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มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 
(สโนวว์อล 2)โอซากา้ เจแปนแอลป์ โตเกียว 7วนั 4คืน 26 มี.ค.-02 เม.ย. TG (MJ) 

àÂ×Í¹ÞÕè»Ø†¹ à·ÕèÂÇàµçÁÍÔèÁ ÍÑ¹«Õ¹à¨á»¹ 7 ÇÑ¹ 4 ¤×¹ 

à·ÕèÂÇàµçÁÍÔèÁ¤ÃºäÎäÅ·� âÍ«Ò¡ŒÒ ·Ò¤ÒÂÒÁ‹Ò ËÁÙ‹ºŒÒ¹ªÔÃÒ¤ÒÇÒâ¡Ð âµà¡ÕÂÇ 

¾ÔàÈÉ ªÁ¡íÒá¾§ËÔÁÐÂÑ¡É� ÊÑÁ¼ÑÊ¡íÒá¾§ËÔÁÐÂÑ¡É� ·Ò¹ºØ¿à¿µ�¢Ò»ÙÂÑ¡É� 

ºÔ¹ÊºÒÂ ¡ÒÃºÔ¹ä·Â (TG) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 



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 

¡íÒË¹´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§  26 àÁ.Â. – 02 ¾.¤§ 2019 ËÂǾ áÃ§§Ò¹  ÃÒ¤Ò 59,900 ºÒ· 
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วนัศุกรที์ ่26 เมษายน 2562 (1) กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

20:00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

  พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง

ดังนัน้ผูโ้ดยสารจาํเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

23:30 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG622 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัเสารที์ ่27 เมษายน 2562 (2) สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ปราสาทนโิจ ้– เกียวโต 

   วดัคิโยมิสึ 

07:00 ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองพรอ้ม

ตรวจเช็คสมัภาระ...นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ดา้น

นอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า 

ถือเป็นสถานที่สาํคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากดาํริของ ฮิ

เดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทพัคนสาํคัญของประวัติศาสตร์ชาติ

อาทิตย์อุทัยเม่ือกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหม่ืนคน

ในการก่อสร้างปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอาํนาจ 

การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ย่ิงใหญ่ที่สุดใน

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั คํา่ 

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

วนัที่สอง 
สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก) – ปราสาทนิโจ ้– เกยีวโต – วดัคโิยมิส ึ

 CYPRESS GARDEN HOTEL NAGOYA OR SIMILAR CLASS             
- ✓ ✓   

 
วนัที่สาม 

ทาคายาม่า–ถนนซนัมาชิซูจ ิ– หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เทศกาลดอกทิวลปิ  

 DORMY INN TOYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS          
✓ ✓ ✓ 

วนัที่สี ่
เทอืกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกาํแพงหมิะ) 

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

วนัที่หา้ 
เกบ็สตรอเบอรร์ี ่– ภเูขาไฟฟจู ิ– ทุ่งพงิคม์อส – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

 ATAGOYAMA TOKYU REI HOTEL OR SIMILAR CLASS   
✓ ✓ ✓ 

วนัที่หก หมู่บา้นโบราณคาวาโกเอะ – วดัอาซากสุะ – โตเกยีว สกายทร ี(ถา่ยรูป) – โอไดบะ ✓ ✓  

วนัที่เจด็ สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภมิู ( กรุงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50  - - - 
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สมัยน้ัน ด้านนอกของปราสาทเป็นลานกว้างที่ตกแต่งอย่าง  สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป 

มีมุมที่ น่ังสาํหรับน่ังชมดอกไม้เพลินๆ และร้านค้าเล็กๆขายของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณน้ีจึงเป็นที่

พักผ่อนหย่อนใจ สาํหรับชาวเมืองโอซาก้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ รอบบริเวณน้ีจะสะพร่ังไปด้วยดอก

ซากุระที่ผลิดอกออกมาอวดโฉมไปทั่วบริเวณประหน่ึงร่มพฤกษาให้ผู้มาเยือนได้เพลินเพลิดและด่ืมดํ่ากับความ

งดงามของเทศการชมดอกซากุระ.. 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกยีวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “นาเบะหม้อไฟซูโม่” 

บ่าย นาํท่านชม “ปราสาทนิโจ้” ปราสาทแห่งน้ีเคยเป็นปราสาทที่ประทับของเจ้าเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมืองหลาย

สมัยด้วยกนั และยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ภายในสถานที่แบ่งออกเป็น 

2 ส่วน คือ ส่วน พระราชวังฮอนมารุและส่วนพระราชวังนิโนมารุ  โดยพระราชวังนิโนมารุอยู่ด้านนอกมีคลองกั้น

อย่างชัดเจน ความงามของปราสาทนิโจ้นอกจากตัวพระราชวังทั้ง 2 แล้ว ยังมีสวนดอกไม้และสวนญ่ีปุ่นให้ได้ชม

อกีด้วย ไม่ว่าจะเป็นต้นซากุระ ต้นบว๊ย และดอกไม้นานาพันธุต่์างๆ38... 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนาํมาวางเรียงกัน ภายในมี ระเบียงไม้

ที่ ย่ืนออกมาเหนือหุบเขา ทาํให้เหน็วิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง ข้าง

ใต้อาคารหลักคือ “นํา้ตกโอตะวะ” ซ่ึงเป็นสายนํา้ 3 สายไหลลงสู่บ่อนํา้ ผู้มาเย่ียมชมวัดมักจะมาด่ืมนํา้จากนํา้ตก

น้ีด้วยถ้วยโลหะ ด้วยความเช่ือว่าสามารถบาํบัดรักษาโรคภัยไข้เจบ็ได้ และยังเช่ือกันว่าการด่ืมนํา้จากสายนํา้ตก

ทั้ง 3 น้ีแล้วจะประสบความสาํเรจ็สามด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา” 

 

 

 

 

 
 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยบุฟเฟต์ชาบู ชาบูแบบฉบับคนญ่ีปุ่นแท้ๆ 

 ทีพ่กั  CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วนัอาทิตยที์ ่28 เมษายน 2562 (3) ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เทศกาล

ดอกทิวลิป 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเต้ิล เกียวโต” เมืองเลก็ๆท่ามกลางหุบเขาที่

เตม็ไปด้วยบ่อนํา้ร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ถือกาํเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ต้ังของปราสาทของตระกูล
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คานะโมริ ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดกิฟุ เมืองซ่ึงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกล่ินไอของประวัติศาสตร์ ที่

เพียบพร้อมไปด้วย ธรรมชาติและทศันียภาพที่สวยงาม ซ่ึงก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันลํา้ค่าและยังคง

เสน่ห์ในยุคโบราณเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน.. 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บน

ถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็นบ้านเรือนไม้สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ เตม็ไปด้วยกล่ินอายของ

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน หน้าต่างไม้เป็นซ่ีๆ มุงด้วยหลังคากระเบ้ืองโบราณเรียงรายกันไปหลังแล้วหลังเล่าจน

สดุสายตาที่ปลายถนน ดูแล้วเหมือนกาํลังเดินอยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอดเส้นทางนอกจากจะ

มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบน้ีแล้ว ยังเตม็ไปด้วยร้านขายสินค้าท้องถิ่น อย่างเช่นร้านทาํสาเก ร้านทาํมิโซะ 

รวมไปถึงอาหารพ้ืนเมืองและขนมหวานหลากหลาย ต่ืนตาต่ืนใจไปกับของที่ระลึกที่มีดีไซน์น่ารักๆอย่างเช่น 

ตุก๊ตาซารุโบโบะ เป็นตุก๊ตาเคร่ืองรางซ่ึงเป็นที่นิยมของชาวญ่ีปุ่นไม่แพ้แมวกวัก ซารุโบโบะเป็นตุก๊ตาที่ไม่มีหน้า 

แต่งชุดสไตล์ญ่ีปุ่น มีหลากสีหลากหลายขนาดให้เลือก ถือเป็นสัญลักษณ์ทางของฝากจากทาคายาม่าเลยกว่็าได้ 

ให้ทา่นได้เดินเลือกชมและซ้ือของพ้ืนเมืองที่เรียงรายเตม็สองข้างทางของถนนเส้นน้ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “โทบังยากหิมูหรือเน้ือ” 

บ่าย  นาํท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่งน้ี 

ต้ังอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทาํให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดูใบไม้ผลิ 

สีสันสดสวยในฤดูใบไม้เปล่ียนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้หล่ังไหลเข้ามา

เยือนอย่างต่อเน่ือง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งน้ี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดย

การสร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียมทรงสงูกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ โครงสร้างที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาด

ของช่างไม้สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน ทาํให้สามารถรักษาบ้านไว้ได้

นานกว่า 250 ปี และยังได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้า

พ้ืนบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้านกัชโช่ได้อย่างกลมกลืน...จากน้ันนาํท่านเดินทางชม 

“เทศกาลดอกทิวลปิ” ณ สวนโทนามิ เป็นเทศกาลชมดอกทวิลิปที่มีช่ือเสยีงแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น จัดเป็นประจาํทุก

ปีที่สวนโทนามิ เพ่ือต้อนรับนักทอ่งเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่น่ีมีดอกทวิลิปที่แข่งกันบานรอต้อนรับนักท่องเที่ยว

กว่า 1 ล้านดอกแบ่งแยกกว่า 500 สายพันธุ ์

คํา่      รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยบุฟเฟต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น 

 ทีพ่กั   DORMY INN TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัจนัทรที์ ่29 เมษายน 2562 (4) เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกําแพงหิมะ) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่จุดเร่ิมต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสคิที่ท่านจะประทบัใจไม่รู้ลืม 

ทาเทยาม่า...นาํทา่นนัง่รถรางไฟฟ้ารูปข้ันบันไดสู่ที่ราบสงูบิโจไดร่าเพ่ือเปลีย่นรถโคช้สายธรรมชาติสู่ ยอดดอย
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มุโรโด โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น นํ้าตกเมียวโจ เป็น

นํา้ตกที่สูงที่สุดของประเทศญ่ีปุ่น ผ่านป่าสนดึกดาํบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอกกาํแพง

หิมะที่สูงกว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงกลางเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมวิวสูงสุด

ของเส้นทางน้ีบริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเหน็ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวัน

ทั้งคืน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู บนเทอืกเขาเจแปนแอลป์ 

จากน้ัน นาํท่านโดยสาร รถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพิษทะลุ “อุโมงค์ใต้ภเูขาทาเทยาม่า”ที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สองรอง

จากภเูขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพ่ือชมทศันียภาพอีกฟากฝั่งของภเูขา คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่าน

สามารถชมทศันียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความตื่นตาตื่นใจย่ิงแก่นักท่องเที่ยวทุกคน นาํท่านโดยสาร

กระเชา้ ข้ามเหวลึก ซ่ึงสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาคํา้ค่ันกลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร 

จึงได้ฉายาว่ากระเช้าพาโนราม่า... 

จากน้ัน นาํทา่นโดยสารรถกระเชา้ไฟฟ้ารูปข้ันบันได้อกีคร้ังเพ่ือลดระดับลงสู่สนั เขื่อนคุโรเบะ เข่ือนขนาดยักษ์ที่มีความ

ยาวของสันเข่ือนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได้ และชมความ

แรงของนํ้าที่ปล่อยออกจากแอ่งนํ้าสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสน่ันสู่เบ้ืองล่าง ด่านสุดท้ายของเส้นทาง

ธรรมชาติ นาํทา่นโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภเูขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร คุณจะ

ได้มีโอกาสสมัผัสความย่ิงใหญ่ของธรรมชาติ นอกจากน้ีสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา เป็นภาพอนั

งดงามต่ืนตาต่ืนใจ เกนิคาํบรรยายใดๆ ทั้งสิ้น  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรือชุดอาหารไคเซ

กแิบบพ้ืนเมือง เสร์ิฟพร้อมบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ฮอกไกโดแบบไม่อั้น 

 ทีพ่กั  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้น  พกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่นํ้ าแร่ ท่ีคนญี่ปุ่นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การไหลเวียนของ

โลหิตและช่วยใหผิ้วพรรณดีข้ึน** 

 

วนัองัคารที ่30 เมษายน 2562 (5) เก็บสตรอเบอรรี์ ่– ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งพิ้ งคม์อส – โตเกียว – ชินจูกุ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นาํท่านชม “สวนสตรอเบอรรี์”่ ขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงติดอันดับต้นๆ 

สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอเบอร์ร่ีสีแดงสดจากต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียง

รายเป็นทิวแถว เต็มอิ่มกับการเก็บลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกันอย่าง

เพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสี

แดงสดตัดกบัใบสเีขียวเป็นพ้ืนหลัง... 

จากน้ัน นาํท่านเที่ยวชม “ทุ่งพิ้ งคม์อส” หรือที่คนญ่ีปุ่นเรียกกันว่า Shibazakura 

ที่จะเบ่งบานต้ังแต่เดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ดอกชิบะซากุระ

มีต้นกาํเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไม้ชนิดน้ีมี

หลายพันธุท์ั้งสชีมพูและสขีาว ดอกจะบานปกคลุมพ้ืนดินเป็นทุ่งกว้างดุจ

ดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกจะบานและดูคล้ายกบัดอกซากุระ 

ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสีเขียวดูคล้ายต้นหญ้า ดังน้ันจึงเรียกกันว่า ชิบะ

ซากุระ คาํว่าชิบะ หมายถึงต้นหญ้า แปลได้ว่า ซากุระต้นหญ้าน่ันเอง 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “หมูย่างหินภเูขาไฟ” 

บ่าย  นาํทา่น ผ่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับนํา้ทะเลและ

รูปทรงกรวยควํ่าที่ได้สดัส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้

มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดน

ต้องห้ามสาํหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกดิการระเบิดคร้ังสดุท้ายเม่ือกว่าสามร้อยปีมาแล้ว... 

จากนั้น สมควรแก่เวลานาํท่านสู่ “กรุงโตเกียว” เพ่ือนาํท่านสู่ย่านช้อปป้ิง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหน่ึงของ

กรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพันๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกัน

ขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้อง

ถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้า

แฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร “ROKKASEN” บริการท่าน

ด้วย บุฟเฟต์บา ร์ บี คิ วส ไต ล์ ญ่ี ปุ่น  ร้ าน ดั งจากรายการ  TV 

CHAMPION ให้ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ 

อาทิ เช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์ ปูยักษ์แบบสดๆ เน้ือสันสไลด์

อย่างดี เน้ือไก่ผักสดต่างๆ เพ่ือนาํมาย่างที่โต๊ะเคร่ืองเคียงเป็น ผัก

สด สลัดผัก และผักดองต่างๆแบบญ่ีปุ่น ข้าวสวย พร้อมซุปชนิด

ต่างๆอาท ิสาหร่าย ซุปไข่ ให้ทุกทา่นเลือกรับประทานอย่างจุใจ 

 ทีพ่กั  ATAGOYAMA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัพุธที ่01 พฤษภาคม 2562 (6) หมู่บา้นโบราณคาวาโกเอะ - วดัอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป)  

  ชอ้ปป้ิงโอไดบะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโบราณคาวาโกเอะ” ชมอาคารโบราณที่เรียงราย

อยู่ตามถนนสายหลัก แต่เดิมย่าน น้ีเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองในอดีต อาคาร

บ้านเรือนในย่านน้ีจึงดูแตกต่างจากที่อื่น โครงสร้างส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายๆ

กับโกดังเกบ็สินค้าในสมัยเอโดะ แต่เดิมน้ันมีเกือบ 200 หลังเลยทเีดียวแต่

ปัจจุบันเหลือให้เหน็ไม่มากนัก แต่กยั็งคงถูกอนุรักษ์ให้เหมือนคร้ังอดีตด้วย

เช่นกนั  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “นาเบะหม้อไฟ” 
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บ่าย นาํท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่า โชกุน

และซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์ 

เจา้แม่กวนอิมทองคํา ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพ

เป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง หรือประตูฟ้าคาํรณ” ซ่ึงมีโคมไฟสี

แดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี

“ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ

มากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน 

ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี…จากน้ันนาํท่าน

เดินทางสู่จุดถ่ายรูป “หอคอยโตเกียว สกายทรี” หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลก ริมแม่นํา้สุมิดะ ตรงข้าม

บริเวณใกล้กบัทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทนัสมัย ใช้เป็นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ โทรทศัน์ ระบบ

ดิจิตอล และบริเวณที่ความสงู 350 เมตร เป็นจุดชมวิวมุมสงูของกรุงโตเกยีวแห่งใหม่ ...  

จากนั้น สมควรแก่เวลานําท่านช้อปป้ิงยัง “โอไดบะ ซีไซดม์อลล”์ ที่มี 

“Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าวโตเกียว 

แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้ อผ้าแฟช่ันกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร 

แหล่งบันเทงิ ร้านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้านขายของที่ระลึกที่กาํลัง

มองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทัย และถือว่า

เป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า 

“โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรน

โบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่

เมืองโตเกียว ในยามอาทติย์อัสดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับ

แสงดาวบนฟากฟ้ามาหานครโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองต้ังตระหง่านอยู่ รวมทั้ง 

“เทพีสันติภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอันงดงามแสนประทบัใจที่จะหาได้เพียงที่น่ีที่

เดียวเทา่น้ัน  

จากนัน้ อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง 

จากนัน้ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 
 

วนัพฤหสับดีที ่02 พฤษภาคม 2562 (7) สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  

00:20 เดินทางจากสนามบนิฮาเนดะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG661 

04:50 ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ 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 
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ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ 

***ÊíÒËÃÑº¼ÙŒà´Ô¹·Ò§µÑé§áµ‹ 30 ·‹Ò¹¢Öé¹ä»*** 
 

กําหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

เสริมเตียง 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 

ปี ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

26 เม.ย. – 02 พ.ค. 62 59,900.- 56,900.- 53,900.- 8,000.- 
***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท*** 

***กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท/ทา่น*** 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 2,000 เยน/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 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´Ô¹·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 2,000 เยน/ทริป)  
 

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´ 
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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´Ô¹·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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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 

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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