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ใบอนุญาตธุรกิจนําเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 

(สงกรานต1์.1)โอซากา้ เกียวโต นารา 5วนั 3คืน 12-16 เม.ย. XJ (TS) 

ËÂǾ Ê§¡ÃÒ¹µ� àÂ×Í¹ÞÕè»Ø†¹ à¾ÅỐ à¾ÅÔ¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈãºäÁŒ¼ÅÔ 5 ÇÑ¹ 3 ¤×¹ 

à·ÕèÂÇÊºÒÂ½˜›§¤Ñ¹ä« âÍ«Ò¡ŒÒ ¹ÒÃÒ à¡ÕÂÇâµ ¾Ñ¡âÃ§áÃÁà´ÔÁ 3 ¤×¹ 

ºÔ¹µÃ§áÍÃ�àÍàªÕÂ (XJ) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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¡íÒË¹´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 12-16 àÁ.Â. 2019 (ËÂǾ ¨Ñ¡ÃÕ)  ÃÒ¤Ò 35,900 ºÒ· 

• Á×éÍÍÒËÒÃ·ÕèÍÔÊÃÐ ·Ò§ä¡´�̈ Ðà»š¹¤¹á¹Ð¹íÒÃŒÒ¹´Ñ§ ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃÍÃ‹ÍÂ æ ã¹Â‹Ò¹¹Ñé¹ æ 

¡íÒË¹´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 

วนัศุกรที์ ่12 เมษายน 2562 (1) สนามบนิดอนเมือง – สนามบนิคนัไซ – โรงแรมทีพ่กั 

11:00 พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 “สายการบินไทยแอร์

เอเชีย เอ็กซ์” ... พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ เครื่อง 

AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ ทีน่ ัง่บนเครือ่ง 3-3-3 

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

14:15 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบนิ XJ610 มีบริการอาหารรอ้นและ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ยกเวน้นํ้ าอดัลม, นํ้ าผลไม,้ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์ฯลฯ) 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

21:40 ถงึสนามบนิคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเชค็

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว...จากน้ันนาํทา่นเดินทางเข้าสู ่โรงแรมที่พัก 

 อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย ทางไกดจ์ะแนะนาํรา้นอาหารบริเวณนัน้ใหค้รับ 

ทีพ่กั :  BELLEVUE GARDEN HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  
 

 วนัเสารที์ ่13 เมษายน 2562 (2) เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ปราสาทนโิจ ้(ดา้นใน) – ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ  

  ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ  

 

 

 

 

 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั คํา่ 

วนัแรก 
สนามบนิดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) – สนามบนิคนัไซ XJ610 14.15-21.40 

 BELEVUE GRADEN HOTEL OR SIMILAR CLASS   
- - - 

วนัที่สอง 
เกยีวโต – วดัคโิยมิส ึ– ปราสาทนิโจ ้– ศาลเจา้ฟชิูมิ อนิาร ิ– ชินไซบาชิ 

 PLAZA OSAKA OR SIMILAR CLASS  
✓ ✓ - 

 
วนัที่สาม 

อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มรีถบสัคอยอาํนวยความสะดวก)  
✓ - - 

 PLAZA OSAKA OR SIMILAR CLASS 

วนัที่สี ่
ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – นารา – วดัโทไดจ ิ– รงิก ุพรเีม่ียม เอา้ทเ์ลต็  

เอออน พลาซ่า – สนามบนิคนัไซ XJ611 23.45 
✓ ✓ - 

วนัที่หา้ สนามบนิดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) 04.00 - - - 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกยีวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังจักรพรรดิ

เดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็นศูนย์กลางของ กลุ่มศาสนา ลัทธิต่างๆ และวัดเป็นจาํนวนมาก ของนิกายชิน

ชิว เซนชิว และศาสนาพุทธนิกายอื่นๆด้วย เน่ืองจากเกียวโตไม่โดนทิ้งระเบิดในสงครามโลกคร้ังที่สองจึงยังมี

สถานที่ที่มีช่ือเสยีงต่างๆ ซ่ึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มาก... 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนาํมาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไม้

ที่ย่ืนออกมาเหนือหุบเขา ทาํให้เหน็วิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง ข้าง

ใต้อาคารหลักคือ “นํ้าตกโอตะวะ” ซ่ึงเป็นสายนํา้ 3 สายไหลลงสู่บ่อนํา้ ผู้มาเย่ียมชมวัดมักจะมาด่ืมนํา้จาก

นํา้ตกน้ีด้วยถ้วยโลหะ ด้วยความเช่ือว่าสามารถบาํบัดรักษาโรคภัยไข้เจบ็ได้ และยังเช่ือกันว่าการด่ืมนํา้จากสาย

นํา้ตกทั้ง 3 น้ีแล้วจะประสบความสาํเรจ็สามด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา” และอิสระกับ

การเลือกซ้ือของที่ระลึกพ้ืนเมืองเกียวโตบนถนน “โอชะ ซากะ” และ “ซันเนง็ ซากะ” เคร่ืองป้ันดินเผาสวยๆ 

ชาเขียว ขนมญ่ีปุ่น พวงกุญแจ พัดญ่ีปุ่นลายซากุระ ฯลฯ กส็ามารถหาซ้ือที่น่ีได้เช่นกนั 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเชต็เมนู “นาเบะหม้อไฟซูโม่” 

บ่าย  นาํท่านชม “ปราสาทนิโจ”้ ปราสาทแห่งน้ีเคยเป้นปราสาทที่ประทบัของเจ้าเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมืองหลาย

สมัยด้วยกนั และยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ภายในสถานที่แบ่งออกเป็น 

2 ส่วน คือ ส่วน พระราชวังฮอนมารุและส่วนพระราชวังนิโนมารุ  โดยพระราชวังนิโนมารุอยู่ด้านนอกมีคลองกั้น

อย่างชัดเจน ความงามของปราสาทนิโจ้นอกจากตัวพระราชวังทั้ง 2 แล้ว ยังมีสวนดอกไม้และสวนญ่ีปุ่นให้ได้ชม

อกีด้วย ไม่ว่าจะเป็นต้นซากุระ ต้นบว๊ย และดอกไม้นานาพันธุต่์างๆ... 

จากน้ัน  นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ” อันโดดเด่นด้วยเสาโทริอินับหม่ืนคู่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาภายในบริเวณ

ศาลเจ้ามากมายจนเป็นอุโมงค์เสาโทริอ ิด้วยจาํนวนเสาโทริอิที่มีมากมายหลายขนาดต้ังเรียงรายกันเป็นทวิแถว

จึงนับรวมความยาวของอุโมงค์โทริอน้ีิได้ทั้งหมดถึง 4 กโิลเมตร ศาลฟูมิอินาริ หรือศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว สร้าง

ข้ึนโดยชาวนา เพ่ือบูชาสนัุขจ้ิงจอกที่เช่ือกันว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเกบ็เกี่ยวพ้ืนที่บริเวณน้ีจะมีนํา้

อุดมสมบูรณ์ ปลูกข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ และเป็นแหล่งผลิตเหล้าสาเกมีคุณภาพดีอกีด้วย... 

จากน้ัน  สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสู ่“ชินไซบาชิ” ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงไร้ 

ขีดจาํกัดกับสินค้ามากมาย อาทิ เสื้ อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟช่ันสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod 

กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสีสนั 

   อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิง ทางไกด์จะแนะนาํรา้นอาหารบริเวณ

นัน้ใหค้รับ 

ทีพ่กั :   OSAKA PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 
   

  วนัอาทิตยที์ ่14 เมษายน 2562 (3) อิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบสัคอยอํานวยความสะดวก) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนัน้ อิสระตามอัธยาศัยทัง้วันใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดังของโอซากา้ โดยการนัง่รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) 

(ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR / SUBWAY) สถานทีท่่องเทีย่วแนะนาํ 

“พพิิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ าไคยูคงั” พิพิธภัณฑ์สัตว์นํา้ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีปริมาณนํา้รวมทั้งหมด 11,000 ตัน ที่ ไคยูคัง จัด

แสดงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของพ้ืนที่ 10แห่ง ที่อยู่ล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยแทงก์นํ้าขนาดใหญ่

จาํนวน 14 แทงก ์ที่ไคยูคังนอกจากปลาต่าง ๆ แล้วยังมีการแสดงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สตัว์คร่ึงบกคร่ึงนํา้, สัตว์

เล่ือยคลาน, นก, สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม, สัตว์ไร้กระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้วมี 620 ชนิด 

30,000 ช้ิน เพ่ือจาํลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก 

“ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ” เป็นศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นและถือเป็นศาลเจ้าอันเป็นที่ศรัทธาของ

ผู้คนมากที่สดุในโอซาก้า สร้างข้ึนต้ังแต่คริสต์ศตวรรษ 3 ด้วยสถาปัตยกรรมของศาสนสถานที่หมดจดสวยงาม

แบบชินโตแท้ หรือที่ชาวญ่ีปุ่นเรียกว่า สุมิโยชิ ซุคุริ เป็นรูปแบบการก่อสร้างซ่ึงเกิดก่อนศาสนาพุทธจากจีน

แผ่นดินใหญ่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการสร้างวัดในยุคหลังๆ หลังคาจ่ัวมุงด้วยด้วยต้นกกหรือใบสนไซปรัสแห้ง 

ยกพ้ืนสงู ฝาทาํด้วยไม้กระดาน นอกจากน้ัน ศาลเจ้าแห่งน้ียังเป็นศูนย์กลางของศาลเลก็ที่ใช้ช่ือว่า สุมิโยชิ ไทชะ 

ทั่วประเทศกว่า 1,800 แห่ง เทพเจ้าที่สถิตอยู่ที่ศาลได้รับการนับถือมาแต่โบราณกาล ในฐานะของเทพเจ้า

คุ้มครองความปลอดภัยทางทะเล มีประวัติมากว่า 1,800 ปี ภายในศาลมีศาลเอกสี่แห่งเรียงรายอยู่ ต่างกับศาล

ชินโตทั่วไปที่มักมีศาลเอกเพียงศาลเดียวเทา่น้ัน  

“อุเมดะ” ย่านชอ็ปป้ิงที่รวมตัวกันอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินอุเมดะ สัมผัสกับสีสันอนัมีชีวิตชีวาที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน

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

Sunbangai, รวมทั้งแม่นํ้าและนํ้าตกขนาดย่อมที่ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือคืนความมีชีวิตชีวาให้กับย่านน้ี ให้ท่าน

เพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้านานาชนิดทั้ง เสื้ อผ้าแฟช่ัน รองเท้า กระเป๋าเทรนด์ญ่ีปุ่นมากมาย ทั้ง

ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่กส็ามารถเดินเช่ือมถึงกนัทั้งหมดอกีด้วย 

หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริม “ยูนเิวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน” สวนสนุกระดับโลก ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์แห่งฮอลลีวู๊ด 

ร่วมสนุกท้าทายกบัเคร่ืองเล่นลํา้สมัยหลากชนิด ต่ืนเต้น ระทกึใจกับภาพยนตร์เร่ืองดังที่ท่านช่ืนชอบ ภายในได้

แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 โซนด้วยกนั เช่น โซนฮอลลีวูด๊ กับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด “สเปซ แฟนตาซี-เดอะไรด์” 

ร่วมเดินทางตะลุยอวกาศด้วยภารกิจกอบกู้ดวงอาทิตย์ ต่ืนตากับดวงดาวน้อยใหญ่ระยิบระยับมากมายเตม็

ท้องฟ้า ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้วยความเรว็เหนือแสง พร้อมช่ืนชมความงามของดวงอาทติย์แบบใกล้ชิด ต่ืนเต้น

เร้าใจบนฟากฟ้ากบั “ฮอลลีวู๊ด ดรีม-เดอะไรด์” เจท็ โคสเตอร์ เคร่ืองแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่

จะนาํทา่นทะยานพุ่งสูฟ่ากฟ้ากลางแจ้งหนีแรงโน้มถ่วงพร้อมเพลงฮิตที่ทา่นช่ืนชอบ โซนนิวยอร์ค กับเคร่ืองเล่น

ยอดนิยม  “ดิ อะเมซซ่ิง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์” ต่ืนเต้นระทึกใจกับยานไฮเทค 

“สคูป๊” ที่จะนาํท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่าวายร้ายอย่างใกล้ชิด ในฐานะนักข่าว

พิเศษของสาํนักข่าว “บูเกิล” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง ที่จะทาํให้ท่านสัมผัสถึงความต่ืนเต้น 

หวาดเสียว ราวกับอยู่ในภาพยนตร์เลยทีเดียว ต่ืนตากับฉากต่อสู้อันย่ิงใหญ่ระหว่างมนุษยชาติกับไซบอร์กส ์

หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติสุดพิเศษของฮอลลีวู๊ด ที่จะทาํให้

ทา่นสมัผัสประสบการณค์วามต่ืนเต้นกบัการต่อสู้แห่งโลกอนาคตแบบใกล้ชิดอย่างไม่เคยมีมาก่อน 

อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลินกับการชอ้ปป้ิง ทางไกดจ์ะแนะนาํรา้นอาหารบริเวณนัน้ใหค้รับ 

ทีพ่กั :   OSAKA PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 
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 วนัจนัทรที์ ่15 เมษายน 2562 (4)      ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – นารา – วดัโทไดจิ - ริงกุ พรีเมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต 

– เอออน พลาซ่า – สนามบนิคนัไซ 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ดา้นนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า 

ถือเป็นสถานที่สาํคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากดาํริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทัพคน

สาํคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทติย์อุทยัเม่ือกว่า 400 ปีมาแล้ว ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทาง

อาํนาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในสมัยน้ัน ด้านในของปราสาทได้รับ

การปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของตัวปราสาทเอง นอกจากน้ันยังมีจุดชมวิวเมือง

โอซากาบนยอดปราสาทที่น่าประทบัใจอกีด้วย... 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองนารา” นาราเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นมาก่อนเกยีวโต มีช่ือเรียกเมืองนาราโบราณว่า 

เฮโจเคียว เมืองนาราพัฒนาข้ึนจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของเฮโจเคียวและมีช่ือเสียงว่า มีพระพุทธรูปและ

สิ่งก่อสร้างทาํด้วยไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของญ่ีปุ่น ซ่ึงรวมไปถึงวัดเก่าๆมากมาย เมืองนาราเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยว

มาเย่ียมชมมากที่สดุเช่นเดียวกบัเกียวโต... 

จากน้ัน นาํทา่นเข้าชม “วดัโทไดจิ” สร้างข้ึนในปี 743 เพ่ือแสดงถึงบุญญาธิการของพระจักรพรรดิญ่ีปุ่น ผ่านซุ้มประตู 

“นันไดมง” ที่ใช้เสารองรับถึง 18 ต้น  ด้านล่างมี “ทวารบาล” ที่แกะสลักจากไม้ได้อย่างวิจิตร งดงาม เข้าชม 

“วิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระไวโรจนะ” ที่มีความสูง 16 เมตรและหนักถึง 

500 ตัน ตัววิหารหลังปัจจุบันถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี 1706 เน่ืองจากของเดิมน้ันถูกไฟไหม้ โดยมีขนาดเพียง1 

ใน 3 ของวิหารหลังเดิม  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู 

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู ่“ริงกุ พรีเมีย่ม เอา้เล็ตท”์ สวรรค์ของบรรดานักช้อปทุกคน แหล่งรวมสินค้านาํเข้าและสินค้า

แบรนด์ญ่ีปุ่นมากมาย และคอลเลคช่ันเสื้อผ้าล่าสุด อาท ิMK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, 

Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ เลือก

ดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟช่ัน 

Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้าสาํหรับคุณหนู  Aigle, Bandai 

Asobi, Hakka Kids, Miki House และสนิค้าอื่นๆอกีมากมาย... 

จากน้ัน นาํท่านสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าช้ันนาํนานาชนิด อาท ินาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, 

เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทมีีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก  อิสระให้

ทา่นได้เพลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สนิค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอธัยาศัย 

อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลินกับการชอ้ปป้ิง ทางไกดจ์ะแนะนาํรา้นอาหารบริเวณนัน้ใหค้รับ 

จากนัน้ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

23:45 เดินทางจากสนามบนิคนัไซ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เทีย่วบนิ XJ611 
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วนัองัคารที ่16 เมษายน 2562 (5) สนามบนิดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  

04:00 ถึงสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

ËÁÒÂàËµØ :  ÃÒÂ¡ÒÃÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä Œ́µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ à»š¹µŒ¹ 

 
 

 

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 

อตัราคา่บรกิาร 

***สําหรบัผู้เดนิทางตัง้แต ่ 30 ทา่นขึน้ไป***  
 

กําหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

12 – 16 เมษายน 2562 35,900.- 6,000.- 
***ไมม่รีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 7,900.-บาท/ทา่น*** 

***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 13,000.-บาท***  
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวมแลว้ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ*** 

*กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง และรบกวนส่งสําเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ* 

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�** 
6. บริการนํ้ าดื่มวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ 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. ¤‹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¡ 
5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (รวมแลว้ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป) **ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์และคนขับรถพรอ้มกับค่าทัวร์** 
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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 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 Ố¹·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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	11:00 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 “สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์” ... พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง ที่นั่งบนเครื่อง 3-3-3
	*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง
	ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
	14:15 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ610 มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นน้ำอัดลม, น้ำผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
	จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังจักรพรรดิเดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็นศูนย์กลางของ กลุ่มศาสนา ลัทธิต่างๆ และวัดเป็นจำนวนมาก ของนิกายชินชิว เซนชิว และศาสนาพุทธนิกายอื่นๆด้วย เนื่องจา...
	จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไม้ที่ยื่นออกมาเหนือหุบเขา ทำให้เห็นวิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ข้างใต้อาคารหลักคือ “น้ำตกโอตะวะ” ซึ่งเป็น...

