บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel GroupใบอนุCo.,
Ltd.
ญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/01967
มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
(ปี ใหม่1A) โตเกียว เกียวโต โอซาก้า 6D4N 27ธ.ค.-01 ม.ค. 65,900 TG (MJ)

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เยือนญีป่ นุ่ ดินแดนแห่งความสุข 6 วัน 4 คืน ทีพ่ ักดี อาหารอร่อย
เทีย่ วครบไฮไลท์ โตเกียว เกียวโต โอซาก้า ลานสกีหมิ ะ ภูเขาไฟฟูจิ
ไฮไลท์ สัมผัสหิมะท่ามกลางมรดกโลกหมูบ่ า้ นชิราคาวาโกะ
พิเศษ !!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ มีพักออนเซน 1 คืน คืน 31 พักอยูโ่ อซาก้า
บินตรงโดยสายการบินไทย TG (สะสมไมล์ 50%)

กำหนดการเดินทาง
วันที2่ 7 ธ.ค.-01 ม.ค. 2563
“วันหยุดปีใหม่”
ราคาพิเศษ 65,900 บาท

วันที่
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่สี่
วันที่ห้า
วันที่หก

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.20+1
สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป)
ช้อปปิ้งชินจูกุ พักที่ TOKYO METROPORITANT HOTEL OR SIMILAR CLASS
ภูเขาไฟฟูจิ (ผ่านชม) – กิจกรรมลานสกี – นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ
 KASUGAI VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS
“พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์”
ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
 STRINGS HOTEL NAGOYA OR SIMILAR CLASS
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 MONTEREY HOTEL OSAKA OR SIMILAR CLASS
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.25-22.00

เช้า
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สำหรับมือ้ อิสระ ทางไกด์ไทยจะพาไปแนะนำร้านอาหารอร่อย ๆ หรือ เมนูทที่ า่ นสนใจอย่างใกล้ชดิ
เพือ่ ให้ทา่ นเพลิดเพลินกับเมนูใหม่ ๆ หรือ สามารถใช้เวลากับการช้อปปิง้ ได้เพิม่ ขึน้ ไม่ตอ้ งกังวลใจนะครับ
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINEID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

กำหนดการเดินทาง วันที่ 27 ธ.ค.-01 ม.ค. 2563 วันหยุดปีใหม่
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
19.00
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบ
กับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้น
เครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
22.30
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง...เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 (2)
สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป)
ช้อปปิ้งชินจูกุ
06.20
ถึง สนามนาริต ะ ประเทศญี่ปุ่นดิน แดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ...
จากนั้น
นำท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตู
ฟ้าคำรณ)” ซึ่ งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ”
ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่ างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน
ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้ ...
จากนั้น
นำท่านไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (ไม่ขึ้นชม)หอคอยแห่งใหม่ที่สงู ที่สดุ ของโลก ริมแม่น้ำ
สุมิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทันสมัย ใช้เป็นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่งใหม่

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริการ
ท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “จังโกะซีฟู้ด”
นำท่ า นเดิ น ทางสู่ “ชิ น จูก ุ” ย่ า นแห่ ง ความเจริ ญ
อั น ดั บ หนึ่ งของก รุ ง โตเกี ย ว ท่ า น จะได้ พ บกั บ
ห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน
ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่น เดินกัน ขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัด
พบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย
อาทิ เ ช่ น เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า , กล้ อ งถ่ า ยรู ป รุ่ น ล่ า สุ ด ,

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINEID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิ ก า, เสื้ อ ผ้ า , รองเท้ า แฟชั่ น ทั น สมั ย และ
เครื่องสำอาง เป็นต้น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟต์ชาบู ชาบู แบบฉบับคนญี่ปุ่น
 ที่พัก TOKYO METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

ค่ำ

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 (3)
ภูเขาไฟฟูจิ (ผ่านชม) – กิจกรรมลานสกี - นั่งกระเช้าลอยฟ้าคาจิ คาจิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ผ่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วย ความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและ
รูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สดั ส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้
มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดน
ต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว

จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ “ลานสกี” ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส อิสระให้ท่าน
เลือกหามุมถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ที่ อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาวนานาชนิด
ทั้ง สกีหิมะ สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะหรือเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย (***พิเศษ*** รวมค่า

เข้าลานสกีและกระดานเลื่อนหิมะสำหรับทุกท่าน / ไม่รวมอุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ดและชุดสกี ฯลฯ)

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “หมูย่างหินภูเขาไฟ”
นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบคาวากูจิโกะ” ทะเลสาบที่เป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่านขึ้น “กระเช้า
ลอยฟ้าคาจิ คาจิ” เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิดให้บริการทุกวันตลอดทั้งปี
(อาจมีการงดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย) ชมวิวแบบพาโนรามาที่
มีความสูง 1,075 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได้ และในวั นที่
อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต้

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINEID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ **พิเศษ! อิ่มอร่อย
กับบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ไม่อ้นั **
 ที่พัก KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนัน้ พักผ่อนและผ่อนคลายอิรยิ าบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่นำ้ แร่ทคี่ นญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้น
การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 (4)
เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาที่
เต็มไปด้วยบ่อน้ำร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์
มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
“ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรกั ษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอด
ยาว ตลอดเส้น ทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แ ล้ว ก็ยังเต็มไปด้วยร้านขายของต่ างๆ
มากมาย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “โทบังยากิหมูหรือเนื้อ”
นำท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่งนี้
ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทำให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้าย
การพนมมือ และยัง ได้รับการขึ้น ทะเบียนให้เป็ น มรดกโลกในปี 1995 อีก ด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิน ค้ า
พื้นบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดดั แปลงซ่อนตัวอยู่ในบ้านกัชโช่ได้อย่างกลมกลืน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟต์ปิ้งย่างสไลต์ญี่ปุ่น
 ที่พัก STRINGS HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
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วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (5)
เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – ปราสาทนิโจ้ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาก่อน เพื่อนำท่านเข้าชม “วัดคิโยมิซึ”
วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกันและได้รบั การยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความสำเร็จสามด้าน
คือ “ชื่อเสียง เงินทองและสุขภาพ”

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “หม้อไฟซูโม่”
นำท่านชม “ปราสาทนิโจ้” ปราสาทแห่งนี้เคยเป็นปราสาทที่ประทับของเจ้าเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมืองหลาย
สมัยด้วยกัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นจากองค์การยูเนสโก้ให้ เป็นมรดกโลก นอกจากความงามของ
ปราสาทนิโจ้แล้ว ยังมีสวนดอกไม้และสวนญี่ปุ่นให้ได้ชมอีกด้วย

จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอซาก้า” เพื่อนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ ขีดจำกัดกับสินค้ ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ
สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสีสัน

จากนั้น

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและเลือกทานอาหารอร่อยจากร้านดัง
ต่างๆมากมาย
 ที่พัก MONTEREY HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
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วันพุธที่ 01 มกราคม 2563 (6) ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า
ถือเป็นสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากดำริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทัพคน
สำคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทยั เมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้าง
ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอำนาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในสมัยนั้น ..
จากนั้น
นำท่านเดิน ทางสู่ “เอออน พลาซ่า ” ศูน ย์รวมแห่งสิน ค้ าชั้น นำนานาชนิด อาทิ นาฬิก า, กล้อง, กระเป๋า,
รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก
อิสระให้ท่านได้เพลิน เพลิน กับการ “เลือกชมและซื้อ ” สิน ค้ าที่สามารถเลือกไปเป็น ฝากคนทางบ้านได้ต าม
อัธยาศัย

จากนั้น
จากนั้น
17.25
22.00

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งก่อนเดินทางกลับ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG673
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
- - - จบการท่องเทีย่ วโดยความประทับใจ- - รูปถ่ายสถานทีใ่ ช้ประกอบในการโฆษณาเท่านัน้

หมายเหตุ :
❖ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
❖ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนของกองตรวจคนเข้
ุ่
าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมายหรือ
เอกสารการเดินทางไม่ ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
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อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตำ่ กว่า 12
มีเตียง

เด็กอายุตำ่ กว่า 12
ไม่มีเตียง

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63

65,900.-

62,900.-

59,900.-

12,000.-

***กรุป๊ คอนเฟิรม์ ออกที่ 20 ท่าน สอบถามข้อมูลสำรองทีน่ งั่ ได้ที่ฝา่ ยขายบริษัททัวร์ใกล้บา้ นท่าน***
***กรณีมีตวั๋ เครือ่ งบินแล้วลดท่านละ 25,000.-บาท***
***กรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท***
***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 3,000 เยน/ท่าน/ทริป หรือรวมแล้ว 1,000 บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงือ่ นไขของ

กรมธรรม์**
6. บริการน้ำดืม่ วันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการ7เรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป) หรือรวมแล้ว 1,000 บาท ต่อ ทริป

เงือ่ นไขการชำระเงิน :
❖ สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท
❖ ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
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กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิท์ ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
การยกเลิก :
❖ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
❖ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษทั ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
❖ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยน
โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สดุ
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือ
คืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญีป่ นุ่ สำหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็น
การยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดังต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทำงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทำงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทำงาน บัตรพนักงาน
เป็นต้น
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ นุ่ (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นุ่ ตามมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

สำคัญ ผูเ้ ดินทางทุกท่านกรุณาตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้
** เนื่องจากมีกรณีทถี่ ูกปฏิเสธการเข้าประเทศ **
หนังสือเดินทางของท่านต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด เช่น
1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม
2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม
3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ไม่ควรประทับของ
สถานี (Eki Stamp) และสถานที่ท่องเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต
4. เล่มหนังสือเดินทางไม่ควรเปื่อยจากการเปียกน้ำ
5. หน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ควรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เลี้ยงแทะ ฯลฯ
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Attn : คุณ

Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จากัด

รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร

จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด

วันเดินทาง
โทร

คน (ผูใ้ หญ่
ห้อง (ห้องพักคู่

แฟกซ์

ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ท่าน)
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง

)

รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง)

ลาดับ

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
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา

ผูใ้ หญ่

เด็ก

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ทานมังสาวิรัต

ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด
ลงชื่อ
(

ผูจ้ อง
)

วันที่
เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริ การ
ของเรา

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINEID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

