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ใบอนุญาตธุรกิจนําเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 
(วินเทอร2์) ทวัรญี์่ปุ่น โตเกียวฟูจิ โอซากา้ ดีสนีย ์6 วนั 3 คืน พ.ย.-ธ.ค. 53900 TG (MJ) 
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กาํหนดการเดินทางทวัรญ่ี์ปุ่น 

30 พ.ย–05 ธ.ค. 2561 “หยุดวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ร.9” 

07– 12 ธนัวาคม 2561 “หยุดวนัรฐัธรรมนูญ” 

21– 26 ธนัวาคม 2561 “เทศกาลคริสมาสต”์ 

 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

 พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

22.30 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 640 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) สนามบินนาริตะ – สวนสนุกโตเกียวดิสนยีแ์ลนด ์– ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

 
06.10 ถึง สนามนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว ... 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนียแ์ลนด”์ 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

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั คํา่ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมิู ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.15+1 - - - 

วนัทีส่อง 
สนามบนินาริตะ – สวนสนุกโตเกยีวดิสนียแ์ลนด ์– ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- - ✓  

 
วนัทีส่าม 

วดัอาซากสุะ – ฮาโกเน่ – ลอ่งเรือโจรสลดั – โอวาคดุานิ (รถบสั) 
✓ ✓ HTL 

 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS                 “พเิศษ..บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ”์ 

วนัที่สี ่

ภเูขาไฟฟจู ิหรือ ฟจูเิทน็ สก ีรีสอรท์ – หมู่บา้นอยิาชิโนะ ซาโตะ  

ทะเลสาบฮามานะ – นาโกยา่ ✓ ✓ ✓ 

 CYPRESS NAGOYA  HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วนัทีห่า้ 
เกยีวโต – วดัคนิคาคจุ ิ– วดัคโิยมิส ึ– ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

 IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL OR SIMILAR CLASS 
✓ ✓ - 

วนัทีห่ก 
ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า – สนามบนิคนัไซ  

สนามบนิสวุรรณภมิู ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.35-21.25 
✓ - - 
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เหมืองถ่านหินที่ “Big Thunder Mountain” หรือเลือกสนุกกับ “Splash Moutain” น่ังเรือผจญภัยบนผ าสูงชัน

ในโซน “Critter Country” เข้าชมบ้านผีสงิ “Hunted Mansion” อนัน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ 

“Pooh’s Hunny Hunt” จากน้ันสนุกกันต่อในโซน “Fantasy Land” เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจาํชาติ

ของตุก๊ตาตัวน้อยๆกับ “It’s A Small World” ผจญภัยไปกับ “Pinocchio’s Darling Journey” เลือกมุมสวย

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน “Toon Town”  กบับ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ “Minnie House” บ้านแสนน่ารักของ

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

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ในดีสนยีแ์ลนด ์เพือ่ใหท่้านเพลิดเพลินกบัเครือ่งเล่นมากมาย 

บ่าย  สนุกกนัต่อกบัเคร่ืองเล่นมันส์ๆ โซน “Tomorrowland” สนุกสดุเหว่ียงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน “Space Moutain” 

หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ “Star Tour” สนุกกับเคร่ืองเล่นช้ินใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์

แลนด์ “Buzz Light Year” ประชันความแม่นกับเพ่ือนด้วยปืน เลเซอร์สุดไฮเทค จากน้ัน ช้อปป้ิงกบัสินค้า

ลิขสิทธิ์ เฉพาะโตเกียวดิสนีย์ ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านที่ “World 

Bazaar”(Electric Parade) ชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ “Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight”ของ

เหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้ เมาส ์มินน่ีเม้าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โ ดนัลดักค์ หมีพูลและผองเพ่ือน ปีเตอร์แพน 

สโนว์ไวทก์บัคนแคระทั้งเจด็ ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์ นาํท่านชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ 

“Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight” ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้ เมาส์ มินน่ีเม้าส ์พลูโต ชิบ

แอนด์เดล โดนัลดักค์ หมีพูลและผองเพ่ือน ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมใน

พาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์… 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู ่“ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และ

ร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกนัขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่าน

เลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, 

SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น “ชินจูกุ” 

หมายถึง “ที่พาํนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อเิอยะส ึได้มีคาํสั่งให้สาํรวจย่านน้ีตามคาํขอของพวกพ่อค้าและ

ต้ังเมืองหน้าด่านข้ึนบนถนนโคชุไคโด ไม่นานกก็ลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยน้ัน มีทั้งโรงนํ้าชา ร้านค้า 

โรงเต๊ียมและหอคณิกาอกีกว่า 50 แห่ง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั  RYUKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) วดัอาซากุสะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั – โอวาคุดาน ิ(รถบสั) – ออนเซน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นาํท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุน

และซามูไร   ให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์

เจ้าแม่กวนอิมทองคาํที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพ

เป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง(ประตูฟ้าคาํรณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดง

ที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี 

“ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสนิค้าของที่ระลึกต่างๆ

มากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน 

ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี  
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่  “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภเูขาไฟฟูจิ  เป็นฉากหลังและมีบ่อนํา้พุร้อนซุกซ่อนอยู่

มากมายและเป็นจุดที่แม่นํา้ฮายากาวะกับซุคุโมะไหลมาบรรจบกันถึง 16 แห่ง นาํท่านเปล่ียนบรรยากาศของการ

เดินทางด้วยการ “ล่องเรือโจรสลดั” ที่ “ทะเลสาบอาชิ” ทะเลสาบนํา้จืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภเูขา

ไฟฮาโกเน่เม่ือกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ทั้งยังเป็นจุดชมวิวภเูขาไฟฟูจิได้ดีอีกแห่งหน่ึงด้วย อิสระให้ท่านช่ืนชมความ

งดงามของธรรมชาติอนัแสนบริสทุธิ์ตามอธัยาศัย ...  

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ “โอวาคุดาน”ิ (รถบัส) หุบเขานรกที่เกดิข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภเูขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพัน

ปีก่อน ทาํให้เกิดควันและบ่อนํ้าร้อนผุดข้ึนมาจากใต้ดิน นํ้าและควันเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของกํามะถันที่มี

เอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วยโดยความร้อนของนํา้ที่ผุดข้ึนมาน้ันสามารถต้มไข่ให้สกุได้และจะทาํให้เปลือกไข่กลายเป็น

สดีาํ โดยกล่าวกนัว่าถ้าใครได้ทานไข่ดาํหน่ึงฟองอายุจะยืนข้ึนอกีเจด็ปีเลยทเีดียว  

 

 

 

 

 

 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม **พเิศษ! อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์** 

 ทีพ่กั  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

**จากนั้น พกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่นํ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะช่วยกระตุน้การ

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง  (4) ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สโนว ์รีสอรท์ – หมู่บา้นอิยาชิโนะ ซาโตะ - ทะเลสาบฮามานะ 

– นาโกย่า   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

(เฉพาะพีเรียดวนัที่ 30 พ.ย.-05 ธ.ค.และ 07-12 ธ.ค. 61 )นาํท่านเดินทางสู่ 

“ภูเขาไฟฟูจิ”  ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร

จาก ระดับนํา้ทะเลและรูปทรงกรวยควํ่าที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจ

ให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีช่ือเสียง

ของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่

สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสาํหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และ

เกิดการระเบิดคร้ังสุดท้ายเม่ือกว่าสามร้อยปีมาแล้ว ... นาํท่านข้ึนความ

งามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภเูขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่

ทางอุทยานฯอนุญาตใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ)  

(เฉพาะพเีรียดวนัที ่21-26 ธนัวาคม ) นาํทา่นเดินทางสู่ “ฟูจิเท็น สโนว ์รีสอรท์”  

ลานสกีที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่า

สัมผัส อิสระให้ท่านเลือกหามุมถูกใจ บันทกึภาพความประทบัใจกับลาน

สกีขนาดใหญ่ที่มีภเูขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาว
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นานาชนิด ทั้ง สกีหิมะ สโนว์บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะหรือเลือกซ้ือของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย (***

พิเศษ*** รวมค่าเขา้ลานสกีและกระดานเลือ่นหิมะสําหรบัทุกท่าน / ไม่รวมอุปกรณส์กี สโนวบ์อรด์และชุด

สกี ฯลฯ) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นอิยาชิโนะซาโตะ” หมู่บ้านที่ข้ึนช่ือ

เร่ืองความสวยงาม  ของบ้านสไตล์ญ่ีปุ่น อีกทั้งมีช่ือเสียงด้าน

หัตถกรรมพ้ืนบ้าน ให้ทา่นได้เลือกซ้ือเลือกชมสนิค้าสนิค้าพ้ืนบ้าน 

อาทิเช่น ตุ๊กตาญ่ีปุ่น เคร่ืองป้ันดินเผา และของนําโชคน่ารักๆ 

หมู่บ้านแห่งน้ีเคยถูกทาํลายจากพายุไต้ฝุ่ นเม่ือปี 1966 แต่

ปัจจุบันได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาให้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือ 

เสยีงอกีแห่งหน่ึง ...  

จากนั้น ระหว่างทางแวะชม “ทะเลสาบฮามานะ” ทะเลสาบนํา้กร่อยขนาดใหญ่และเป็นแหล่งเพาะเล้ียงปลาไหลที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น อิสระให้ท่านเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากปลาไหลมากมาย อาทิ พายปลาไหล คุ๊กกี้ ปลาไหล 

ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือช่ืนชมความงามของทะเลสาบตามอัธยาศัย (ข้ึนอยู่กบัเวลาและความ

เหมาะสม) 
จากนั้น สมควรแก่เวลานาํทา่นสู ่“เมืองนาโกย่า” เมืองใหญ่ที่สดุและเป็นเสมือนประตูสู่เขตชูบุ ต้ังอยู่ในจังหวัดไอจิ เมือง

ที่รู้จักกนัในฐานะศูนย์กลางการผลิตวัสดุก่อสร้างและรถยนต์ รวมทั้งเป็นเมืองทา่ที่สาํคัญเน่ืองจากต้ังอยู่ริมชายฝั่ง

มหาสมุทรแปซิฟิคและถือเป็นเมืองใหญ่อนัดับสี่ของญ่ีปุ่น 

 คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั  CYPRESS NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง  (5)  เกียวโต – วดัคินคาคุจิ – วดัคิโยมิซึ – โอซากา้ – ชินไซบาชิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น  เป็นสถานที่ต้ังของพระราชวังจักรพรรดิ

เดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็นศูนย์กลางของ กลุ่มศาสนา ลัทธต่ิางๆ และวัดเป็นจาํนวนมาก ...  

จากน้ัน นาํทา่นสู ่“วดัคินคาคุจิ” วัดที่สวยที่สุด และมีช่ือเสียงที่สุดของเมืองเกียวโต เป็นวัดที่สร้างข้ึนใหม่แทนที่ของเดิม

ที่ถูกลอบวางเพลิงในปี 1955 โดยพระภิกษุองค์หน่ึง และได้ทาํการบูรณะปิดทองคร้ังล่าสุดในปี 1987 น้ีเอง วัด

น้ีสร้างเลียนแบบของเดิมที่สร้างข้ึนศตวรรษที่ 15 วัดแห่งน้ี ยังเป็นวัดที่เดก็ไทยในยุคประมาณ 20 กว่าปีที่แล้ว

รู้จักกนัเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์การ์ตูนช่ือดังเร่ือง อคิคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา ...  
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนาํมาวางเรียงกันและได้รับการ

ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอกีแห่งหน่ึง นาํท่านนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์และด่ืม “นํา้ศักด์ิสิทธิ์สามสาย” ที่เช่ือว่าเม่ือด่ืม

แล้วจะประสบความสาํเรจ็สามด้านคือ “ช่ือเสียง เงินทองและสุขภาพ” อิสระกับการเลือกซ้ือของที่ระลึกพ้ืนเมือง

เกียวโตบนถนน “โอชะ ซากะ” และ “ซันเน็ง ซากะ” เคร่ืองป้ันดินเผา

สวยๆ ชาเขียว ขนมญ่ีปุ่น พวงกุญแจ พัดญ่ีปุ่นลายซากุระ ฯลฯ กส็ามารถ

หาซ้ือที่น่ีได้เช่นกนั ...  

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซาก้า 

เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงไร้ ขีดจาํกัดกับสินค้ามากมาย อาทิ เสื้ อผ้าเก๋ๆ 

กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟช่ันสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง 

นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสสีนั  

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั บริเวณชินไซบาชิ เพือ่ใหท่้านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงเพิม่ข้ึน ซ่ึงทางไกดจ์ะแนะนํา

รา้นอาหารอร่อย ๆ ทีอ่ยู่ในบริเวณแหล่งชอ้ปป้ิง 

  ทีพ่กั  IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6) ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอออน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือ

เป็นสถานที่สาํคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากดาํริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทพัคนสาํคัญของ

ประวัติศาสตร์ชาติอาทติย์อุทยัเม่ือกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหม่ืนคนในการก่อสร้าง ปราสาทแห่ง

น้ีจึงเปรียบเสมือนสญัลักษณ์ทางอาํนาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในสมัย

น้ัน ...  

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่  “เอออน พลาซ่า” ช้อปป้ิงกันต่อที่ “เอออน ช้อปป้ิง พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าช้ันนาํนานา

ชนิด อาท ินาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทมีีคุณภาพดีจาก

ประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก  อสิระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซ้ือ” สินค้าที่สามารถเลือกไป

เป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอธัยาศัย 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั บริเวณเอออนพลาซ่า เพือ่ใหท่้านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงเพิม่ข้ึน ซ่ึงทางไกดจ์ะ

แนะนาํรา้นอาหารอร่อย ๆ ทีอ่ยู่ในบริเวณแหล่งชอ้ปป้ิง 

จากนั้น สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบนิคนัไซ 

17:35 ออกเดินทางจากสนามบนิคนัไซ โดยเทีย่วบนิ TG 673 

21:25 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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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 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ 

ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§ 
¼ÙŒãËÞ‹·‹Ò¹ÅÐ 

(¾Ñ¡ËŒÍ§ÅÐ2·‹Ò¹) 

à´ç¡ÍÒÂØµèíÒ¡Ç‹Ò 12 »‚ 

(ÁÕàµÕÂ§) 

à´ç¡ÍÒÂØµèíÒ¡Ç‹Ò 12 »‚ 

(äÁ‹ÁÕàµÕÂ§) 
¾Ñ¡ËŒÍ§à´ÕèÂÇà¾ÔèÁ 

30 ¾.Â.-5 ¸.¤.61 

07-12 ¸.¤. 61 

21-26 ¸.¤. 61 

53,900 50,900 47,900 8,000 

***กรณีมีตัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดท่านละ 18,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 2,000 เยน/ท่าน/ทริป (ประมาณ 600 บาท)*** 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéÃÇÁ 
1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการนํ้ าดื่มวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéäÁ‹ÃÇÁ 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%    

3. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (รวม 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป ประมาณ 600 บาท) สาํหรบัทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ :    

 ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Í§¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÁÑ́ ¨íÒ ·‹Ò¹ÅÐ 20,000.- 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  
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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´ 

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¡Ô´¢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 Ñ̈¡ 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 ºÑµÃ

¾¹Ñ¡§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 ·Õè¨Ð¡ÃÐ·íÒã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹¨ÐµŒÍ§äÁ‹à»š¹ÊÔè§·Õè¢Ñ́ µ‹Í¡®ËÁÒÂ áÅÐà¢ŒÒ¢‹ÒÂ¤Ø³ÊÁºÑµÔà¾×èÍ¡ÒÃ¾íÒ¹Ñ¡ÃÐÂÐÊÑé¹

à·‹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 Œ́ÍÂÙ‹ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§¡ÒÃ¶Ù¡» Ô̄àÊ¸äÁ‹ãËŒà¢ŒÒ»ÃÐà·È áÅÐäÁ‹

à¢ŒÒ¢‹ÒÂ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·ÕèÍÒ¨¨Ð¶Ù¡» Ô̄àÊ¸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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