บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.

ใบอนุญาตธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/01967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี
(ออทัม7) Takayama in Autumn นาโกย่า โตเกียว 6D3N ต.ค.-พ.ย. 49,990 (MJ)
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วันที่
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่ส่ี
วันที่หา้
วันที่หก

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG644 00.05-07.30+1
สนามบินนาโกย่า – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาจิซูจิ
 DORMY INN TOYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS
เทือกเขาเจแปนแอลป์ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)
 HANA ISAWA HOTEL OR SIMILAR CLASS
“พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์”
ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
 RYOGOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS
สวนฮิตาชิ ซีไซพาร์ค – ช้อปปิ้ งโอไดบะ
สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50
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ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
20:30
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข
2) พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จํ าเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันทีส่ องของการเดินทาง (2) สนามบินนาโงย่า –ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บา้ นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
00:05
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG 644
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
07:30
ถึงสนามบินนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจ
เช็ค สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว...นําท่านเดินทางสู่“เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ ล เกียว
โต” เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้ วยบ่อนํา้ ร้ อนและเส้ นทางชมธรรมชาติ ถือกําเนิดในปี 1500 ใน
ฐานะเมืองที่ต้ังของปราสาทของตระกู ลคานะโมริ นําท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิ ซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคง
อนุ รักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปี ไว้ บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็ น
บ้ านเรื อนไม้ สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ เต็มไปด้ วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ อันยาวนาน หน้ าต่างไม้ เป็ นซี่ๆ มุ ง
ด้ วยหลังคากระเบื้องโบราณเรียงรายกันไปหลังแล้ วหลังเล่าจนสุดสายตาที่ปลายถนน ดูแล้ วเหมือนกําลังเดิน
อยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คํา่

นําท่านเดินทางเข้ าชมความงดงามและเป็ นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้ นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่ง
นี้ ตั้งอยู่ ในหุ บ เขาสูงห่ างไกลความเจริ ญ ทําให้ ยังคงรั ก ษาขนบธรรมเนี ยม ประเพณีอันดีงามไว้ ได้ อย่ า ง
สมบูรณ์ ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติท่จี ะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้ าเขียวขจีใน
ฤดูใบไม้ ผลิ สีสันสดสวยในฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็ นเสน่ห์ท่คี อยดึงดูดผู้คนให้
หลั่ งไหลเข้ ามาเยือนอย่ างต่ อเนื่ อง หมู่ บ้ามรดกโลกแห่ งนี้ มีเอกลั กษณ์เฉพาะตัวที่เรี ยกว่ า “กัชโช่ สุคุริ”
(Gussho Style) โดยการสร้ างหลังคาเป็ นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ ายการพนมมือ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั DOMMY INN TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
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วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
เทือกเขาเจแปนแอลป์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้ นของเส้ นทาง “เจแปน แอลป์ ” เส้ นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่ร้ ู
ลืม ทาเทยาม่า นําท่าน นังรถรางไฟฟ้
่
ารูปขั้นบันไดสู่ท่ีราบสูงบิโจไดร่ าเพื่อเปลีย่ นรถโค้ชสายธรรมชาติ สู่
ยอดดอยมุ โรโด โดยโชเฟอร์ มืออาชีพ ผ่านป่ าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น นํา้ ตก
เมียวโจ เป็ นนํา้ ตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่ าสนดึกดําบรรพ์ท่มี ีอายุกว่า 1,000 ปี ถึงยอดดอยมุโร
โด คือ จุดชมวิวสูงสุดของเส้ นทางนี้บริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้ อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับ
ขอบฟ้ าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านโดยสาร รถโค้ชไฟฟ้ าไร้มลพิษทะลุ “อุโมงค์ใต้ ภเู ขาทาเทยาม่า” ที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็ นที่สอง
รองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ท่รี าบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา คุโรเบะไดร่ า ที่ราบสูงบนไหล่เขา
ที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่ องเขาที่เป็ นเหวลึก สร้ างความตื่นตาตื่นใจยิ่งแก่นักท่องเที่ยวทุกคน นํา
ท่านโดยสารกระเช้า ข้ ามเหวลึก ซึ่งสลิงของกระเช้ าจากต้ นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาคํา้ คั่นกลางเลยเป็ นทาง
ยาว 1,700 เมตร จึงได้ ฉายาว่ากระเช้ าพาโนราม่า...จากนั้นนําท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ ารูปขั้นบันได้ อีก
ครั้ งเพื่ อ ลดระดั บ ลงสู่สัน เขื่ อ นคุ โ รเบะ เขื่ อ นขนาดยัก ษ์ ท่ีมีความยาวของสัน เขื่ อ นถึง 800 เมตร ท่า น
สามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขาแอลป์ ได้ และชมความแรงของนํา้ ที่ปล่อยออกจากแอ่งนํา้
สีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่ าง ด่านสุดท้ ายของเส้ นทางธรรมชาติ นําท่านโดยสารรถโค้ ช
ไฟฟ้ าปลอดมลพิ ษทะลุ อุ โมงค์ ใต้ ภูเขาเป็ นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร คุ ณจะได้ มีโอกาสสัมผัสความ
ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ นอกจากนี้ส่ิงที่น่าทึ่งที่สุดคือหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา เป็ นภาพอันงดงามตื่นตาตื่นใจ
เกินคําบรรยายใดๆ ทั้งสิ้น
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ **
ทีพ่ กั HANA ISAWA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าํ แร่ทีค่ นญีป่ ุ่ นเชื่อกันว่าจะช่ วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (4)
ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟู จิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่น
ด้ วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับนํา้ ทะเลและรูปทรง
กรวยควํ่ า ที่ ไ ด้ สั ด ส่ ว นจึ ง เป็ นแรงบั น ดาลใจให้ กั บ การ
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

สร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นทั้งนักประพันธ์และกวีผ้ ูมีช่ ือเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิ
เป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าจึงเป็ นแดนต้ องห้ ามสําหรับสตรี มานานนับร้ อยๆปี และเกิดการ
ระเบิดครั้งสุดท้ ายเมื่อกว่าสามร้ อยปี มาแล้ ว ... นําท่านขึ้นความงามกันแบบใกล้ ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของ
ภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดทีท่ างอุทยานฯอนุ ญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม “วัดเซ็ นโซจิ ” หรื อ “วัดอาซากุสะ” วั ดที่
เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก
นมัสการองค์ เ จ้ า แม่ ก วนอิมทองคํา ที่ป ระดิษฐานในวิ หาร
หลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคํา
รณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ ือว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ท่สี ุด
ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ านค้ า
แหล่งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ
ตุก๊ ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่ มญี่ปุ่น หรือ “ขนม
อาเกมันจู ” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ถี นนแห่งนี้ ... นําท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ” ย่าน
แห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขายของนับเป็ นพัน ๆ
ร้ า น ซึ่ งจะมี ผ้ ู คนนั บ หมื่ น เดิ น กัน ขวั ก ไขว่ ถื อ เป็ นจุ ดที่นั ด พบยอดนิ ยมอีก ด้ ว ย เชิ ญ ท่า นเลื อ กชมสิน ค้ า
มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP,
GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้ า, รองเท้ าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสําอาง เป็ นต้ น...“ชินจู กุ” หมายถึง “ที่
พํานักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้ มีคาํ สั่งให้ สาํ รวจย่านนี้ตามคําขอของพวกพ่ อค้ าและตั้งเมือง
หน้ าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็ นชุมชนที่ใหญ่ท่สี ดุ ในสมัยนั้น มีท้งั โรงนํา้ ชา ร้ านค้ า โรงเตี๊ยม
และหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง

อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5) ฮิตาชิ ซี ไซด์พาร์ค – โอไดบะ – ฮาเนดะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นําท่านเดินทางสู่ “ฮิตาชิ ซี ไซด์พาร์ค” ( Hitachi Seaside Park) เป็ นสวนดอกไม้ ขนาดใหญ่ มีการปลูก
ดอกไม้ หมุนเวียนกันไปตลอดปี อยู่ในเขตจังหวัดอิบารากิ ใครที่ได้ ไปเห็นก็ต้องหลงไหล เพราะดอกไม้ ท่มี ี
มากมายเหลือคณานับเป็ นทุ่งดอกไม้ เป็ นเนินดอกไม้ ท่สี วยงามละลานตา ไม่แปลกใจที่ใคร ๆ ก็ต้องถ่ายรูป
แบบถ่ า ยแล้ ว ถ่ า ยอีก จะเซลฟี่ หรื อ วิ ดีโ อ ภาพออกมาก็สวยงามอย่ า งยิ่ ง ประทับ ไว้ ด้ว ยรอยยิ้ มอย่ า งมี
ความสุขที่สดุ ของนักท่องเที่ยวที่มาที่น่ี

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ งยัง “Aquacity” และ “Decks” ที่
ย่ าน “โอไดบะ” แหล่ งช้ อ ปปิ้ งชื่ อดังริ มอ่า วโตเกียว
สถานที่นัดออกเดทของหนุ่ มสาวญี่ปุ่นที่ได้ รับการโหวต
ว่ า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น
“สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็ น
สะพานที่มีความยาวเป็ นอันดับ 50 ของโลก พาดผ่ าน
จากโอไดบะสู่เ มื อ งโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว”
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งตั้ ง ตระหง่ า นอยู่ รวมทั้ ง “เทพี
สันติภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันทีห่ กของการเดินทาง(6)
สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
00.20
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย TG661
05.25
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
ËÁÒÂàËµØ :
ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ áÅÐÍÑµÃÒ
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹â´Â·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¤íÒ¹Ö§¶Ö§»ÃÐâÂª¹áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´
·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¡Íºã¹¡ÒÃ¡ÒÃâ¦É³Òà·‹Ò¹Ñé¹

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ
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กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตาํ ่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตาํ ่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

19-24 ตุลาคม 2561
08-13 พฤศจิกายน 2561
15-20 พฤศจิกายน 2561

49,900.-

46,600.-

43,900.-

6,000.-

** กรณีมต
ี ว๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
20,000.-บาท ***
้
่
*** ราคาทัวรข
นยั
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน / ทาน
/ ทริป***
์ างต
้
้ งไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕÃé ÇÁ
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¨Ò‹ Â¢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´Ô¹·Ò§ ·‹Ò¹ÅÐ 500,000.-ºÒ·) **à»š¹ä»µÒÁà§×Íè ¹ä¢¢Í§

¡ÃÁ¸ÃÃÁ**

6. บริการนํ้าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹Õäé Á‹ÃÇÁ
1. ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊ‹Ç¹µÑÇ ÍÒ·Ô ¤‹ÒÍÒËÒÃ-à¤Ã×èÍ§´×èÁ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ, ¤‹Ò«Ñ¡ÃÕ´, ¤‹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. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จํ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)สําหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

à§×Íè ¹ä¢¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ :
 ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Í§¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÁÑ´¨íÒ ·‹Ò¹ÅÐ 15,000.- ºÒ·
 ªíÒÃÐÂÍ´·Ñ§é ËÁ´¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 25 ÇÑ¹
ª×Íè ºÑÞªÕ ºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÇÔ ÍÔ¹àµÍÃ á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ» ¨íÒ¡Ñ´
¸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¢ŒÒºÑÞªÕ¸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·¸Ôì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§
¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ :
¡ÃØ³Òá¨Œ§Å‹Ç§Ë¹ŒÒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 30 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹ÁÑ´¨íÒ
¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 25 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹µŒÍ§ËÑ¡ 50% ¢Í§ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ
¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 20 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹·Ñé§ËÁ´
ËÁÒÂàËµØ :
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 ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹áµ‹ÅÐ¤ÃÑé§¨ÐµŒÍ§ÁÕ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒà´Ô¹·Ò§¤ÃÑé§ÅÐ 30 ·‹Ò¹¢Öé¹ä» ¶ŒÒ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§ÁÕ¨íÒ¹Ç¹äÁ‹¤ÃºµÒÁ¨íÒ¹Ç¹
´Ñ§¡Å‹ÒÇ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÒ¤ÒáÅÐ/ËÃ×ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§â´Â¨Ðá¨Œ§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§»ÃÐâÂª¹áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´
 ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¡ÒÃÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È / ËŒÒÁà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ / ¡ÒÃ¹íÒÊÔè§¢Í§¼Ô´¡®ËÁÒÂ / àÍ¡ÊÒÃ
¡ÒÃà´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×èÍ¹
ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§ ËÃ×Í¤×¹à§Ô¹ä´Œ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕÂè Ç¡Ñº¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÇÕ«Ò‹ à¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕ»è ¹Ø† ÊíÒËÃÑº¤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¸ØÃ¡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¡ÊÒÃÁÕ´§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¡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¨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·ÕèªÑ´à¨¹ÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·Èä·Â àª‹¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ºÑµÃ
¾¹Ñ¡§Ò¹ à»š¹µŒ¹
¤Ø³ÊÁºÑµ¡Ô ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕ»è ¹Ø† (ÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»¹Ø† µÒÁÁÒµÃ¡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¢Ñ´µ‹Í¡®ËÁÒÂ áÅÐà¢ŒÒ¢‹ÒÂ¤Ø³ÊÁºÑµÔà¾×èÍ¡ÒÃ¾íÒ¹Ñ¡ÃÐÂÐÊÑé¹
à·‹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·ÕèÍÒ¨¨Ð¶Ù¡»¯ÔàÊ¸äÁ‹ãËŒà¢ŒÒ»ÃÐà·È

Attn : คุณ

Fax : 02-231-3399
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ใบจองทัวร์ กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จํากัด
รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร

จํานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
จํานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด

วันเดินทาง
โทร

คน (ผูใ้ หญ่
ห้อง (ห้องพักคู่

แฟกซ์

ท่าน / เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
ท่าน)
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง

)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุ ณาจัดเรียงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง)

ลําดับ

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่ อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้ อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา

ผูใ้ หญ่

เด็ก

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว

ทานมังสาวิรัต

ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด
ลงชื่อ
(
วันที่

ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริ การ
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