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วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบนินาริตะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

05:00 พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคานเ์ตอร ์C (ประตูทางเขา้หมายเลข 

2) พบกบัเจา้หนา้ทีท่ีค่อยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคานเ์ตอร ์C                         

07:35  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG676 

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

15:45  ถงึ สนามบนินาริตะ ประเทศญีปุ่่ นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั... ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

 นาํท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหน่ึงของกรุงโตเกียว 

ท่านจะได้พบกบัห้างสรรพสนิค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซ่ึงจะมี

ผู้คนนับหม่ืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่าน

เลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, 

IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา

, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร “ROKKASEN” บริการท่านด้วย

บุฟเฟต์บาร์บีคิวสไตล์ญ่ีปุ่ น ร้านดังจากรายการ TV CHAMPION ให้ท่าน

ได้เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ อาท ิเช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์ 

ปูยักษ์แบบสดๆ เน้ือสนัสไลด์อย่างดี เน้ือไก่ผกัสดต่างๆ เพ่ือนาํมาย่างที่โต๊ะ

เคร่ืองเคียงเป็น ผกัสด สลัดผกั และผกัดองต่างๆแบบญ่ีปุ่ น ข้าวสวย พร้อม

ซปุชนิดต่างๆอาท ิสาหร่าย ซปุไข่ ให้ทุกท่านเลือกรับประทานอย่างจุใจ  

 ทีพ่กั   RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัที่ รายการทวัร ์
มื้ออาหาร 

เชา้ กลางวนั คํา่ 

วนัแรก 
สนามบนิสวุรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) – สนามบนินารติะ TG676 07.35-15.45 

ชอ้ปป้ิงชินจูก ุพกัโรงแรม RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS 
- - ✓ 

วนัที่สอง 
วดัอาซากสุะ – ภเูขาไฟฟจู ิ– โอชิโนะ ฮกัไก 

 IKENO TAIRA HOTEL OR SIMILAR CLASS        “พเิศษ...บฟุเฟตข์าปูยกัษ”์  
✓ ✓ HTL 

วนัที่สาม 
ทาคายาม่า – ซนัมาชิซูจ ิ– หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ  

 CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS          
✓ ✓ ✓  

วนัที่สี ่
เกยีวโต – วดัคนิคาคุจ ิ– ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ  

  KKR OSAKA HOTEL OR SIMILAR CLASS  
✓ ✓ - 

วนัที่หา้ 
อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศยั (ไม่มรีถบสัคอยอาํนวยความสะดวก) 

 KKR OSAKA HOTEL OR SIMILAR CLASS  
✓ - - 

วนัที่หก สนามบนิคนัไซ – สนามบินสวุรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG623 11.45-15.35 ✓ - - 
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วนัทีส่องของการเดินทาง (2) วดัอาซากุสะ – ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮกัไก – นอนโรงแรมนํ้ าแร่ออนเซน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

บ่าย  นาํท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไร

ให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมากนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาํที่

ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง(ประตู

ฟ้าคาํรณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” 

แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่

ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่ น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนม

ขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญ่ีปุ่ นแบบเซต็เมนู “หมูย่างหินภเูขาไฟ” 

บ่าย นาํท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสูง 

3,776 เมตรจากระดับนํา้ทะเลและรูปทรงกรวยควํ่าที่ได้สดัส่วนจึงเป็นแรง

บันดาลใจให้กบัการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มี

ช่ือเสยีงของญ่ีปุ่ น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่ นเช่ือกนัว่าภเูขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์และ

เป็นที่สถติของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสาํหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี 

และเกดิการระเบิดคร้ังสดุท้ายเม่ือกว่าสามร้อยปีมาแล้ว... 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮกัไก” ซ่ึงเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงาม

ที่สุดอีกจุดหน่ึงซ่ึงเป็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่ นเป็น

อย่างมากและที่น่ียังมีบ่อนํา้ศักด์ิสิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ซ่ึงเกิดจากนํา้ฝนไหล

ผ่านด้านบนภเูขาไฟฟูจิและผ่านเข้ามาภายในและสุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่าง

ซ่ึงใช้เวลายาวนานถงึ 3 - 4 ปี ซ่ึงนํา้ในบ่อน้ีชาวบ้านเช่ือกันว่าถ้านาํมาด่ืม

นอกจากจะได้ความสดช่ืนจากการล้ิมรสนํา้อันบริสุทธิ์ ยังจะทาํให้สุขภาพแขง็แรงและจะมีโชคดีอีกด้วย ที่น่ีท่าน

สามารถซ้ือของที่ระลึกจากร้านค้าที่ต้ังอยู่ภายในบริเวณน้ีอย่างสาํราญใจ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรือชุดอาหารไคเซกิ

แบบพ้ืนเมือง เสร์ิฟพร้อมขาปูยักษ์แบบไม่อั้น 

  ทีพ่กั  IKENO TAIRA HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้น พกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ําแร่ทีค่นญีปุ่่นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิต

และช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) ทาคายาม่า – ถนนซนัมาชิซูจิ – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเต้ิล เกียวโต” เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาที่

เตม็ไปด้วยบ่อนํา้ร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ถอืกาํเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ต้ังของปราสาทของตระกูลคา

นะโมริ ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดกิฟุ เมืองซ่ึงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกล่ินไอของประวัติศาสตร์ ที่

เพียบพร้อมไปด้วย ธรรมชาติและทศันียภาพที่สวยงาม ซ่ึงก่อให้เกดิเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันลํ้าค่าและยังคงเสน่ห์

ในยุคโบราณเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน... 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู ่“ซนัมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนน

สายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็นบ้านเรือนไม้สไตล์ญ่ีปุ่ นโบราณ เต็มไปด้วยกล่ินอายของ

ประวัติศาสตร์อนัยาวนาน หน้าต่างไม้เป็นซ่ีๆ มุงด้วยหลังคากระเบื้องโบราณเรียงรายกนัไปหลังแล้วหลังเล่าจนสุด

สายตาที่ปลายถนน ดูแล้วเหมือนกาํลังเดินอยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอดเส้นทางนอกจากจะมี

บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบน้ีแล้ว ยังเตม็ไปด้วยร้าน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญ่ีปุ่ นแบบเซต็เมนู “โทบังยากหิมูหรือเน้ือ” 

บ่าย นาํท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่งน้ี 

ต้ังอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทาํให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดูใบไม้ผลิ 

สีสันสดสวยในฤดูใบไม้เปล่ียนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้หล่ังไหลเข้ามา

เยือนอย่างต่อเน่ือง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งน้ี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กชัโช่ สคุุริ” (Gussho Style) โดยการ

สร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ โครงสร้างที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดของ

ช่างไม้สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอนัยาวนาน ทาํให้สามารถรักษาบ้านไว้ได้นานกว่า 

250 ปี และยังได้รับการขึ้ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนบ้าน

มากมายจากร้านค้าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้านกชัโช่ได้อย่างกลมกลืน ... 

จากนั้น สมควรแก่เวลานาํท่านสู่ “เมืองนาโกย่า” เมืองใหญ่ที่สดุและเป็นเสมือนประตูสู่เขตชูบุ ต้ังอยู่ในจังหวัดไอจิ เมือง

ที่รู้ จักกนัในฐานะศูนย์กลางการผลิตวัสดุก่อสร้างและรถยนต์ รวมทั้งเป็นเมืองท่าที่สาํคัญเน่ืองจากต้ังอยู่ริมชายฝั่ง

มหาสมุทรแปซิฟิคและถอืเป็นเมืองใหญ่อนัดับสี่ของญ่ีปุ่ น 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่ น เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองด่ืมซอฟดร้ิง

และของหวานมากมายแบบไม่อั้น 

 ทีพ่กั   CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีส่ีข่องการเดินทาง (4) เกียวโต – วดัคินคาคุจิ – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ชินไซบาชิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่ น 

... จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “วดัคินคาคุจิ” หรือ “วดัปราสาททอง” 

ปราสาทที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่อยู่ของโชกุนโยชิมิส ึต้ังตระหง่านกลางสระนํา้ 

โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญ่ีปุ่ นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดี

เยี่ ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบ

แสงอาทติย์ เงาปราสาททาบลงบนผนืนํา้คล้ายกับมีปราสาทใต้นํา้อีกหน่ึง

หลัง ให้ท่านได้เกบ็ภาพอย่างใกล้ชิดกบัตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญ่ีปุ่ นแบบเซต็เมนู “นาเบะหม้อไฟซโูม่” 
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บา่ย นําท่านเดินทางสู่  “ปราสาทโอซากา้” (ดา้นนอก) ปราสาทโอซาก้า

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่ส ําคัญทาง

ประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากดาํริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่

ทัพคนสาํคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทัยเม่ือกว่า 400 ปีมาแล้ว 

โดยใช้แรงงานกว่าหกหม่ืนคนในการก่อส ร้างปราสาทแห่ง น้ี จึ ง

เปรียบเสมือนสญัลักษณ์ทางอาํนาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลาง

การบัญชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยน้ัน ด้านนอกของปราสาทเป็นลาน

กว้างที่ตกแต่งอย่าง  สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป มีมุมที่น่ังสาํหรับน่ังชมดอกไม้เพลินๆ 

และร้านค้าเล็กๆขายของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณน้ีจึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สาํหรับชาวเมืองโอซาก้า 

โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ รอบบริเวณน้ีจะสะพร่ังไปด้วยดอกซากุระที่ผลิดอกออกมาอวดโฉมไปทั่วบริเวณ

ประหน่ึงร่มพฤกษาให้ผู้มาเยือนได้เพลินเพลิดและด่ืมดํ่ากบัความงดงามของเทศการชมดอกซากุระ... 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงไร้ ขีดจาํกดักับสินค้า

มากมาย อาท ิเสื้อผ้าเก๋ๆ  กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟช่ันสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook 

Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสสีนั  

 อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหทุ้กท่านเพลิเพลินกับการชอ้ปป้ิงและเลือกล้ิมลองอาหารอร่อยจากรา้นดัง

ต่างๆมากมาย  

 ทีพ่กั  KKR OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5) อิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศยัหรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริมยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 

 (ไม่มีรถบสัอํานวยความสะดวก) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดงั โดยการนัง่รถไฟตะลุยมหานครโตเกียว (ไม่รวมค่า

รถไฟ) ท่านสามารถน่ังรถไฟ JR / SUBWAY เพ่ือท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีช่ือเสยีงและแหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตในโอ

ซาก้า ไม่ว่าจะเป็น 

- “ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ” เป็นศาลชินโตที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ นและถือเป็นศาลอันเป็นที่ศรัทธาของ

ผู้คนมากที่สุดในโอซาก้า สร้างขึ้นต้ังแต่คริสต์ศตวรรษ 3 ด้วยสถาปัตยกรรมของศาสนสถานที่หมดจดสวยงามแบบ

ชินโตแท้ นอกจากน้ันศาลเจ้าแห่งน้ียังเป็นศูนย์กลางของศาลเลก็ที่ใช้ช่ือว่า สุมิโยชิ ไทชะ ทั่วประเทศกว่า 1,800 แห่ง 

เทพเจ้าที่สถิตอยู่ที่ศาลได้รับการนับถือมาแต่โบราณกาล ในฐานะของเทพเจ้าคุ้มครองความปลอดภัยทางทะเล มี

ประวัติมากว่า 1,800 ปี ศาลเจ้าแห่งน้ีมีบริเวณกว้างขวาง ร่มร่ืนไปด้วยลํานํา้สายเล็กๆเช่ือมต่อพ้ืนที่ด้วยสะพานโค้ง

แบบญ่ีปุ่ นไทโกะบาชิ ซ่ึงเช่ือกันว่าการข้ามสะพานโดยปลอดภัยเป็นการชาํระล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย บริเวณ

โดยรอบโอบล้อมด้วยสวนหินประดับประดาด้วยโคมตะเกียงหินเน้นความเรียบง่ายแบบธรรมชาติหากแต่แฝงไว้ด้วย

ความหมายทางศาสนาอย่างลึกซ้ึง 

- “วดัชิเทนโนจิ” เป็นวัดในพุทธศาสนาแห่งแรกของญ่ีปุ่ น สร้างขึ้ นเม่ือราว 1400 ปีที่แล้ว ในรัชสมัยสมเด็จพระ

จักรพรรดิสุอิโคะ เช่ือกันว่าเจ้าชายโชโตคุเป็นผู้สร้างเพ่ือประดิษฐานพระโพธิสัตว์ 4 องค์ (Shitenno) หลังจากได้

อธิษฐานให้รบชนะในสงครามระหว่าง Morinobe No Moriya กับ Soma No Umako เพ่ือนาํพุทธศาสนาเข้ามา
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เผยแพร่ในญ่ีปุ่ น การจัดตาํแหน่งโบสถแ์ละวิหารได้รับการถ่ายทอดมาจากวัดพุทธในประเทศจีนสมัยโบราณ อิสระให้

ท่านเดินชมบรรยากาศอนัร่มร่ืน และขอพรสิ่งศักด์ิสทิธิ์พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจกนัตามอธัยาศัย 

 

- “พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ าไคยูคงั” พิพิธภัณฑ์สัตว์นํา้ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีปริมาณนํา้รวมทั้งหมด 11,000 ตัน ที่ ไค

ยูคัง จัดแสดงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของพ้ืนที่ 10แห่ง ที่อยู่ล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยแทงก์นํา้ขนาดใหญ่

จาํนวน 14 แทงก ์ที่ไคยูคังนอกจากปลาต่าง ๆ แล้วยังมีการแสดงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สัตว์คร่ึงบกคร่ึงนํา้, สัตว์เล่ือย

คลาน, นก, สตัว์เล้ียงลูกด้วยนม, สตัว์ไร้กระดูกสนัหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้วมี 620 ชนิด 30,000 ช้ิน เพ่ือ

จาํลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก 

- “อุเมดะ” ย่านชอ็ปป้ิงที่รวมตัวกันอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินอุเมดะ สัมผัสกับสีสันอันมีชีวิตชีวาที่ถูกออกแบบมาอย่าง

พิถีพิถันอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้ง Whity Umeda, Dojima Underground, Diamor Osaka and Hankyu 

Sunbangai, รวมทั้งแม่นํา้และนํา้ตกขนาดย่อมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือคืนความมีชีวิตชีวาให้กับย่านน้ี ให้ท่านเพลิดเพลิน

กบัการเลือกชมสนิค้านานาชนิดทั้ง เสื้อผ้าแฟช่ัน รองเท้า กระเป๋าเทรนด์ญ่ีปุ่ นมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ก็

สามารถเดินเช่ือมถงึกนัทั้งหมดอกีด้วย 

หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์โดยท่านสามารถแจง้ไกดห์รือหัวหนา้ทัวร์หนา้งานไดเ้ลย 

อิสระอาหารเทีย่งและอาหารคํา่ เพือ่ใหท่้านใชเ้วลาในการท่องเทีย่วไดอ้ย่างเต็มที ่

 ทีพ่กั  KKR OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6)    สนามบนิคนัไซ – สนามบนิสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

11:45 ออกเดินทางจากสนามบนิคนัไซ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG623 

15:35 ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 
ËÁÒÂàËµØ  :   

 ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä Œ́µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ áÅÐÍÑµÃÒáÅ¡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¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃâ¦É³Òà·‹Ò¹Ñé¹ 

อตัราค่าบริการ  กาํหนดการเดินทาง 11  -  16 àÁÉÒÂ¹ 2562 

กําหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

11 - 16 เมษายน 2562 62,900.- 59,900.- 56,900.- 10,000.- 
***กรณีมตีั๋วเครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท*** 

***กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ทา่น/ทรปิ*** 
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ËÁÒÂàËµØ 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางครัง้ละ 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูเ้ดนิทางมจีํานวนไม่ครบตามจํานวนดงักล่าว 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและ/หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรง

กบัวนัหยุดยาว เทศกาลตา่งๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุน่ ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสูงกวา่ปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพกัแบบเตียงเดยีวพกัคู่ 

(DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรมต้องเสยีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิและต้องรเีควสเข้าไป (ตดิต่อ

สอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฏเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผู้

เดนิทางอาจมีสิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง, ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การ

เลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 
 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéÃÇÁ 

1. ¤‹Ò·Õè¾Ñ¡ ËŒÍ§ÅÐ 2 ·‹Ò¹ µÒÁâÃ§áÃÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃËÃ×ÍÃÐ Ñ́ºà ṌÂÇ¡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¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà Ố¹·Ò§ ·‹Ò¹ÅÐ 500,000.-ºÒ·)  **à»š¹ä»µÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§
¡ÃÁ¸ÃÃÁ�** 

7. ºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒ´×èÁÇÑ¹ÅÐ 1 ¢Ç´/·‹Ò¹ áÅÐ FREE WI-FI ON BUS 
 

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. ¤‹Ò·íÒË¹Ñ§Ê×Íà Ố¹·Ò§ 

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

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

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ :    

 ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Í§¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÁÑ́ ¨íÒ ·‹Ò¹ÅÐ 15,000.- 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¨Œ§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ· Ï ¢ÍÊ§Ç¹

ÊÔ· Ô̧ì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§ 
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เง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบิน 
- ã¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§à»š¹ËÁÙ‹¤³Ð ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ¨ÐµŒÍ§à Ố¹·Ò§ä»-¡ÅÑº¾ÃŒÍÁ¡ÃØ�» ¡Ã³ÕÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§¡ÒÃàÅ×èÍ¹ÇÑ¹à Ố¹·Ò§¡ÅÑº·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§

ªíÒÃÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊ‹Ç¹µ‹Ò§·ÕèÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹àÃÕÂ¡à¡çº áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ́ ·Õè¹Ñè§¢Í§¡ÃØ�» à»š¹ä»â´ÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹à»š¹¼ÙŒ¡íÒË¹´ «Öè§·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï

äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢Òä»á·Ã¡á«§ä Œ́  

- áÅÐã¹¡Ã³ÕÅÙ¡¤ŒÒÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà Ố¹·Ò§ áµ‹·Ò§ºÃÔÉÑ·Ïä Œ́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃÍÍ¡µÑëÇä»áÅŒÇ¹Ñé¹ ¼ÙŒà Ố¹·Ò§µŒÍ§ÃÍ REFUND µÒÁÃÐºº

¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹à·‹Ò¹Ñé¹ ¡ÃØ³ÒµÃÇ¨ÊÍº¡Ñºà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔÉÑ·ÏÇ‹ÒÊÒÁÒÃ¶¤×¹¤‹Òâ´ÂÊÒÃä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 

- ¡Ã³Õ·‹Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�µŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÃÐ Ñ́ºªÑé¹·Õè¹Ñè§¨Ò¡ªÑé¹»ÃÐËÂÑ´à»š¹ªÑé¹ Ø̧Ã¡Ô¨ â´ÂãªŒ¤Ðá¹¹¨Ò¡ºÑµÃÊÐÊÁäÁÅ� ¨Ð

í́Òà¹Ô¹ä Œ́ÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡ÍÍ¡µÑëÇ¡ÃØ�»áÅŒÇà·‹Ò¹Ñé¹ â´Â¼ÙŒâ´ÂÊÒÃµŒÍ§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹ Œ́ÇÂµÑÇ·‹Ò¹àÍ§ 

- ã¹¡Ã³Õ·ÕèÍÍ¡µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä»áÅŒÇÅÙ¡¤ŒÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à Ố¹·Ò§ä Œ́ áÅÐµŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙŒà Ố¹·Ò§ã¹¡Ã³Õ¹Õé·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¨Ðàªç¤¡Ñº

·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹¡‹Í¹Ç‹ÒÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹ª×èÍ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ·‹Ò¹Í×è¹á·¹ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ ¡Ã³Õ¶ŒÒÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹ä Œ́¨ÐÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹

¨ÃÔ§ã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑëÇ ÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐµŒÍ§à»š¹¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂµÃ§¹ÕéàÍ§·Ñé§ËÁ´ 

- ·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹äÁ‹ÃÑº¨Í§·Õè¹Ñè§ (LONG LEG) ÅÙ¡¤ŒÒ·Õè»ÃÐÊ§¤�·Õè¹Ñè§µÃ§¹Õé ·Ò§ÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§ªÕéá¨§àËµØ¼ÅË¹ŒÒà¤Ò¹�àµÍÃ�àªç¤ÍÔ¹ Œ́ÇÂ
µÑÇ·‹Ò¹àÍ§ã¹ÇÑ¹à Ố¹·Ò§·ÕèÊ¹ÒÁºÔ¹ 

- ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÊÔ§¤â»Ã�¡íÒË¹´ãËŒ¹éíÒË¹Ñ¡¡ÃÐà»‰Òà Ố¹·Ò§äÁ‹à¡Ô¹ 30 ¡.¡. Ê‹Ç¹¡ÃÐà»‰ÒãºàÅç¡·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ä Œ́ÍÂÙ‹ã¹

¤ÇÒÁ Ù́áÅ¢Í§·‹Ò¹¹éíÒË¹Ñ¡äÁ‹à¡Ô¹ 7 ¡.¡. áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ ¡ÇŒÒ§+ÂÒÇ+ÊÙ§ äÁ‹à¡Ô¹ (25 «Á. X 56 «Á. X 46 «Á.)  ËÒ¡·‹Ò¹

à Ố¹·Ò§ Œ́ÇÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹Í×è¹ µŒÍ§µÃÇ¨ÊÍºàÃ×èÍ§¹éíÒË¹Ñ¡áÅÐ¨íÒ¹Ç¹ ÊÑÁÀÒÃÐÍÕ¡¤ÃÑé§¡Ñºà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè 

- ¡ÒÃÊÐÊÁäÁÅ�¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ä·Â ËÒ¡ãªŒµÑëÇâ´ÂÊÒÃà»š¹áººËÁÙ‹¤³ÐÊÒÁÒÃ¶ÊÐÊÁäÁÅ�ä Œ́ 50 % Ê‹Ç¹ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹Í×è¹æã¹

à¤Ã×Í STAR ALLIANCE ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñºà§×èÍ¹ä¢ÃÐËÇ‹Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹¹Ñé¹æ¡Ñº¡ÒÃºÔ¹ä·Â «Öè§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§à§×èÍ¹ä¢¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÊÔ· Ô̧ì

¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ 

- ã¹ºÒ§ÃÒÂ¡ÒÃ·ÑÇÃ� ·ÕèµŒÍ§à Ố¹·Ò§ Œ́ÇÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·È ËÃ×ÍÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹Í×è¹ ¹éíÒË¹Ñ¡¡ÃÐà»‰ÒÍÒ¨¨Ð¶Ù¡¡íÒË¹´ãËŒ

µèíÒËÃ×ÍÊÙ§¡Ç‹ÒÁÒµÃ°Ò¹ä Œ́ ·Ñé§¹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¢ŒÍ¡íÒË¹´¢Í§áµ‹ÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ «Öè§¼ÙŒà Ố¹·Ò§ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºä Œ́¨Ò¡¾¹Ñ¡§Ò¹

Œ́ÇÂµÑÇ·‹Ò¹àÍ§ 

- ¡ÃØ³ÒãÊ‹ËÁÒÂàÅ¢ÊÐÊÁäÁÅ�·Ø¡¤ÃÑé§·Õè¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃ�·Õè·Ò§ºÃÔÉÑ·ÏÊ‹§ãËŒà¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�¢Í§µÑÇ·‹Ò¹àÍ§ (¡ÃØ³Ò

à¡çºËÒ§ºÑµÃâ´ÂÊÒÃ·Ñé§¢Òä»áÅÐ¢Ò¡ÅÑºäÇŒà¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¡Ã³Õ·‹Ò¹äÁ‹ä Œ́ÃÑºäÁÅ�ÊÐÊÁ ·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒËÒ§ºÑµÃâ´ÂÊÒÃà¾×èÍ

Â×¹ÂÑ¹¡Ñº·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ä Œ́) 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร            

              

               

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

จาํนวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู ่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหมู               ไม่ทานสตัวปี์ก               ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยืนยันราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด       

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      

(     ) 

    วนัที่      

    
 

เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ใหเ้กียรติใชบ้ริการ
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