิด  
 

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท่้านใชเ้วลาในสวนสนุกไดอ้ย่างเต็มที ่

จากน้ัน ให้ท่านได้สนุกสนานกันต่อ ต่ืนเต้นเร้าใจบนฟากฟ้ากับ “ฮอลลีวู๊ด ดรีม-เดอะไรด์” เจท็ โคสเตอร์ เคร่ืองแรก

ของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่จะนาํท่านทะยานพุ่งสู่ฟากฟ้ากลางแจ้งหนีแรงโน้มถ่วงพร้อมเพลงฮิตที่ท่าน

ช่ืนชอบ โซนนิวยอร์ค กับเคร่ืองเล่นยอดนิยม  “ดิ อะเมซซ่ิง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์” 

ต่ืนเต้นระทกึใจกบัยานไฮเทค “สคูป๊” ที่จะนาํท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่าวายร้าย

อย่างใกล้ชิด ในฐานะนักข่าวพิเศษของสาํนักข่าว “บูเกิล” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง ที่จะทาํให้ท่าน

สัมผัสถึงความต่ืนเต้น หวาดเสียว ราวกับอยู่ในภาพยนตร์เลยทีเดียว ต่ืนตากับฉากต่อสู้อันย่ิงใหญ่ระหว่าง

มนุษยชาติกับไซบอร์กส์ หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติสุดพิเศษ

ของฮอลลีวู๊ด ที่จะทาํให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ความต่ืนเต้นกับการต่อสู้แห่งโลกอนาคตแบบใกล้ชิดอย่างไม่

เคยมีมาก่อน พร้อมเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุดในโซน “แฮร์ร่ี พอตเตอร์” ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลก

เวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทเิช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสาํรวจห้องเรียนเวทมนตร์

คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย 
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จากน้ัน สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงไร้ 

ขีดจาํกดักบัสนิค้ามากมาย อาท ิเสื้อผ้าเก๋ๆ  กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟช่ันสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง 

นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสสีนั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เกียวโต - วดัคิโยมิสึ – ศาลเจา้ฟูจิมิ อินาริ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ดา้นนอก) ปราสาทโอซาก้า

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่สาํคัญทาง

ประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากดาํริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงใน

สามแม่ทพัคนสาํคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทติย์อุทยัเม่ือกว่า 400 

ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหม่ืนคนในการก่อสร้างปราสาทแห่งน้ี

จึงเปรียบเสมือนสญัลักษณ์ทางอาํนาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในสมัย

น้ัน ด้านนอกของปราสาทเป็นลานกว้างที่ตกแต่งอย่าง  สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป มี

มุมที่น่ังสาํหรับน่ังชมดอกไม้เพลินๆ และร้านค้าเลก็ๆขายของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณน้ีจึงเป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจ สาํหรับชาวเมืองโอซาก้า ...  

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เพ่ือนาํทา่นเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” 

วัดที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนาํมาวางเรียงกัน ภายในมี

ระเบียงไม้ที่ย่ืนออกมาเหนือหุบเขา ทาํให้เหน็วิวเมืองได้โดยกว้างและ

ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง ข้างใต้อาคารหลักคือ 

“นํา้ตกโอตะวะ” ซ่ึงเป็นสายนํา้ 3 สายไหลลงสู่บ่อนํา้ และยังเช่ือกันว่า

การด่ืมนํ้าจากสายนํ้าตกทั้ง 3 น้ีแล้วจะประสบความสําเร็จสามด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียน

การศึกษา” ภายในบริเวณวัดเป็นที่ต้ังของศาลเจ้าอื่นๆจาํนวนมาก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ” อันโดดเด่นด้วยเสาโทริอินับ

หม่ืนคู่ที่ต้ังอยู่บนเนินเขาภายในบริเวณศาลเจ้ามากมายจนเป็นอุโมงค์

เสาโทริอิ ด้วยจํานวนเสาโทริอิที่มีมากมายหลายขนาดต้ังเรียงรายกัน

เป็นทิวแถวจึงนับรวมความยาวของอุโมงค์โทริอิน้ีได้ทั้งหมดถึง 4 

กโิลเมตร 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร       

ทีพ่กั LOISIR TOYOHASHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4) ทะเลสาบฮามานะ – ล่องเรือโจรสลดั – โอวาคุดาน(ินัง่กระเชา้)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” ทะเลสาบนํา้กร่อยขนาดใหญ่และเป็นแหล่งเพาะเล้ียงปลาไหลที่ใหญ่

ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่น ในอดีตทะเลสาบแห่งน้ีเคยเป็นทะเลสาบนํา้จืดมาก่อน แต่ช่วงเกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ใน
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เขตคันโต ทาํให้เกิดรอยแยกจนนํา้ทะเลได้ทะลักเข้ามาผสมจนกลายเป็นนํา้กร่อยดังเช่นปัจจุบัน อิสระให้ท่าน

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากปลาไหลมากมาย อาท ิพายปลาไหล คุก๊กี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือช่ืน

ชมความงามของทะเลสาบตามอธัยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภเูขาไฟ

ฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อนํา้พุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมายและเป็นจุด

ที่แม่นํ้าฮายากาวะกับซุคุโมะไหลมาบรรจบกันถึง 16 แห่ง...นํา

ทา่นเปล่ียนบรรยากาศของการเดินทางด้วยการ “ล่องเรือโจรสลดั

ทะเลสาบอาชิ” ทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิด

ของภเูขาไฟฮาโกเน่เม่ือกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ทั้งยังเป็นจุดชมวิวภเูขาไฟฟูจิได้ดีอีกแห่งหน่ึงด้วย อิสระให้ท่าน

ช่ืนชมความงดงามของธรรมชาติอนัแสนบริสทุธิ์ตามอธัยาศัย... 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “โอวาคุดาน”ิ (นัง่กระเชา้) โอวาคุดานิหรือหุบ

เขานรกที่เกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลาย

พันปีก่อน ทาํให้เกดิควันและบ่อนํา้ร้อนผุดข้ึนมาจากใต้ดิน นํา้และ

ควันเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของกาํมะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วย

โดยความร้อนของนํ้าที่ผุดข้ึนมาน้ันสามารถต้มไข่ให้สุกได้และจะ

ทาํให้เปลือกไข่กลายเป็นสีดาํ โดยกล่าวกันว่าถ้าใครได้ทานไข่ดาํ

หน่ึงฟองอายุจะยืนข้ึนอกีเจด็ปีเลยทเีดียว 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  “พเิศษ...บุฟเฟตข์าปูยกัษ”์ 

ทีพ่กั MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่นํ้ าแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5) ฟูจิเทน สกี รีสอรท์ – หมู่บา้นอิยาชิโนะ ซาโตะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “ฟูจิเท็น สโนว ์รีสอรท์” ลานสกีที่เปิดรับนักท่องเที่ยว

ตลอดฤดูหนาว สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส อิสระให้ท่านเลือกหามุม

ถูกใจ บันทกึภาพความประทบัใจกับลานสกีขนาดใหญ่ที่มีภเูขาไฟฟูจิเป็น

ฉากหลัง อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาวนานาชนิด ทั้ง สกีหิมะ สโนว์

บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะหรือเลือกซ้ือของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย 

***พิเศษ*** รวมค่าเข้าลานสกแีละกระดานเล่ือนหิมะสาํหรับทุกทา่น /ไม่รวมอุปกรณ์สก ีสโนว์บอร์ดและชุดสก ี

ฯลฯ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  นาํทา่นเดินทางสู ่“หมู่บา้นโบราณอิยาชิโนะ ซาโตะ” ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ของ

หมู่บ้านเกษตรกรรมในอดีตบนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ ซ่ึงใน

อดีตได้ถูกพายุไต้ฝุ่ นถล่มในปี 1966 และอีก 40 ต่อมาจึงได้มีการสร้าง

หมู่บ้านข้ึนใหม่โดยเลียนแบบมาจากของเดิมที่เป็นบ้านหลังคามุงจาก 



เลขที่ 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 22 ยูนิต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ. 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 

และเปิดเป็นพิพิธภัณฑแ์ละหมู่บ้านหัตถกรรมแบบด้ังเดิม เพ่ือให้นักทอ่งเที่ยวได้มาเรียนรู้กับวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน

อันเก่าแก่ นอกจากน้ันภายในยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตประจาํวันของเกษตรกรที่ใช้ชีวิตอยู่ใน

ภมิูภาคน้ีในอดีต และยังมีร้านอาหารไว้คอยบริการด้วย ... 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิง “ชินจูกุ” ทา่นจะได้พบกบัห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพันๆ ร้าน เชิญ

ท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, 

SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร “ROKKASEN” บริการท่านด้วย

บุฟเฟต์บาร์บีคิวสไตล์ญ่ีปุ่น ร้านดังจากรายการ TV CHAMPION ให้

ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ อาทิ เช่น กุ้ง ปลาหมึก 

หอยเชลล์ ปูยักษ์แบบสดๆ เน้ือสนัสไลด์อย่างดี เน้ือไก่ผักสดต่างๆ เพ่ือ

นาํมาย่างที่โต๊ะเคร่ืองเคียงเป็น ผักสด สลัดผัก และผักดองต่างๆแบบ

ญ่ีปุ่น ข้าวสวย พร้อมซุปชนิดต่างๆอาท ิสาหร่าย ซุปไข่ ให้ทุกท่านเลือก

รับประทานอย่างจุใจ 

ทีพ่กั TOKYO METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6) วดัอาซากุสะ – สวนสนุกโตเกียวดิสนยีแ์ลนด ์-  โอไดบะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและ

ซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่

กวนอิมทองคาํที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

กับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคาํรณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้ช่ือว่าเป็น 

“โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนน

ร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ 

ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหา

ซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ... 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู ่“โตเกียว ดิสนยีแ์ลนด”์ ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคน

ต่อปี สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ “Adventure Land” ที่นาํท่าน ผจญภัย

กับการล่องเรือโจรสลัด “Pirates of the Caribbean” นาํชมดิสนีย์แลนด์ รถไฟ “Western River Railroad” ปีน

บ้านต้นไม้ “Swiss  Family Treehouse” สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นต่างๆ มากมายยัง “Western Land” ตะลุย

เหมืองถ่านหินที่ “Big Thunder Mountain” หรือเลือกสนุกกับ “Splash Moutain” น่ังเรือผจญภัยบนผ าสูงชัน

ในโซน “Critter Country” เข้าชมบ้านผีสิง “Hunted Mansion” อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมี

พูห์ “Pooh’s Hunny Hunt” จากน้ันสนุกกันต่อในโซน “Fantasy Land” เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจาํ

ชาติของตุก๊ตาตัวน้อยๆกับ “It’s A Small World” ผจญภัยไปกับ “Pinocchio’s Darling Journey” เลือกมุม

สวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน “Toon Town”  กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ “Minnie House” บ้านแสน

น่ารักของมินน่ี หรือ “Chip’n Dale’s Treehouse” บ้านต้นไม้ชองชิบกบัเดล  

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลินกบัเครือ่งเล่นมากมาย 

บ่าย  สนุกกันต่อกับเคร่ืองเล่นมันส์ๆโซน “Tomorrowland” สนุกสุดเหว่ียงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน “Space 

Moutain” หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ “Star Tour” สนุกกับเคร่ืองเล่นช้ินใหม่ล่าสุดของ
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โตเกยีว ดิสนีย์แลนด์ “Buzz Light Year” ประชันความแม่นกบัเพ่ือนด้วยปืน เลเซอร์สุดไฮเทค จากน้ัน ช้อปป้ิง

กับสินค้าลิขสิทธิ์เฉพาะโตเกียวดิสนีย์ ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านที่ 

“World Bazaar”(Electric Parade) ชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ “Tokyo Disneyland Electric Parade 

Dreamlight”ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้ เมาส์ มินน่ีเม้าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โ ดนัลดักค์ หมีพูลและผอง

เพ่ือน ปีเตอร์แพน สโนว์ไวทก์บัคนแคระทั้งเจด็ ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์  

 

 

 

 

 
 

จากน้ัน นาํท่านชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ “Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight” ของเหล่าการ์ตูน

มากมาย มิกกี้ เมาส ์มินน่ีเม้าส ์พลูโต ชิบแอนด์เดล โดนัลดักค์ หมีพูลและผองเพ่ือน ปีเตอร์แพน สโนว์ไวทก์ับ

คนแคระทั้งเจด็ ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์ …  

จากน้ัน นาํทา่นช้อปป้ิง “โอไดบะ ซีไซดม์อลล”์ ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าวโตเกียว แน่น

ขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟช่ันกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร รวมแหล่งบันเทงิ ร้านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้านขายของ

ที่ระลึกที่กาํลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทติย์อุทัย และถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่ม

สาวญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเหน็ “สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 

570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยาม

อาทติย์อสัดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบนฟากฟ้ามา

หานครโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองต้ังตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ช่ัน

ญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอันงดงามแสนประทบัใจที่จะหาได้เพียงที่น่ีที่เดียวเท่าน้ัน **แวะถ่ายรูป

คู่กบักนัดั้มตัวใหม่** 

**อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่ใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ป้ิง** 

จากนัน้ สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7)  สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

00:20 ออกเดินทางจากสนามบนิฮาเนดะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 661 

04.50 ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 

ËÁÒÂàËµØ  :   

 ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä Œ́µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ áÅÐÍÑµÃÒ

áÅ¡à»ÅÕèÂ¹â´Â·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¤íÒ¹Ö§¶Ö§»ÃÐâÂª¹�áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊǾ  

 ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¡ÒÃÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È / ËŒÒÁà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ¢Í§¡Í§µÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ / ¡ÒÃ¹íÒÊÔè§¢Í§¼Ô´

¡®ËÁÒÂ / àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃà Ố¹·Ò§äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ áÅÐ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔÊ‹Íä»ã¹·Ò§àÊ×èÍÁàÊÕÂ ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸ÔìäÁ‹¤×¹¤‹Ò·ÑÇÃ� äÁ‹

Ç‹Ò¡Ã³Õã´æ·Ñé§ÊÔé¹ 

  ÃÙ»¶‹ÒÂÊ¶Ò¹·ÕèãªŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃâ¦É³Òà·‹Ò¹Ñé¹ 
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ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ 

กําหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

24 - 30 ม.ค.62 

06 - 12 ก.พ.62 

20 - 26 ก.พ.62 

13 - 19 มี.ค.62 

61,900.- 58,900.- 55,900.- 8,000.- 

***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท*** 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ ทา่น/ ทรปิ 

(รวมแลว้ประมาณ 600 บาทไทย)*** 
 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéÃÇÁ 

1. ¤‹Ò·Õè¾Ñ¡ ËŒÍ§ÅÐ 2 ·‹Ò¹ µÒÁâÃ§áÃÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃËÃ×ÍÃÐ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

2. ¤‹ÒÍÒËÒÃ, ¤‹Òà¢ŒÒªÁáÅÐ¤‹ÒÂÒ¹¾ÒË¹Ð·Ø¡ª¹Ô´µÒÁ·Õèä Œ́ÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ 

3. ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂ¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�·Õè¤ÍÂÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒ¡Ñº·‹Ò¹ã¹µÅÍ´¡ÒÃà Ố¹·Ò§ 

4. ¤‹ÒºÑµÃâ´ÂÊÒÃà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä»-¡ÅÑºªÑé¹·ÑÈ¹Ò¨ÃµÒÁàÊŒ¹·Ò§áÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹·Õèä Œ́ÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ 

5. ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà Ố¹·Ò§ã¹Ç§à§Ô¹ ·‹Ò¹ÅÐ 1,000,000.- ºÒ· (ËÒ¡ÍÒÂØà¡Ô¹ 70 »‚¢Öé¹ä» ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØ

ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà Ố¹·Ò§ ·‹Ò¹ÅÐ 500,000.-ºÒ·) **à»š¹ä»µÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁ�** 
ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéäÁ‹ÃÇÁ 

1. ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂÊ‹Ç¹µÑÇ ÍÒ·Ô ¤‹ÒÍÒËÒÃ-à¤Ã×èÍ§´×èÁ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ, ¤‹Ò«Ñ¡ÃṌ , ¤‹Òâ·ÃÈÑ¾·� à»š¹µŒ¹ 

2. ¤‹ÒÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ 7% áÅÐËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè ‹̈ÒÂ 3%   

3. ¤‹Ò·íÒË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ 

4. ¤‹ÒÀÒÉÕàª×éÍà¾ÅÔ§·Õè·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡à¡çºà¾ÔèÁàµÔÁÍÕ¡ 

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ :  

ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Í§¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÁÑ́ ¨íÒ ·‹Ò¹ÅÐ 10,000.- ºÒ·  

 ªíÒÃÐÂÍ´·Ñé§ËÁ´¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 25 ÇÑ¹ 

ª×èÍºÑÞªÕ  ºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµÍÃ� á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ�» ¨íÒ¡Ñ́  

 ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§à·¾Ï ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ�  àÅ¢·Õè  860-0-241510 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

 ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â  ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ�  àÅ¢·Õè  968-0-091880 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

 ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢Ò ÊÕÅÁ¤ÍÁà¾Åç¡«�  àÅ¢·Õè  020-3-839278 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

 ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ� ÊÒ¢Ò ÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ�    àÅ¢·Õè  234-2-012317  ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

¡Ã³ÕªíÒÃÐ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´ÔµÁÕ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ́ ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õè·íÒ¡ÒÃÃÙ́   ·Ò§ºÃÔÉÑ·àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ Ï äÁ‹ÁÕ¹âÂºÒÂãËŒ·‹Ò¹ªíÒÃÐà§Ô¹

¼‹Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ̧ ¹Ò¤ÒÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å  ·Ñé§¹Õéà¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ  

ËÁÒÂàËµØ ·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãºàÊÃç¨ã¹¹ÒÁ¹ÔµÔºØ¤¤Å ¡ÃØ³Òá Œ̈§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ· Ï ¢ÍÊ§Ç¹

ÊÔ· Ô̧ì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§ 

¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ :  

¡ÃØ³Òá Œ̈§Å‹Ç§Ë¹ŒÒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 30 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹ÁÑ́ í̈Ò 

¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ 25 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¤ÇÒÁ í̈Òà»š¹µŒÍ§ËÑ¡ 50% ¢Í§ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ 

¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ 20 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹·Ñé§ËÁ´ 
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ËÁÒÂàËµØ :  

 ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹áµ‹ÅÐ¤ÃÑé§¨ÐµŒÍ§ÁṎ íÒ¹Ç¹¼ÙŒà´Ô¹·Ò§¤ÃÑé§ÅÐ 30 ·‹Ò¹¢Öé¹ä» ¶ŒÒ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§ÁÕ í̈Ò¹Ç¹äÁ‹¤ÃºµÒÁ í̈Ò¹Ç¹

´Ñ§¡Å‹ÒÇ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÒ¤ÒáÅÐ/ËÃ×ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà Ố¹·Ò§â´Â¨Ðá Œ̈§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ  

 ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ áÅÐ ÍÑµÃÒ

áÅ¡à»ÅÕèÂ¹â´Â·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¤íÒ¹Ö§¶Ö§»ÃÐâÂª¹�áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊǾ  

 ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¡ÒÃÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È / ËŒÒÁà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ / ¡ÒÃ¹íÒÊÔè§¢Í§¼Ô´¡®ËÁÒÂ / àÍ¡ÊÒÃ

¡ÒÃà Ố¹·Ò§äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ áÅÐ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔÊ‹Íä»ã¹·Ò§àÊ×èÍÁàÊÕÂ ÃÇÁ¶Ö§ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒµÔ, ¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡à·ÕèÂÇºÔ¹,¡ÒÃ»ÃÐ·ŒÇ§, 

¡ÒÃ¡‹Í¨ÅÒ¨Å 

 µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹à»š¹µÑëÇ¡ÃØ�»ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ ËÒ¡·‹Ò¹äÁ‹à´Ô¹·Ò§ä»¡ÅÑº¾ÃŒÍÁ¤³ÐäÁ‹Ç‹Ò´ŒÇÂàËµØã´¡çµÒÁ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒàÅ×èÍ¹

ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§ ËÃ×Í¤×¹à§Ô¹ä´Œ 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÇÕ«‹Òà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ÊíÒËÃÑº¤¹ä·Â 

¨Ò¡ÁÒµÃ¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÇÕ«‹Òà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ãËŒ¡Ñº¤¹ä·Â ¼ÙŒ·Õè»ÃÐÊ§¤�¨Ð¾íÒ¹Ñ¡ÃÐÂÐÊÑé¹ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹äÁ‹à¡Ô¹ 15 ÇÑ¹ äÁ‹

Ç‹Ò¨Ð Œ́ÇÂÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ àÂÕèÂÁÞÒµÔ ËÃ×Í Ø̧Ã¡Ô¨ ÍÒ¨¨ÐÁÕ¡ÒÃ¶Ù¡µÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃµÃÇ¨¤¹à¢ŒÒ

àÁ×Í§ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹Ç‹ÒÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔã¹¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹  
µÑÇÍÂ‹Ò§¢Í§àÍ¡ÊÒÃÁṌ Ñ§µ‹Íä»¹Õé 
1.  ºÑµÃâ´ÂÊÒÃà¤Ã×èÍ§ºÔ¹¢ÒÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ 

2.  ÊÔè§·ÕèÂ×¹ÂÑ¹Ç‹Ò·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶ÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·ÕèÍÒ¨à¡Ố ¢Öé¹ÃÐËÇ‹Ò§·Õè¾íÒ¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ àª‹¹ à§Ô¹Ê´ ºÑµÃà¤Ã´Ôµ à»š¹µŒ¹ 

3. ª×èÍ ·ÕèÍÂÙ‹ áÅÐËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�·ÕèµÔ´µ‹Íä´ŒÃÐËÇ‹Ò§·Õè¾íÒ¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ àª‹¹ ¤¹ÃÙŒ¨Ñ¡ âÃ§áÃÁ áÅÐÍ×è¹æ 

4. ¡íÒË¹´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÃÐËÇ‹Ò§·Õè¾íÒ¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ 

5.  ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶Â×¹ÂÑ¹Ç‹Ò·‹Ò¹ÁÕ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹·ÕèªÑ́ à¨¹ÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·Èä·Â àª‹¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ºÑµÃ¾¹Ñ¡§Ò¹ à»š¹µŒ¹ 

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹(ÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹µÒÁÁÒµÃ¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÇÕ«‹Ò) 

1.  Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�·ÕèÂÑ§ÁÕÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹àËÅ×ÍÍÂÙ‹ 

2.  ¡Ô¨¡ÃÃÁã´æ ·Õè̈ Ð¡ÃÐ·íÒã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹¨ÐµŒÍ§äÁ‹à»š¹ÊÔè§·Õè¢Ñ́ µ‹Í¡®ËÁÒÂ áÅÐà¢ŒÒ¢‹ÒÂ¤Ø³ÊÁºÑµÔà¾×èÍ¡ÒÃ¾íÒ¹Ñ¡ÃÐÂÐÊÑé¹à·‹Ò¹Ñé¹ 
3.  ã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¢Íà¢ŒÒ»ÃÐà·È ¨ÐµŒÍ§ÃÐºØÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ¾íÒ¹Ñ¡äÁ‹à¡Ô¹ 15  ÇÑ¹ 

4. à»š¹¼ÙŒ·ÕèäÁ‹ÁÕ»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ¶Ù¡Ê‹§µÑÇ¡ÅÑº¨Ò¡»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ËÃ×ÍÁÔä´ŒÍÂÙ‹ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§¡ÒÃ¶Ù¡»¯ÔàÊ¸äÁ‹ãËŒà¢ŒÒ»ÃÐà·È áÅÐäÁ‹à¢ŒÒ¢‹ÒÂ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·Õè

ÍÒ¨¨Ð¶Ù¡»¯ÔàÊ¸äÁ‹ãËŒà¢ŒÒ»ÃÐà·È 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            

              

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหมู               ไม่ทานสัตวปี์ก               ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด      

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      

(     ) 

    วนัท่ี      

    เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ
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