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ÁÑè¹ã¨·Ø¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ »ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÁÒ¡¡Ç‹Ò 20  »‚ 
(Ê§¡ÃÒ¹µ�6) âÍ«Ò¡ŒÒ à¡ÕÂÇâµ âµà¡ÕÂÇ 6 ÇÑ¹ 4 ¤×¹ 13-18 àÁ.Â. 69,900(TG)  
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à·ÕèÂÇàµçÁÍÔèÁäÎäÅ·� âÍ«Ò¡ŒÒ à¡ÕÂÇâµ âµà¡ÕÂÇ ºØ¿à¿µ�¢Ò»ÙÂÑ¡É� 
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ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 

 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§ 
 

วนัเสารที์ ่13 เมษายน 2562 (1) กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

19.00 พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคานเ์ตอร ์C (ประตูทางเขา้เลข2) พบ

กบัเจา้หนา้ทีที่ค่อยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคานเ์ตอร ์C                         

22.10  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG640 

 *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง ดงันั้น

ผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัอาทิตยที์ ่14 เมษายน 2562 (2) สนามบนินาริตะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป – สวนสตรอเบอรรี์ ่- วดัอาซากุสะ – 

ชอ้ปป้ิงชินจูกุ  

 
 

06.20 ถงึ สนามบนินาริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั... ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “เทศกาลชมดอกทิวลิป” ชมดอกทวิลิป Sakura Tulip Festa ที่เมือง Sakura (ซะคุระ) จังหวัด 

Chiba  ในงานน้ีจะได้ชมกับทุ่งทวิลิปมากกว่า 100 สายพันธุ์รวมกันกว่า 710,000 ต้น อิสระให้ท่านเกบ็ภาพกับ

ดอกทวิลิปตามอธัยาศัย ...  

 

ÇÑ¹·Õè ÃÒÂ¡ÒÃ·ÑÇÃ� 
Á×éÍÍÒËÒÃ 

àªŒÒ ¡ÅÒ§ÇÑ¹ ¤èíÒ 

ÇÑ¹áÃ¡ Ê¹ÒÁºÔ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ ( ¡ÃØ§à·¾Ï ) TG640 22.10-06.20+1 - - - 

ÇÑ¹·ÕèÊÍ§ 
Ê¹ÒÁºÔ¹¹ÒÃÔµÐ – à·È¡ÒÅªÁ´Í¡·ÔÇÅÔ» – äÃ‹ÊµÃÍàºÍÃ�ÃÕè – ÇÑ́ ÍÒ«Ò¡ØÊÐ  

ªŒÍ»»�œ§ªÔ¹¨Ù¡Ø RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS  - ✓ ✓ 

 
ÇÑ¹·ÕèÊÒÁ 

ËÁÙ‹ºŒÒ¹âºÃÒ³¤ÒÇÒâ¡àÍÐ – ÀÙà¢Òä¿¿Ù̈ Ô    
✓ ✓ HTL  

 IKENO TAIRA HOTEL OR SIMILAR CLASS         “¾ÔàÈÉ...ºØ¿à¿µ�¢Ò»ÙÂÑ¡É�” 

ÇÑ¹·ÕèÊÕè 
·Ò¤ÒÂÒÁ‹Ò – «Ñ¹ÁÒªÔ«Ù̈ Ô – ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÁÃ´¡âÅ¡ªÔÃÒ¤ÒÇÒâ¡Ð  

  CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS  
✓ ✓ ✓ 

ÇÑ¹·ÕèËŒÒ 
à¡ÕÂÇâµ – ÇÑ́ ¤Ô¹¤Ò¤Ø̈ Ô – ÇÑ́ ¤ÔâÂÁÔ«Ö – ¹Ñè§Ã¶ä¿ªÔ¹¤Ñ¹à«ç¹ – ªŒÍ»»�œ§ªÔ¹ä«ºÒªÔ  

 KKR OSAKA HOTEL OR SIMILAR CLASS  
✓ ✓ - 

ÇÑ¹·ÕèË¡ 
»ÃÒÊÒ·âÍ«Ò¡ŒÒ (´ŒÒ¹¹Í¡) – ªŒÍ»»�œ§àÍÍÍ¹ ¾ÅÒ«‹Ò – Ê¹ÒÁºÔ¹¤Ñ¹ä«    

Ê¹ÒÁºÔ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ ( ¡ÃØ§à·¾Ï ) TG673 17.35-21.25 
✓ ✓ - 
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จากน้ัน นาํท่านชม “สวนสตรอเบอรรี์่” ขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงติดอันดับต้นๆ สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอเบอร์ร่ีสี

แดงสดจากต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียงรายเป็นทิวแถว เตม็อิ่มกับการเกบ็ลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกันอย่างเพลิดเพลิน

พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบัมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสแีดงสดตัดกบัใบสเีขียวเป็นพ้ืนหลัง  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นาํท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก

นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาํที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้า

คาํรณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนน

ร้านค้า แหล่งรวมสนิค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น 

หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี... 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และ

ร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่าน

เลือกชมสนิค้ามากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO 

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

“ที่พาํนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้มีคาํสั่งให้สาํรวจย่านน้ีตามคาํขอของพวกพ่อค้าและต้ังเมือง

หน้าด่านข้ึนบนถนนโคชุไคโด ไม่นานกก็ลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยน้ัน มีทั้งโรงนํา้ชา ร้านค้า โรงเต๊ียมและ

หอคณิกาอกีกว่า 50 แห่ง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร “ROKKASEN” บริการ

ท่านด้วยบุฟเฟต์บาร์บีคิวสไตล์ญ่ีปุ่น ร้านดังจากรายการ TV 

CHAMPION ให้ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ 

อาท ิเช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์ ปูยักษ์แบบสดๆ เน้ือสันสไลด์

อย่างดี เน้ือไก่ผักสดต่างๆ เพ่ือนาํมาย่างที่โต๊ะเคร่ืองเคียงเป็น 

ผักสด สลัดผัก และผักดองต่างๆแบบญ่ีปุ่น ข้าวสวย พร้อมซุป

ชนิดต่างๆอาท ิสาหร่าย ซุปไข่ ให้ทุกท่านเลือกรับประทานอย่าง

จุใจ  

 ทีพ่กั  RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัจนัทรที์ ่15 เมษายน 2562 (3)  หมู่บา้นโบราณคาวาโกเอะ – ภูเขาไฟฟูจิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโบราณคาวาโกเอะ” ชมอาคารโบราณที่เรียง

รายอยู่ตามถนนสายหลัก แต่เดิมย่านน้ีเป็นย่านการค้าที่ รุ่งเรืองในอดีต 

อาคารบ้านเรือนในย่านน้ีจึงดูแตกต่างจากที่อื่น โครงสร้างส่วนใหญ่มี

ลักษณะคล้ายๆกับโกดังเกบ็สินค้าในสมัยเอโดะ แต่เดิมน้ันมีเกือบ 200 

หลังเลยทเีดียวแต่ปัจจุบันเหลือให้เหน็ไม่มากนัก แต่กยั็งคงถูกอนุรักษ์ให้

เหมือนคร้ังอดีตด้วยเช่นกนั  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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จากน้ัน นาํท่านข้ึนสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วยความสูง 

3,776 เมตรจากระดับนํา้ทะเลและรูปทรงกรวยควํ่าที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรง

บันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มี

ช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าภเูขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์และ

เป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสาํหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี 

และเกิดการระเบิดคร้ังสุดท้ายเม่ือกว่าสามร้อยปีมาแล้ว ... นําท่านข้ึน

ความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือช้ัน

สูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ข้ึนได้ในวันน้ันๆ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็น

ทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบและเทือกเขาเจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้นทางข้ึนสู่ภูเขาไฟ (ใน

สภาพอากาศเอื้ออาํนวย)  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม **พเิศษ! อิ่มอร่อยกบับุฟเฟตข์าปูยกัษ*์* 

 ทีพ่กั   IKENO TAIRA HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่นํ้ าแร่ท่ีคนญี่ปุ่นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การไหลเวียน

ของโลหิตและช่วยใหผิ้วพรรณดีข้ึน** 

 

วนัองัคารที ่16 เมษายน 2562 (4)    ทาคายาม่า – ถนนซนัมาชิซูจิ – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ  

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเต้ิล เกียวโต” เมืองเลก็ๆ ท่ามกลางหุบเขาที่

เตม็ไปด้วยบ่อนํา้ร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ถือกาํเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ต้ังของปราสาทของตระกูลคา

นะโมริ ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดกิฟุ เมืองซ่ึงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกล่ินไอของประวัติศาสตร์ ที่

เพียบพร้อมไปด้วย ธรรมชาติและทศันียภาพที่สวยงาม ซ่ึงก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันลํา้ค่าและยังคงเสน่ห์

ในยุคโบราณเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน... 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู ่“ซนัมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนน

สายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็นบ้านเรือนไม้สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ เต็มไปด้วยกล่ินอายของ

ประวัติศาสตร์อนัยาวนาน หน้าต่างไม้เป็นซ่ีๆ มุงด้วยหลังคากระเบ้ืองโบราณเรียงรายกันไปหลังแล้วหลังเล่าจนสุด

สายตาที่ปลายถนน ดูแล้วเหมือนกาํลังเดินอยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอดเส้นทางนอกจากจะมี

บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบน้ีแล้ว ยังเตม็ไปด้วยร้าน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่งน้ี 

ต้ังอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทาํให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดูใบไม้ผลิ 

สีสันสดสวยในฤดูใบไม้เปล่ียนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้หล่ังไหลเข้ามา
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เยือนอย่างต่อเน่ือง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งน้ี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดยการ

สร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ โครงสร้างที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดของ

ช่างไม้สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน ทาํให้สามารถรักษาบ้านไว้ได้นานกว่า 

250 ปี และยังได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนบ้าน

มากมายจากร้านค้าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้านกชัโช่ได้อย่างกลมกลืน ...  

จากนั้น สมควรแก่เวลานาํทา่นสู ่“เมืองนาโกย่า” เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเสมือนประตูสู่เขตชูบุ ต้ังอยู่ในจังหวัดไอจิ เมือง

ที่รู้จักกนัในฐานะศูนย์กลางการผลิตวัสดุก่อสร้างและรถยนต์ รวมทั้งเป็นเมืองท่าที่สาํคัญเน่ืองจากต้ังอยู่ริมชายฝั่ง

มหาสมุทรแปซิฟิคและถือเป็นเมืองใหญ่อนัดับสี่ของญ่ีปุ่น 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 ทีพ่กั  CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัพุธที ่17 เมษายน 2562 (5)    เกียวโต – วดัคินคาคุจิ – วดัคิโยมิซึ – นัง่รถไฟชินคนัเซ็น - ชินไซบาชิ 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น ... เพ่ือนาํท่านเดินทางสู่ “วดัคินคาคุจิ” 

หรือ “วดัปราสาททอง” ปราสาทที่สร้างข้ึนเพ่ือเป็นที่อยู่ของโชกุนโยชิมิสึ ต้ังตระหง่านกลางสระนํา้ โอบล้อมด้วย

สวนสไตล์ญ่ีปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเย่ียม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับ

ยามกระทบแสงอาทติย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนนํา้คล้ายกับมีปราสาทใต้นํา้อีกหน่ึงหลัง ให้ท่านได้เกบ็ภาพอย่าง

ใกล้ชิดกบัตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนาํมาวางเรียงกัน ภายในมี ระเบียงไม้ที่ 

ย่ืนออกมาเหนือหุบเขา ทาํให้เหน็วิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง ข้างใต้

อาคารหลักคือ “นํา้ตกโอตะวะ” ซ่ึงเป็นสายนํา้ 3 สายไหลลงสู่บ่อนํา้ ผู้มาเย่ียมชมวัดมักจะมาด่ืมนํา้จากนํา้ตกน้ี

ด้วยถ้วยโลหะ ด้วยความเช่ือว่าสามารถบาํบัดรักษาโรคภัยไข้เจบ็ได้ และยังเช่ือกันว่าการดื่มนํา้จากสายนํา้ตกทั้ง 3 

น้ีแล้วจะประสบความสาํเรจ็สามด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา”... 

จากนั้น สมควรแก่เวลานาํท่าน “นัง่รถไฟชินคนัเซ็น” สัมผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเร็วสูงที่เคยได้ช่ือว่าเร็ว

ที่สดุในโลก รถไฟชินคันเซนเร่ิมเปิดให้บริการเป็นคร้ังแรกเม่ือ ค.ศ.1964 ด้วยความเรว็สูงสุด 210 กิโลเมตรต่อ

ช่ัวโมง ซ่ึงมีความเร็วสูงที่สุดในขณะน้ัน เช่ือมเมืองใหญ่ๆเข้าด้วยกันด้วยระยะทางกว่า 2,459 กิโลเมตรและ

สามารถขนส่งผู้โดยสารกว่า 151 ล้านคนเลยทีเดียว ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบใหม่ที่เรียกว่า MAGLEV โดย

สามารถทาํลายสถิติโลกและได้รับการบันทกึว่าเป็นรถไฟที่ว่ิงเรว็ที่สุดในโลกด้วยความเรว็กว่า 581 กิโลเมตรในปี 

2003 (สถานีรถไฟอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโ้ดยจะคํานึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั) 
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จากนั้น นาํทา่นเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงไร้ ขีดจาํกัดกับสินค้า

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

Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสสีนั  

 อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหทุ้กท่านเพลเิพลนิกับการชอ้ปป้ิง  

 ทีพ่กั  KKR OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วนัพฤหสับดีที่ 18 เมษายน 2562 (6)   ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอออนพลาซ่า – สนามบินคนัไซ - สนามบิน

สุวรรณภูมิ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่  “ปราสาทโอซาก้า” (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้า

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากดาํริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่

ทพัคนสาํคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทติย์อุทยัเม่ือกว่า 400 ปีมาแล้ว โดย

ใช้แรงงานกว่าหกหม่ืนคนในการก่อสร้างปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือน

สัญลักษณ์ทางอาํนาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่

ย่ิงใหญ่ที่สุดในสมัยน้ัน ด้านนอกของปราสาทเป็นลานกว้างที่ตกแต่งอย่าง  

สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป มีมุมที่น่ังสาํหรับน่ังชมดอกไม้เพลินๆ และร้านค้าเลก็ๆขาย

ของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณน้ีจึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สาํหรับชาวเมืองโอซาก้า โดยเฉพาะในช่วงฤดู

ใบไม้ผลิ รอบบริเวณน้ีจะสะพร่ังไปด้วยดอกซากุระที่ผลิดอกออกมาอวดโฉมไปทั่วบริเวณประหน่ึงร่มพฤกษาให้ผู้

มาเยือนได้เพลินเพลิดและด่ืมดํ่ากบัความงดงามของเทศการชมดอกซากุระ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ันให้ท่านช้อปป้ิงกันต่อที่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่ง

สินค้าช้ันนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า

,เสื้ อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทมีีคุณภาพดี

จากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก  อิสระให้ท่านได้เพลินเพลิน

กับการ “เลือกชมและซ้ือ” สินค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคน

ทางบ้านได้ตามอธัยาศัย 

จากนัน้ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

17.35 ออกเดินทางจากสนามบนิคนัไซ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG673 

21.25 ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 
 

ËÁÒÂàËµØ  :   

 ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä´ŒµÒÁ¤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´Ô¹·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 
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ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ ***ÊíÒËÃÑº¼ÙŒà´Ô¹·Ò§µÑé§áµ‹ 30 ·‹Ò¹¢Öé¹ä»***  

กําหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

13 – 18 เมษายน 2562 69,900.- 66,900.- 63,900.- 8,000.- 
***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 30,000.-บาท*** 

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

 

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´ŒÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ 

3. ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂ¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�·Õè¤ÍÂÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒ¡Ñº·‹Ò¹ã¹µÅÍ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 

4. ¤‹ÒºÑµÃâ´ÂÊÒÃà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä»-¡ÅÑºªÑé¹·ÑÈ¹Ò¨ÃµÒÁàÊŒ¹·Ò§áÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹·Õèä´ŒÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ 

5. ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà´Ô¹·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´Ô¹·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¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ´ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õè·íÒ¡ÒÃÃÙ´  ·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§ 

เง่ือนไขต๋ัวเครื่องบิน 
- ã¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§à»š¹ËÁÙ‹¤³Ð ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ¨ÐµŒÍ§à´Ô¹·Ò§ä»-¡ÅÑº¾ÃŒÍÁ¡ÃØ�» ¡Ã³ÕÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§¡ÒÃàÅ×èÍ¹ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§¡ÅÑº·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§

ªíÒÃÐ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂÊ‹Ç¹µ‹Ò§·ÕèÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹àÃÕÂ¡à¡çº áÅÐ¡ÒÃ Ñ̈́ ·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´Ô¹·Ò§ áµ‹·Ò§ºÃÔÉÑ·Ïä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÍ¡µÑëÇä»áÅŒÇ¹Ñé¹ ¼ÙŒà Ố¹·Ò§µŒÍ§ÃÍ REFUND µÒÁÃÐºº

¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹à·‹Ò¹Ñé¹ ¡ÃØ³ÒµÃÇ¨ÊÍº¡Ñºà Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔÉÑ·ÏÇ‹ÒÊÒÁÒÃ¶¤×¹¤‹Òâ´ÂÊÒÃä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ 
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- ¡Ã³Õ·‹Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�µŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÃÐ´ÑºªÑé¹·Õè¹Ñè§¨Ò¡ªÑé¹»ÃÐËÂÑ´à»š¹ªÑé¹ Ø̧Ã¡Ô¨ â´ÂãªŒ¤Ðá¹¹¨Ò¡ºÑµÃÊÐÊÁäÁÅ� ¨Ð

´íÒà¹Ô¹ä´ŒÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡ÍÍ¡µÑëÇ¡ÃØ�»áÅŒÇà·‹Ò¹Ñé¹ â´Â¼ÙŒâ´ÂÊÒÃµŒÍ§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹´ŒÇÂµÑÇ·‹Ò¹àÍ§ 

- ã¹¡Ã³Õ·ÕèÍÍ¡µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä»áÅŒÇÅÙ¡¤ŒÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à Ố¹·Ò§ä Œ́ áÅÐµŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§ã¹¡Ã³Õ¹Õé·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¨Ðàªç¤¡Ñº

·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹¡‹Í¹Ç‹ÒÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹ª×èÍ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ·‹Ò¹Í×è¹á·¹ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ ¡Ã³Õ¶ŒÒÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹ä´Œ¨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´ÙáÅ¢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 í̈Ò¹Ç¹ ÊÑÁÀÒÃÐÍÕ¡¤ÃÑé§¡Ñºà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè 

- ¡ÒÃÊÐÊÁäÁÅ�¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ä·Â ËÒ¡ãªŒµÑëÇâ´ÂÊÒÃà»š¹áººËÁÙ‹¤³ÐÊÒÁÒÃ¶ÊÐÊÁäÁÅ�ä´Œ 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´Ô¹·Ò§ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºä Œ́¨Ò¡¾¹Ñ¡§Ò¹

´ŒÇÂµÑÇ·‹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 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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