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กําหนดการเดินทาง
12 – 16 เมษายน 2561 “หยุดวันสงกรานต์”
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
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วันที่
วันแรก

มื้ออาหาร

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) – สนามบินนาริตะ TG676 0735-1545
เอออน พลาซ่า
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 THE HEDISTAR HOTEL NARITA OR SIMILAR CLASS

วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่ส่ี
วันที่หา้

เทศกาลชมดอกทิวลิป – เก็บสตรอเบอร์ร่ี – หมู่บา้ นอิยาชิโนะซาโตะ
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

“พิเศษ..บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์”

ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS
“บุฟเฟต์ป้ ิ งย่าง + ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ด”

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มรี ถบัสคอยอํานวยความสะดวก)
 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG641 1050-1520

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ – เอออน พลาซ่ า
05:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข
2) พบกับเจ้าหน้าทีท่ ีค่ อยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C
07:35 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG676

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จํ าเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

15:45

คํา่
 ทีพ่ กั

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
นําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสินค้ าชั้นนําต่างๆ
มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื้อผ้ า เป็ นต้ น
รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้ าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระ
ให้ ท่านได้ เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สินค้ าถูกใจฝาก
คนทางบ้ านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านได้ลมิ้ ลองอาหารอร่ อยจากร้านต่างๆ
THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (2)

เทศกาลชมดอกทิวลิป – เก็บสตรอเบอร์รี่ – หมู่บา้ นอิยาชิโนะซาโตะ

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@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

เช้า
จากนั้น

เทีย่ ง
บ่าย

จากนั้น

คํา่
 ทีพ่ กั
**จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่า นเดิน ทางสู่ “เทศกาลชมดอกทิ วลิ ป” ชมดอกทิว ลิ ป Sakura
Tulip Festa ที่เมือง Sakura (ซะคุระ) จังหวัด Chiba ในงานนี้จะได้ ชม
กับทุง่ ทิวลิปมากกว่า 100 สายพันธุ์รวมกันกว่า 710,000 ต้ น อิสระให้
ท่านเก็บภาพกับดอกทิวลิปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่น
แบบเซ็ตเมนู
นําท่านชม “สวนสตรอเบอร์รี”่ ขนาดใหญ่และมีช่ ือเสียงติดอันดับต้ นๆ
สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอเบอร์ร่ีสแี ดงสดจากต้ นสตรอเบอร์ร่ีท่เี รียง
รายเป็ นทิ ว แถว เต็ม อิ่ ม กั บ การเก็บ ลู ก สตรอเบอร์ ร่ี ท านกั น อย่ า ง
เพลิดเพลินพร้ อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสี
แดงสดตัดกับใบสีเขียวเป็ นพื้นหลัง…
นําท่านเดินทางสู่ “หมู่ บา้ นโบราณอิ ยาชิ โ นะซาโตะ” ตั้งอยู่ บนพื้ นที่
ของหมู่บ้านเกษตรกรรมในอดีตบนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ
ซึ่งในอดีตได้ ถูกพายุไต้ ฝุ่นถล่มในปี 1966 และอีก 40 ต่อมาจึงได้ มีการ
สร้ างหมู่บ้านขึ้นใหม่โดยเลียนแบบมาจากของเดิมที่เป็ นบ้ านหลังคามุง
จาก และเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์และหมู่บ้านหัตถกรรมแบบดั้งเดิม เพื่ อให้
นักท่องเที่ยวได้ มาเรี ยนรู้กับวัฒนธรรมพื้ นบ้ านอันเก่าแก่ นอกจากนั้ น
ภายในยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเกษตรกร
ที่ใช้ ชีวิตอยู่ในภูมิภาคนี้ในอดีต และยังมีร้านอาหารไว้ คอยบริการด้ วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริ การท่านด้ วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรื อชุดอาหาร
ไคเซกิแบบพื้นเมือง เสิร์ฟพร้ อมบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ฮอกไกโดแบบไม่อ้นั
MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าํ แร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุน้ การไหลเวียนของ
โลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (3) ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นําท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้ วยความ
สูง 3,776 เมตรจากระดับนํา้ ทะเลและรูปทรงกรวยควํ่าที่ได้ สัดส่วนจึง
เป็ นแรงบั น ดาลใจให้ กั บ การสร้ างสรรค์ ผ ลงานของศิ ล ปิ นทั้ ง นั ก
ประพั นธ์และกวีผ้ ู มีช่ ือเสียงของญี่ ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่ าภูเขา
ไฟฟูจิเป็ นสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าจึงเป็ นแดนต้ องห้ าม
สําหรับสตรีมานานนับร้ อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ ายเมื่อกว่า
สามร้ อยปี มาแล้ ว ... นําท่านขึ้นความงามกันแบบใกล้ ชิดยังบริ เวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรื อชั้นสูงสุดที่
ทางอุทยานฯอนุญาตให้ ข้ นึ ได้ ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้ง
ห้ ากระจายอยู่โดยรอบและเทือกเขาเจแปนแอลป์ ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้ นทางขึ้นสู่ภูเขาไฟ (ในสภาพอากาศ
เอื้ออํานวย)...
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@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

เทีย่ ง
บ่าย

จากนั้น
คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “หมูย่างหินภูเขาไฟ”
นําท่านเดินทางสู่ “กรุ งโตเกียว” เพื่ อนําท่านเข้ าชม “วัดเซ็ นโซจิ ”
หรื อ “วัดอาซากุสะ” วั ดที่เหล่ าโชกุ นและซามู ไรให้ ความเลื่ อมใส
ศรัทธาเป็ นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคําที่ประดิษฐาน
ในวิหารหลังใหญ่ ถ่ ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริ มง(ประตูฟ้าคํา
รณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ือว่ าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก”
แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ านค้ า แหล่งรวมสินค้ าของที่
ระลึ กต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุ ดกิโมโน ร่ มญี่ปุ่น หรื อ “ขนมอาเกมันจู ”
ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ถี นนแห่งนี้…
นําท่านสู่ย่านช้ อปปิ้ ง “ชิ นจู กุ” ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขายของนับเป็ นพั นๆ ร้ าน เชิญท่าน
เลือกชมสินค้ ามากมาย อาทิเช่ น เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK,
SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้ า, รองเท้ าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสําอาง เป็ นต้ น
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร “ROKKASEN” บริการท่านด้ วย
บุฟเฟต์บาร์บีคิวสไตล์ญ่ีปุ่น ร้ านดังจากรายการ TV CHAMPION ให้
ท่านได้ เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ อาทิ เช่ น กุ้ง ปลาหมึก
หอยเชลล์ ปู ยักษ์ แบบสดๆ เนื้ อสันสไลด์อย่ างดี เนื้ อไก่ผักสดต่างๆ
เพื่ อนํามาย่างที่โต๊ะเครื่ องเคียงเป็ น ผักสด สลัดผัก และผักดองต่างๆ
แบบญี่ ปุ่น ข้ าวสวย พร้ อ มซุป ชนิ ดต่ างๆอาทิ สาหร่ าย ซุป ไข่ ให้ ทุก
ท่านเลือกรับประทานอย่างจุใจ
 ทีพ่ กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 (4) อิสระท่องเทีย่ วตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้ อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ (ไม่มีรถบัส
บริการ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนังรถไฟตะลุ
่
ยมหานคร
โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR / SUBWAY เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ท่มี ีช่ือเสียง และ
แหล่งช้ อปปิ้ งยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะเป็ น
“กินซ่า” ย่านที่มีค่าที่ดินสูงยากจะประเมินค่าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ วงปี 1980 ที่เศรษฐกิจฟองสบู่ ร้อนแรงถึงขีดสุด
แหล่งเริงรมย์ยามราตรีราคาแพงระยิบที่เข้ าได้ เฉพาะสมาชิก สนุ กกับการช้ อปปิ้ ง “ถนนชูโอ” บางครั้งก็เรียกว่า
“ถนนกินซ่า” หรือเลือกซื้อของห้ างดัง มิตสุโกชิและมัตสึยะ ร้ านบูติค เครื่องสําอางค์ช้ันนําจากทั่วโลก นาฬิกา
หรู เลือกชมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ ายัง “อาคารโซนี่” ที่กลายเป็ นจุ ดนัดพบ ด้ านนอกเต็มไปด้ วยวัยรุ่นที่มายืนรอคู่นัด
ด้ านในเต็มไปด้ วยเครื่องใช้ ฟ้ารุ่นล่าสุดและยังมีโชว์รูมรถยนต์อกี ด้ วย
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“ศาลเจ้ าเมจิ” ศาลเจ้ าที่มีช่ ือเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น สร้ างถวายจักรพรรดิเมจิและจักรพรรดินีโชเคน ศาลเจ้ าหลังเดิมได้ ถูก
ทําลายลงในระหว่างสงครามจึงมีการสร้ างขึ้นมาใหม่ในปี 1958 บริ เวณทางเข้ าจะพบกับโทริ อิขนาดใหญ่สาม
แห่ง หนึ่งในนั้นเป็ น “โทริอิใหม่ท่ใี หญ่ท่สี ุดในญี่ปุ่น” สูงถึง 12 เมตร โดยแต่ละต้ นมีเส้ นผ่าศูนย์กลางกว้ างกว่า
หนึ่งเมตร เดิมเป็ นสนอายุกว่า 1,700 ปี ที่ตัดมาจากไต้ หวันเพื่อทําโทริอโิ ดยเฉพาะ
“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้ อปปิ้ งยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้ างทางเรียงรายไปด้ วยร้ าน
ขายของวัยรุ่น เสื้อผ้ า เครื่องประดับ รองเท้ า กระเป๋ า ร้ านฟาสท์ฟูดที่วันสุดสัปดาห์จะเป็ นแหล่งนัดพบของพวก
“แต่งตัวประหลาด” มักมาแต่งหน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้ ากัน ร้ านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆมากมาย รวมถึงร้ าน 100 เยน
“โอโมเตะซันโด” ด้ วยบรรยากาศคล้ ายยุโรปกับตึกร้ านค้ าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรปและปลูกต้ นเซลโกเวียเป็ นทิวแถว
แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมสุดหรูท่เี รียงรายสองอยู่ข้างทาง
“พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็ นที่ประทับของพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ ท่ไี ด้ รับการ
บริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อครั้งสร้ างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ด้ วยเนื้อที่กว่า 270
เอเคอร์ ล้ อมรอบด้ วยกําแพงหินขนาดมหึมาและคูนาํ้ สมัยเอโดะ ... ชมสวน “โคเคียวไกเอน” ที่เต็มไปด้ วยสน
ดัดสวยๆมากมายอายุกว่ า 100 ปี ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “สะพานนิจูบาชิ” ที่เชื่อมลานหินกรวดขนาดใหญ่
ด้ านนอกพาดผ่านคูพระราชวังชั้นในโดยมี “ฟุชิมิยากุระ” (หอฟุชิมิ) เป็ นฉากหลัง
หรือเลือกซื้ อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ โดยท่านสามารถแจ้งไกด์หรือหัวหน้าทัวร์หน้างานได้เลย
จากนัน้
อิสระอาหารเทีย่ งและอาหารคํา่ เพือ่ ให้ท่านใช้เวลาในการท่องเทีย่ วได้อย่างเต็มที่
 ทีพ่ กั
RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (5) สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
10:50
ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG641
15:20
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
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§ / ¡ÒÃ¹íÒ
ÊÔè§¢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

อัตราคาบริการ กําหนดการเดินทาง 12 - 16 àÁÉÒÂ¹ 2562
กําหนดการเดินทาง

12 – 16 เมษายน 2562

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
57,900.-

เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง
54,900.-

เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง
51,900.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่านละ
8,000.-

***กรณีมต
ี ว๋ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
18,000.-บาท***
้
่
***กรณีเด็กอายุตา่ํ กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท***
***ราคาทัวรข
นยั
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน/ทาน/ทริ
ป***
์ างต
้
้ งไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่
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ËÁÒÂàËµØ
- การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีจํานวนผูเดินทางครั้งละ 15 ทานขึ้นไป ถาผูเดินทางมีจํานวนไมครบตามจํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจงใหทราบลวงหนา
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเนื่องจาก ตรง
กับวันหยุดยาว เทศกาลตางๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุนสวนใหญเปนเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาที่ตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู
(DBL) บางโรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอ
สอบถามเจาหนาที่กอนการเดินทางทุกครั้ง)
- เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
- บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเนื่องจากผู
เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการ
เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
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¨‹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´Ô¹·Ò§ ·‹Ò¹ÅÐ 500,000.-ºÒ·)

¡ÃÁ¸ÃÃÁ**

**à»š¹ä»µÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§

7. ºÃÔ¡ÒÃ¹éÒí ´×èÁÇÑ¹ÅÐ 1 ¢Ç´/·‹Ò¹ áÅÐ 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. ¤‹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%
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จํ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)

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§
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เงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน

- ã¹¡ÒÃà´Ô¹·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¨Ñ´·Õè¹Ñè§¢Í§¡ÃØ» à»š¹ä»â´ÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹à»š¹¼ÙŒ¡íÒË¹´ «Öè§·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï
äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢Òä»á·Ã¡á«§ä´Œ
- áÅÐã¹¡Ã³ÕÅÙ¡¤ŒÒÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ áµ‹·Ò§ºÃÔÉÑ·Ïä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÍ¡µÑëÇä»áÅŒÇ¹Ñé¹ ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§µŒÍ§ÃÍ REFUND µÒÁÃÐºº
¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹à·‹Ò¹Ñé¹ ¡ÃØ³ÒµÃÇ¨ÊÍº¡Ñºà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔÉÑ·ÏÇ‹ÒÊÒÁÒÃ¶¤×¹¤‹Òâ´ÂÊÒÃä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
- ¡Ã³Õ·‹Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤µŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÃÐ´ÑºªÑé¹·Õè¹Ñè§¨Ò¡ªÑé¹»ÃÐËÂÑ´à»š¹ªÑé¹¸ØÃ¡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´Ô¹·Ò§ä´Œ 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¤Ò¹àµÍÃàªç¤ÍÔ¹´ŒÇÂ
µÑÇ·‹Ò¹àÍ§ã¹ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§·ÕèÊ¹ÒÁºÔ¹
- ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÊÔ§¤â»Ã¡íÒË¹´ãËŒ¹éíÒË¹Ñ¡¡ÃÐà»‰Òà´Ô¹·Ò§äÁ‹à¡Ô¹ 30 ¡.¡. Ê‹Ç¹¡ÃÐà»‰ÒãºàÅç¡·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ä´ŒÍÂÙ‹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´Ô¹·Ò§´ŒÇÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹Í×è¹ µŒÍ§µÃÇ¨ÊÍºàÃ×èÍ§¹éíÒË¹Ñ¡áÅÐ¨íÒ¹Ç¹ ÊÑÁÀÒÃÐÍÕ¡¤ÃÑé§¡Ñºà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè
- ¡ÒÃÊÐÊÁäÁÅ¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ä·Â ËÒ¡ãªŒµÑëÇâ´ÂÊÒÃà»š¹áººËÁÙ‹¤³ÐÊÒÁÒÃ¶ÊÐÊÁäÁÅä´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·¸Ôì
¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹
- ã¹ºÒ§ÃÒÂ¡ÒÃ·ÑÇÃ ·ÕèµŒÍ§à´Ô¹·Ò§´ŒÇÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·È ËÃ×ÍÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹Í×è¹ ¹éíÒË¹Ñ¡¡ÃÐà»‰ÒÍÒ¨¨Ð¶Ù¡¡íÒË¹´ãËŒ
µèíÒËÃ×ÍÊÙ§¡Ç‹ÒÁÒµÃ°Ò¹ä´Œ ·Ñé§¹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¢ŒÍ¡íÒË¹´¢Í§áµ‹ÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ «Öè§¼ÙŒà´Ô¹·Ò§ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºä´Œ¨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´ŒÃÑºäÁÅÊÐÊÁ ·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒËÒ§ºÑµÃâ´ÂÊÒÃà¾×èÍ
Â×¹ÂÑ¹¡Ñº·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ä´Œ)
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Attn : คุณ

Fax : 02-231-3399
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
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา

ผูใ้ หญ่

เด็ก

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว

ทานมังสาวิรัต

ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด
ลงชื่อ
(

ผูจ้ อง
)
วันที่

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริ การ
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