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ใบอนุญาตธุรกิจนําเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 

((ซากุระ1A) โตเกียว ฟูจ ิซากุระ  6 วนั 3 คืน 45,900 TG) 
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วนัที ่ กาํหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง คํ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15-06.55 )   ✈  

2 
ฮาเนดะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 30 นาท ี– สวน

สันตภิาพเฮวะ (ชมซากรุะ) – ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอาท์เลท็  
-   

KASUGAI VIEW HOTEL                             

OR  SIMILAR 

3 
อซิาว่า – ภุเขาไฟฟูจ ิ(ช้ัน 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกยีว – สวน                       

อุเอโนะ – ช้อปป้ิงอุเอโนะ – โตเกยีว 
  - 

TOKYO  HOTEL (3STAR)  

OR  SIMILAR 

4 
โตเกยีว - อสิระช้อปป้ิงหรือเลอืกซื้อทวัร์พเิศษ                             

“โตเกยีวดสินีย์แลนด์” *** เพยีงท่านละ 2,600 บาท*** 
 - - 

TOKYO  HOTEL (3STAR)   

OR  SIMILAR 

5 
โตเกยีว – วดัอาซะกซุ่า – หอคอยโตเกยีวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  – 

สวนสาธารณะชินจูก ุ– ช้อปป้ิงชินจูก ุ– สนามบินฮาเนดะ 
  -  

6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ   ( 00.20-05.25 ) ✈    
 

 

กาํหนดการเดินทาง 28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 ราคา 45,900 บาท 
 

 

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

วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 

2000  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C   

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้

เคร่ือง ดังน้ันผู้โดยสาร จําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

 2315 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน  TG 682  

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง ฮาเนดะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 30 นาท ี– สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ)  –  

  ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอาท์เลท็  

0655 ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั... 

จากนั้น ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

  

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความ

นิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้นาํท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด”   สัมผสัความงามราวกบั

ภาพวาดของทิวทศัน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” 

เพื่อบนัทึกภาพความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั…  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

     
จากนั้น หลงัอาหารนาํท่านมุ่งหน้าสู่ “สวนสันติภาพเฮวะ” หรือ สวนเฮวะปาร์ค สวนแห่งน้ีถูกจดัแต่งในสไตล์ญ่ีปุ่นแท้ๆ   

นเนินเขาแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของสถูปเจดียใ์หญ่สีขาวทรงระฆงัคว ํ่าแบบอินเดีย ภายในเจดียเ์ป็น ท่ีประดิษฐาน พระ

บรมสารีริกธาตุของ องคพ์ระสัมมา สัมพุทธเจา้ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีคนแรกของ อินเดียเป็นผูอ้ญัเชิญมา … เพลิดเพลิน

ไปกบับรรยากาศโดยรอบพร้อมชมซากุระท่ีกาํลงัผลิดอกเบ่งบานโดยมีภูเขาไฟฟูจิท่ีงดงาม อยู่ด้านหลงั สามารถ

มองเห็นทั้งวิวฟูจิซงัและชมดอกซากุระไดพ้ร้อมกนัเลยทีเดียว  (ท่านอาจจะไดเ้ห็นบรรยากาศการชมดอกไมส้ไตล์
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ญ่ีปุ่น ท่ีจะมากนัเป็นครอบครัว/หมู่คณะ) (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศ ที่

เอือ้อาํนวยในแต่ละปี ดังน้ันหากช่วงทีท่่านเดินทางท่องเที่ยว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา 

ณ ทีน่ี่ 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่  “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม  Tomei 

Expressway ท่ีเช่ือมระหวา่ง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือ

เลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนด์ดงัไม่วา่จะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, 

Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ 

Triumph หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ ... 

นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกว่าใน

หา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพื้นท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ ให้

ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั ...  

จากนั้น สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัพร้อมทั้งอาบนํ้ าแร่ธรรมชาติ  เพื่อสุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผ่อนกบัการลอง

อาบ “ออนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่นและพกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูนํ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการ

กล่าวขานจากนกัโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูนํ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้

ท่านไดอ่ิ้มอร่อย  “แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่

สไตล์ญ่ีปุ่นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่นํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ

และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัทีส่าม อซิาว่า – ภุเขาไฟฟูจิ (ช้ัน 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกยีว – สวนอุเอโนะ – ช้อปป้ิงย่านอุเอโนะ – โตเกยีว 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

   
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดใน

โลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาํท่านข้ึนสัมผสั

บรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกลชิ้ดท่ี “สถานีที่ 5” บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออํานวย)                  

อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพืน้เมืองและขนมอร่อย” 

มากมายตามอธัยาศยั 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

     
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่างทะเลสาบ 

Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้นมีบ่อนํ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิ

และถูกกรองผา่นชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายมุามากกวา่ 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศจากกรมชลประทาน 

ของประเทศญ่ีปุ่นวา่นํ้าในแต่ละบ่อเป็นนํ้าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมี

แร่ธาตุทาํใหมี้สาหร่าย และหญา้นํ้า เกิดในบ่อ ทาํให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกตอยูใ่นนํ้ า... ท่าน

สามารถด่ืมนํ้ าสะอาดอนัศกัด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่า หากใครไดด่ื้มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภยั

ไขเ้จบ็ ...บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไมน้านาชนิด รวมถึงตน้ซากุระ 200 ตน้ท่ี ออกดอกบานสะพร่ัง ในฤดูใบไม้

ผลิ และเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิอนังดงามได้สวยท่ีสุดซ่ึงความงามของภูเขาไฟฟูจิทั้งส่ี

ฤดูกาลสะทอ้นอยูบ่นผวินํ้าจนเกิดเป็นภาพอนัประทบัใจ ...... 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่นท่ีคลาคลํ่าไปดว้ยผูค้นและเทคโนโลยีลํ้ายุคมากมาย 

เพื่อนาํท่านสู่ “สวนอุเอโนะ” หรือ “สวนอุเอโนะออนชิ” สวนสาธารณะท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองโตเกียว โดยไดรั้บการข้ึน

ทะเบียนเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกในญ่ีปุ่นโดยรัฐบาลในปีค.ศ. 1873 ภายในมีทั้งวดั ศาลเจา้ ทะเลสาป และสวน

สัตว ์มีตน้ไมม้ากมาย ให้บรรยากาศร่มร่ื จึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวโตเกียวนิยมมาพกัผอ่นกนั ถึงแมว้า่สวนแห่งน้ีจะตั้งอยู่

ใจกลางเมืองใหญ่อยา่งโตเกียว แวดลอ้ม ไปดว้ยตึกสูงมากมาย แต่ทวา่เม่ือกา้วเขา้สู่สวนอุเอโนะแลว้จะรู้สึกเหมือนวา่

กา้วเขา้สู่อีกโลกหน่ึงเลยทีเดียว ...สวนอุเอโนะยงัเป็นแหล่งชมซากุระข้ึนช่ืออีกดว้ย เน่ืองจากเป็นจุดท่ีมีตน้ซากุระ

ปลูกอยู่มากมายนบัเป็นพนัๆ ตน้ โดยในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระเหล่าน้ีก็จะพากนัเบ่งบานจนทาํให้ สวนแห่งน้ี

เหมือนถูกแต่งแตม้ไปดว้ยสีชมพอู่อนอยูท่ ัว่ทุกจุด โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ตน้เดือนเมษายนสวนอุเอโนะก็จะมี

เทศกาลสําคญัท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี กบั “เทศกาล Ueno Sakura Matsuri-Cherry Blossom Festival” หรือ 

“เทศกาล ชมดอกซากุระ” ท่ีจะมีการออกร้านคา้ และตลาดนัดของเก่าอย่างคึกคกั... อิสระให้ท่านได้ เพลินตากบั

ทศันียภาพอนังดงามและเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ... 

จากนั้น นาํท่านชอ้ปป้ิงจุใจ ณ “ย่านอุเอโนะ” แหล่งรวมห้างสรรพสินคา้ ชั้นนาํท่ีมีสินคา้ทุกประเภทเอาไวอ้ยา่งครบครัน ไม่

วา่จะเป็น “ห้าง ATRE UENO”, “ห้าง MARUI” ,  “ห้าง TAKEYA”  ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่สีม่วง สวรรคข์องนกัช้

อปท่ีจาํหน่ายสินคา้มากกวา่ 2 แสนรายการ หรือจะเลือกเดินท่ี “ตลาดอะเมโยโกะ” ท่ีน่ีมีของทุกอยา่งท่ีพร้อมจะเรียก

เงินในกระเป๋าเราอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะเป็น อาหารทะเลสดๆ รสชาตอร่อยเหาะ ละลายในล้ิน ซ่ึงมีให้เลือกหลายแบบ 

ร้านแผงขายผลไมส้ดลูกโต มีทั้งแบบขายเป็นโลๆและเสียบไม ้หรือสายคอสเมติก ก็มีทั้งเคร่ืองสําอาง เคร่ืองประทิน

ผวิ สายขนมสไตลญ่ี์ปุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รวมถึงร้านยา ซ่ึงมีให้เลือกมากมายหลายร้านท่ีสําคญัคือ “ถูกกว่าที่อื่น

ในโตเกยีวมาก” …อิสระใหท้่านเดินเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
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*** เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ 

ในมหานครโตเกียว *** 

ทีพ่กั : TOKYO HOTEL (3STAR) หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ โตเกยีว - อสิระช้อปป้ิงหรือเลอืกซ้ือทวัร์พเิศษ “โตเกยีวดิสนีย์แลนด์” 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการน่ังรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว      

(ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมท่ีพกัจะอยูใ่กลก้บั “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพื่อท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมี

ช่ือเสียง และแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่วา่จะเป็น 

                      
“ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียว สร้างข้ึนโดยจกัพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี 1920 

… ตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตน้ไมน้านาพรรณถึง 1 แสนตน้ทาํให้ดูเหมือนกบัวา่ศาลเจา้แห่งน้ีตั้งอยู่

ภายในป่า ... ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรท่ีศาลเจา้แห่งน้ี 

“ตลาดปลาสึคิจิ” ตลาดปลาคา้ส่ง-ปลีกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียวท่ีอยูบ่ริเวณ “ย่านกินซ่า” ต่ืนตากบัปลานอ้ยใหญ่หลากหลายชนิด 

อร่อยกบัอาหารทะเลอ่ืนๆ จากทัว่ทุกทะเลของญ่ีปุ่น ... ให้ท่านได้เลือกซ้ือและชมขา้วของเคร่ืองใช้-เคร่ืองครัว

มากมาย และผลิตภณัฑอ์าหารทะเล 

“ตึกรัฐสภา” (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือท่ีชาวญ่ีปุ่นเรียกติดปากกนัวา่ “โทะโจ” ซ่ึงจดัวา่เป็นตึกท่ีสําคญัของ

เมืองโตเกียวและประเทศญ่ีปุ่น ... เป็นท่ีตั้งทาํการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของญ่ีปุ่นท่ีสําคญั ลกัษณะของ

ตึกก็เป็นท่ีสะดุดตาดว้ยตึกคู่สูงระฟ้าท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากน้ีภายในตวัอาคารสามารถเขา้ชมวิวของ

เมืองโตเกียวไดอี้กดว้ย (ในกรณทีีอ่ากาศดี ท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม) 

   
 

หรือเลือกชอปปงในยานชื่อดังของโตเกียว อาทิ 

“ชิบูย่า” ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจาก

ร้านคา้มากมายมากกวา่ 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของยา่นนั้น ... พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ

สินคา้มากมาย อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองสําอาง, รองเทา้, กระเป๋า และท่ีไม่ควรพลาดชม  “ของเล่นสําหรับผู้ใหญ่”  ... 

สาํหรับท่านท่ีช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยดั ตอ้งไม่พลาดท่ี “ร้าน 100 เยน” 
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 “อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขายเกมส์  แผน่เกมส์ 

และสาํหรับท่านท่ีช่ืนชอบตุก๊ตาก็สามารถเลือกซ้ือส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็นตุก๊ตาในแบบของตวัเองได ้

“รอปปองงิ ฮิวล์” ศูนย์การค้าช่ือดังอีกย่านหน่ึงของกรุงโตเกียว ให้ท่านช้อปป้ิงจุใจ เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม                      

มากมาย อาทิเช่น เส้ือ ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองสําอาง นํ้ าหอม เป็นตน้ ... อีกทั้งท่านยงัสามารถข้ึนชมวิว                                

ของกรุงโตเกียวไดท่ี้ชั้นบนของรอปปองงิไดอี้กดว้ย (ไม่รวมค่าเข้าชม) 

จากนั้น สําหรับท่านท่ีอยากยอ้นวยัสู่ “โลกวัยเยาว์” ***สําหรับท่านใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” สามารถเลือกซ้ือทัวร์

เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทวัร์พิเศษจะนาํท่านสู่ “Disneyland” 

ดินแดนหฤหรรษส์าํหรับคนทุกเพศท่ีทุ่มทุนสร้างกวา่ 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผสักบั

ความอลงัการจากจินตนาการอนัหลากหลาย ต่ืนตากบัดินแดนตะวนัตก “Western Land” ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือผจญ

ภยัผา่นเหล่า “โจรสลัด” ท่ีแสนน่ากลวัใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกบัการนัง่เรือบุกป่าท่ี “Jungle 

Cruise” ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสัตวป่์านานาชนิด ... แลว้พกัผอ่นอิริยาบถดว้ยการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลาย

ภายในดีสนียแ์ลนด ์(สําหรับทัวรเสริม ... จะไมมีบริการรับกลับท่ีพัก โดยทานสามารถ รับแผนท่ีและรายละเอียดการ

เดินทางกลับสูท่ีพักจากทางไกด) 

 

 

 

*** เพื่อให้ท่านไดใ้ช้เวลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้าน

อร่อยจากร้านคา้ต่างๆ ในมหานครโตเกียว *** 

ทีพ่กั : TOKYO HOTEL (3STAR) หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  โตเกยีว – วดัอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกยีวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  – สวนชินจูกุเกยีวเอน – ช้อปป้ิงชินจูกุ – 

  สนามบินฮาเนดะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพือ่เตรียมเดินทางไปยงัสนามบิน) 

     
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่

กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยักษ์”  

ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองราง ของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดั

แห่งน้ี ... หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้ พื้นเมือง  

“Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ 

หรือจะเลือก ชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตามอธัยาศยั ... แล้วนําทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ

ขอ้แนะนาํ !!!  หากท่านมทีี่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรณุาแจ้งความประสงคก์บัทางบริษัทฯก่อนการเดนิทาง  

เพ่ือทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดนิทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  
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กรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี”  (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุด

ในโลก...  เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูง ของ

หอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มี

ความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยี แนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก

ละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

   
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีสุดและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของกรุงโตเกียว  “สวนชินจูกุเกียวเอน” 

ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟชินจูกุ เป็นสถานท่ีท่ีให้บรรยากาศเงียบสงบ รมร่ืน เพื่อให้ผูค้นผ่อนคลายจากความ

วุน่วายของเมืองใหญ่ … ตวัสวนสาธารณะนั้นก่อตั้งมาตั้งแต่สมยัยุคเอโดะ เป็นท่ีอยูอ่ขุนนางท่ีอยูอ่าศยัของขุนนาง

ผูป้กครองโตเกียว แต่ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สวนแห่งน้ีไดถู้กทาํลายทั้งหมด หลงัจากนั้นในปี 1949 ก็ถูกฟ้ืนฟู 

และเปิดใหบ้ริการอีกคร้ังเป็นสวนสาธารณะ และท่ีสาํคญัคือเป็นท่ีชมดอกซากุระในช่วงฤดูใบไมผ้ลิและในช่วงใบไม้

ร่วงจะไดช้มใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีสวยงามอีกดว้ย ….ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิท่านจะไดพ้บกบัซากุระกว่า 1,500 ตน้ เป็นตน้

เก่าแก่หลากหลายสายพนัธ์ุรวมไปถึงดอกบ๊วย ให้ท่านได้ช่ืมชมความงดงามของซากุระสีชมพู ท่ีผลิบานตดักบัสี

ทอ้งฟ้าสดใส ทาํให้สวนน้ีกลายเป็นจุดชมซากุระท่ีงดงามในโตเกียว (ท่านอาจจะไดเ้ห็นบรรยากาศการชมดอกไม้

สไตลญ่ี์ปุ่น ท่ีจะมากนัเป็นครอบครัว/หมู่คณะ) (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึน้อยู่ตามสภาพอากาศ

ทีเ่อือ้อาํนวยในแต่ละปี ดังน้ันหากช่วงทีท่่านเดินทางท่องเทีย่ว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา 

ณ ที่น่ี) ...เพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดวัยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงชั้นนาํของชาวญ่ีปุ่น ท่ีถือว่าเป็น 

“แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ยา่นการคา้ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”  ยา่นความเจริญ

อนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กลอ้ง

ถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ 

*** เพื่อให้ท่านไดใ้ช้เวลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้าน

อร่อยจากร้านคา้ต่างๆ ในมหานครโตเกียว *** 

จากน้ัน สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”  

วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ   

0020 เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways  เท่ียวบิน  TG 661 

0525 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

      หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 

รูปถ่ายสถานที่ใช้ประกอบในการโฆษณาเทา่น้ัน 
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หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 รปูถ่ายสถานที่ใช้ประกอบในการโฆษณาเท่านั้น 
 

อตัราค่าบริการ ***สําหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึน้ไป***  

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 45,900.- บาท 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 41,900.- บาท 
เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 34,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

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*์* 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง 

3. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ :    

 ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Í§¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÁÑ́ ¨íÒ ·‹Ò¹ÅÐ 10,000.- 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§Ç¹ÊÔ· Ô̧ì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§ 
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¡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´Ô¹·Ò§â´Â¨Ðá Œ̈§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ  

 ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä Œ́µÒÁ¤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¡ÒÃ

à´Ô¹·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×èÍ¹ÇÑ¹à Ố¹·Ò§ 

ËÃ×Í¤×¹à§Ô¹ä Œ́ 

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

´ŒÇÂÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 

à¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ àÂÕèÂÁÞÒµÔ ËÃ×Í Ø̧Ã¡Ô¨ ÍÒ¨¨ÐÁÕ¡ÒÃ¶Ù¡µÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃµÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹Ç‹Ò

ÁÕ¤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¶ÃÑº¼Ố 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 Ố¹·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¡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¡» Ô̄àÊ¸äÁ‹ãËŒà¢ŒÒ»ÃÐà·È áÅÐäÁ‹à¢ŒÒ

¢‹ÒÂ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·ÕèÍÒ¨¨Ð¶Ù¡» Ô̄àÊ¸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 10 

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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