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ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
(คิวชู2) ฮิโรชิม่า ฟุคุโอกะ  5D3N 19-23 ต.ค. 39,900 SQ (JF) 

เยือนญี่ปุนสัมผัสบรรยกาศใหมๆ  เทีย่ว ฮิโรชมิา เกาะมยิาจมิา ฟคุโุอกะ  5 วัน 3 คนื 
คุมมาก!!! อาหารญีปุ่นครบทุกมื้อ ที่พักระดับคุณภาพมาตรฐาน 

 โดยสายการบนิสงิคโปรแอรไลน (SQ) 
พเิศษ !! จองวันนีร้ับฟร ีคูปองแทนเงนิสดมูลคา 20 เหรียญ ในสนามบนิสงิคโปร 

 

 

 
 

รอบเดยีวเทานั้น 
19 – 23 ตุลาคม 2562  
“หยุดวันปยมหาราช” 

ราคา 39,999.- 
     

 

 
 

 

 

 

 

วนัที่ เสนทาง เชา กลางวนั เย็น 
วนัเสารท่ี 19 ต.ค. 62 กรุงเทพฯ - สิงคโปร - - - 

วันอาทิตยที่ 20 ต .ค . 
62 

สิงคโปร - ฮิโรชิมา – เกาะมิยาจิมา(นั่งเรือเฟอรร่ี) - 
ศาลเจาอิสึกุชิมะ - อะตอมมิคบอมบโดม - ยานฮงโดริ 

-   

วันจนัทรท่ี 21 ต.ค. 62 ยามากุจิ - สะพานคินไตเคียว - เก็บผลไม - วัดรูริโคจิ - 
ไคเคียวคงั 

   

วันอังคารท่ี 22 ต .ค . 
62 

ชองแคบคันมอน - คิตะคิวชู - ทาเรอืโมจิ - เมืองฟกุุ
โอกะ - ศาลเจาดาไซฟ ุ- คาแนล ซิตี้ – ยานเท็นจิน 

   

วันพธุท่ี 23 ต.ค. 62 ฟุกุโอกะ - สิงคโปร - กรุงเทพฯ  - - 

 

 

 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กําหนดการเดินทาง 
วนัเสารที่ 19 ต.ค. 2562  กรุงเทพฯ –สิงคโปร  
18.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ แถว K ประตู 5 เคานเตอรสายการบินสิงคโปร แอรไลน พบเจาหนาท่ี

คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระแกทาน 
21.10 น. ออกเดินทางสูเมืองฮิโรชิมา เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุน โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน ดวยเท่ียวบินที่ SQ 981 
  
วันอาทิตยที่ 20 ตลุาคม 2562 สิงคโปร – ฮิโรชิมา - เกาะมิยาจิมา (นั่งเรือเฟอรรี่) – ศาลเจาอิสึกชุิมะ – 
  อะตอมมิคบอมบโดม – ยานฮงโดริ 
00.25 น. เดินทางถึงสนามบินชางก ีประเทศสิงคโปร เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง  

(พิเศษ!!! แจกฟรี Changi Dollars Voucher มูลคา 20 SGD หรือ ประมาณ 500 บาท เปนอภินันทนาการจากสาย
การบินใหแกทุกทานฟรีเพื่อใชสําหรับใชจายกับรานคาท่ีรวมรายการภายในอาคารผูโดยสารทุกแหงของสนามบิน
ชางกี) 

01.45 น. ออกเดินทางตอสูเมืองฮิโรชิมา เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินซิลค แอร ดวยเท่ียวบินท่ี MI 868 
09.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮิโรชิมา เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุนหลังจากผาน

ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุนแลว นําทานเดินทางสู 
เมืองฮิโรชิมา เมืองแหงประวัติศาสตรท่ีเคยถูกทําลายดวยระเบิด
ปรมาณูในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซ่ึงเปนหนึ่งในสองเมืองของญี่ปุน
ท่ีถูกทําลาย นําทาน “นั่งเรือเฟอรรี่” สู เกาะมิยาจิมา เกาะเล็กๆ ที่อยู
ไมไกลจากตัวเมือง ฮิโรชิมามากนัก อีกทั้งยังเปนเกาะที่เต็มไปดวย
ความเชื่อและความศรัทธาของคนญ่ีปุน โดยจะเชื่อกันวาเปนเกาะของ
เทพเจาในสมัยกอนที่หามไมใหผูหญิงขึ้นเกาะและหามไมใหมีคนเกิดหรือเสียชีวิตภายในเกาะ เพราะไมอยากให
เลือดหรือความตายของมนุษยมาแปดเปอน แตในปจจุบันความเช่ือตางๆ ก็เลือนลางไปพรอมกับวันเวลา เหลือไว
เพียงแตความศรัทธาท่ียังคงอยูและกลายเปนหนึ่งในสถานท่ีทองเท่ียวช่ือดัง ติดหนึ่งในสามของสถานท่ีท่ีมีทิวทัศน
สวยที่สุดของญี่ปุนและยังไดรับใหเปนมรดกโลก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู ศาลเจาอิสึกุชิมะ (Itsukushima Shrine) ตั้งอยูบนเกาะ

มิยาจิมา เปนศาลเจาท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดฮิโรชิมา โดยมีประตูโทริ
อิสีแดงขนาดใหญตั้งอยูกลางทะเลจนอยูเหมือนลอยอยูในน้ําในชวงท่ี
น้ําขึ้น (เฉพาะประตูโทริอิ “ปดปรับปรุง” ตั้งแต เดือนมิถุนายน 2562 ยัง
ไมกําหนดวันเสร็จ) สวนตัวศาลเจาอิสึกุชิมะนั้นจะประกอบไปดวยหลาย
อาคาร เชน  อาคารภาวนา อาคารหลักและโรงละครโนะ ซ่ึงจะ
เช่ือมตอกันดวยระเบียงทางเดินท่ีมีเสาดานลางอยูในทะเลเพื่อรับ
น้าํหนัก จากนั้นพาทานเดินทางกลับโดยเฟอรรี่เพื่อกลับมายังตัวเมืองฮิโรชิมา 

จากนั้น นําทานชม อะตอมมิคบอมบโดม เดิมทีอาคารหลังนี้เปนหอสงเสริม
อุตสาหกรรมฮิโรชิมา เปนอาคารท่ีกอสรางดวยความแข็งแรงและ
ทันสมัยท่ีสุดในขณะนั้น ระเบิดปรมาณูถูกท้ิงลงหางจากอาคารหลังนี้
เพียง 160 เมตรเทานั้น ทุกสิ่งพังราบเปนหนากองแตอาคารหลังนี้ยังคง
เหลือรองรอยแหงความเสียหายใหคนรุนหลังไดรับรูถึงอนุภาพการ
ทําลายลางของระเบิดปรมาณู จึงทําใหอาคารหลังนี้ไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก เพื่อเปนเคร่ืองเตือนใจ
ถึงความนากลัวของระเบิดปรมาณูลกูนั้น  
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จากนั้น นําทานสู ยานฮงโดริ ยานชอปปงช่ือดังของเมืองฮิโรชิมาท่ีเปนศูนย
รวมแหงแฟชั่นและมีหางสรรพสินคาหรือแมกระท่ังรานขายสินคาแบ
รนดเนมมือสอง รวมไปถึงหางดองกี้โฮเตชื่อดังที่เปนท่ีนิยมของคนไทย
อีกดวย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น เขาพักโรงแรม Oriental Hotel Hiroshima หรือเทียบเทา ( - / L / D ) 
 

วันจันทรที่ 21 ตลุาคม 2562 ยามากุจิ– สะพานคินไตเคยีว – วัดรูริโคจิ – ไคเคียวคัง  
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองยามากุจิ เมืองท่ีตั้งอยูทางตะวันตกของ

เกาะฮอนชู เปนเมืองที่อุดมไปดวยอาหารทะเลและผลผลิตทางการ
เกษตรมากมาย นอกจากนี้ยังมีแหลงบอน้ําแรทางธรรมชาติและปา
เขา ท่ีสวยงามดวย พาทานชม สะพานคินไตเคียว เปนสะพานขามแมน้ํา
นิชิคิท่ีไหลผานเมืองอิวาคุนิ เปนตัวแทนของสะพานท่ีทําจากไมของ
ญ่ีปุนมีเอกลักษณเดนอยูท่ีซุมโคง 5 อันติดตอกัน ใน"วันโชวะ" 
วันหยุดราชการซึ่งตรงกับวันท่ี 29 เมษายน ของทุกป จะมีการจัดงาน
ประเพณีนี้ขึ้น เพื่อจําลองเหตุการณในประวัติศาสตร ที่เรียกวา "ซานคิงโคไท (แปลวา สลับที่ทํางานกัน)" 
ซ่ึงเปนวิธีที่ผูปกครองอาณาจักรเอโดะ ใชปองกันไมใหไดเมียวทองถ่ินกอกบฏ โดยการใชเงินจํานวนมากในการ
สงคนใหเดินทางไปมาระหวางอาณาจักรเอโดะ และเมืองในสวนท่ีไดเมียวทองถิ่นปกครองอยู เม่ือเห็นขบวนพาเหรดของ
คนใสชุดแบบดั้งเดิมของญ่ีปุน ก็ทําใหเรารูสึกเหมือนไดยอนกลับไปยัง
ยุคเอโดะอีกครั้ง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดรูริโคจิ (Rurikoji Temple) ถือเปนวัด

ของศาสนาพุทธดังประจําเมืองยามากูจิ ซ่ึงท่ีวัดนี้มีสมบัติของชาติ
อยาง “เจดียหาชั้น” ตั้งอยูภายในวัด ซึ่งเจดียแหงนี้ติดอันดับ 1 ใน 
3 เจดียท่ีย่ิงใหญและสวยงามท่ีสุดในญี่ปุน และท่ีสําคัญคือเจดียนี้ถือเปน
สถาบันการศึกษาแหงเดียวท่ีกอตั้งในสมัยปลายป ค.ศ. 1400 อีกดวย 

จากนั้น นําทานเดินทางสู ไคเคียวคัง พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีแสดงสัตวน้ํามากกวา 
20,000 ชนิด 500 สายพันธุ ทานสามารถเขาไปสัมผัสบรรยากาศของ
อุโมงคใตทองทะเลไดท่ีแทงคเซโตะไนไคท่ีจําลองชองแคบคันมอนมาไว 
และจุดเดนของท่ีนี่คือ มีตัวอยางสมบูรณของโครงกระดูกเต็มตัวของ
วาฬสีน้าํเงินท่ีมีเพียงตัวเดียวในญ่ีปุนและมีปลาปกเปากวา 100 ชนิดจัด
แสดงอยู  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  เขาพักโรงแรม Tokyo Dai-Ichi Hotel Shimonoseki หรือเทียบเทา ( B / L / D ) 
 

วันอังคารที่ 22 ตลุาคม 2562 ชองแคบคันมอน – คิตะคิวชู – ทาเรอืโมจิ – เมืองฟุกุโอกะ – กิจกรรมเก็บลกูพลบั 
  ศาลเจาดาไซฟ ุ– คาแนล ซิตี้ – ยานเท็นจิน  
เชา รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
จากนั้น นําทานเดินทางสู ชองแคบคันมอน (Kanmon Strait) เปนชองแคบท่ีตั้งอยู

ระหวางเมืองชิโมโนเซกิ จังหวัดยามากุจิ เกาะฮอนชู กับ เมืองคิตะคิวชู 
จังหวัดฟุคุโอกะ โดยจัดวาเปนชองแคบที่แคบที่สุดดวยความกวาง
ประมาณ   650 เมตร อัตราการไหลของกระแสนํ้ามากกวา 10 น็อต 
(หรือ 19 กิโลเมตรตอชั่วโมง) ทิศทางของกระแสน้ําจะไหลจากทิศ
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ตะวันออก สูทิศตะวันตก และทิศตะวันตก สูทิศตะวันออก โดยภายใน 1 วันนั้นจะมีการเปล่ียนทิศถึง 4 ครั้งดวยกัน 
จึงทําใหเกิดความยากลําบากในการโดยสารทางนํ้าบริเวณนี้ แตถึงอยางนั้น ชองแคบนี้ถือเปนจุดเชื่อมตอตะ
หวางทะเลญี่ปุนและพื้นท่ีฝงทะเลเซโตะ จึงกลายเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญของการคมนาคมทางทะเลในรูปแบบ
ไดนามิกซและมีสะพานคันมอน (Kanmon Bridge) เชื่อมเกาะท้ัง 2 เขาไวดวยกัน 

จากนั้น นําทานเดินทางสู เมอืงคติะควิช ูเมืองท่ีอยูทางเหนอืสดุของเกาะคิวชู เปน
จุดเชื่อมตอท้ังทางบกและทางน้ําระหวางเกาะคิวชูและเกาะฮอนชู หรือ
เกาะใหญของญ่ีปุน ผานทางชองแคบคันมอนทําใหคิตะคิวชูไดถูกพัฒนา
ใหเปนเมืองอุตสาหรกรรมท่ีสําคัญของญี่ปุนดวย 

จากนั้น นําทานสู ทาเรือโมจิ ในสมัยกอนเคยเปนทาเรือสําคัญท่ีใชในการติด  
ตอคาขายกับนานาชาติระหวางชวง ค.ศ. 1900 ซ่ึงปจจุบันไดยายไปอยู
ท่ีทาเรืออ่ืนแลว ทาเรือโมจิจึงถูกเปลี่ยนใหเปนสถานท่ีทองเที่ยวเพราะมี
การอนุรักษตึกเกาสไตลยุโรปเอาไวมากมายตั้งแตยุคเมจิเลยทีเดียว ใหทานไดเก็บภาพความสวยงามของ
สถาปตยกรรมเกาไว 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน ทํากิจกรรมเก็บลูกพลับ ใหทานสนุกสนานกับการเก็บผลไม 

ใหมๆ สดๆ จากตนท่ีเรียงรายเปนทิวแถว และเต็มอ่ิมกับการเก็บผลไม
ประจําฤดูกาลทานจากตนกันอยางเพลิดเพลินพรอมถายภาพเปนท่ีระลึก
กับมุมสวยๆ หรือเลือกซ้ือมาไวรับประทานไดตามอัธยาศัย นําทุกทาน
เดินทางเขาสู เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เปนเกาะท่ีมีความ
สวยงามทางธรรมชาติและสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย 

จากนั้น นําทานเขาชม ศาลเจาดาไซฟุ ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.905 เพื่อถวายแดพระนักปราชญ มิจิซาเนะ  สุงาวาระ เปน
วิหารเกาแกและมีผูคนหลั่งไหลไปสักการะกันอยางเนืองแนน รอบ
บริเวณทานจะตื่นตากับตนบวยกวา 6,000 ตน ซึ่งหาดูที่ไหนไมได 
จากนั้นพาทานชอปปงกันที่ คาแนล ซิตี้ หางสรรพสินคา  ท่ีถูก
ออกแบบขึ้นมาโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสโดยมีรูปแบบท่ีไมเหมือนใคร 
มีลักษณะการสรางท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวทําใหกลายเปนแหลงช
อปป งขนาดใหญของเมืองฟุกุโอกะ นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร
มากกวา 13 โรง, สวนสนุกธีมปารคขนาดใหญและทันสมัย, รานคา
มากมายกวารอยรานคาใหทานไดเลือกชมและซ้ือสินคามากมายในราคาท่ีนาพอใจตามอธัยาศัย 

จากนั้น ชอปปงกันตอท่ี ยานเท็นจิน ใหทานเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อของที่
ระลึกอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมมากมาย เคร่ืองใชไฟฟาและสินคา
อิเล็กทรอนิกส หรือสินคาเอาใจคุณผูหญิง อาทิ เสื้อผาแฟชั่น กระเปา 
รองเทา หรือเคร่ืองสําอางคยี่หอดังของญ่ีปุนไมวาจะเปน KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนอีกมากมาย นอกจากนี้ใหทานได
สนุกสนานกบัการซื้อสินคาราคาถูกนานาชนิดจากราน 100 เยน ท่ีเปน
เอกลักษณของญ่ีปุน ใหทานไดเลือกชมและซ้ือสินคามากมายในราคาท่ี
นาพอใจตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น เขาพักโรงแรม The Royal Park Hotel Fukuoka หรือเทียบเทา ( B / L / D ) 
 

วนัพธุที ่23 ตลุาคม 2562  ฟกุโุอกะ – สิงคโปร – กรงุเทพฯ 
เชา รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
จากนัน้ เม่ือไดเวลาอนัสมควรแลวนาํทานเดินทางสูสนามบินฟุกุโอกะ ( B / - / - ) 
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟกุุโอกะ โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน ดวยเที่ยวบินท่ี SQ 655 
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15.20 น. เดินทางถึงสนามบินชางก ีประเทศสิงคโปร เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง  
17.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินชางก ีโดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน ดวยเท่ียวบินท่ี SQ 982 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหต ุ :   

 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญท่ีสุด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน ของกองตรวจคนเขาเมือง / การนําสิ่งของ
ผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคนืคาทัวร 
ไมวากรณใีดๆทั้งสิน้  

 รูปภาพสถานที่ใชประกอบในการโฆษณาเทานั้น 
 

อัตราคาบรกิาร: 

วันเดนิทาง 
ผูใหญทานละ 

(พักหองละ 2 ทาน) 
เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป 

(มเีตยีง) 
เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป 

(ไมมเีตยีง) 
พักหองเดีย่วเพิม่ 

19 - 23 ต.ค. 62 39,999 36,999 33,999 6,000 

 กรุปออกเดินทางขัน้ตํ่า 20 คน ในกรณีที่กรุปตํ่ากวา 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 
อัตราคาบรกิารนีร้วม: 
1. คาตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Economy Class สายการบินสิงคโปร แอรไลน 
2. คารถรับ - สง ตามรายการ 
3. คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 
4. คาอาหารตามรายการที่ระบุ 
5. คาภาษสีนามบินทุกแหง 
6. คาขนกระเปาซ่ึงสายการบินมีบริการสําหรับกระเปาทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม หากนํ้าหนัก

หรือจํานวนของกระเปาเกินกวาที่กําหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสายการบินที่เคานเตอร
เช็คอิน 

7. คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผูที่อายุไม
เกิน 70 ป) 

8. คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหต ุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 
9. คาประกัน และ คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหต ุไมครอบคลุมผูเดินทางที่มีอายุเกิน 80 ป 
อตัราคาบรกิารนีไ้มรวม 
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 
2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหักภาษ ีณ ที่จาย 3%    
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการ7เรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก 
5. คาทิปหัวหนาทัวร และมัคคุเทศก 
เง่ือนไขการชาํระเงนิ :    
 สาํหรบัการจองกรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 15,000.- บาท  
 ชาํระยอดทัง้หมดกอนการเดนิทางอยางนอย 25 วนั 
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กรณีชําระดวยบัตรเครดิตมีคาธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดท่ีทําการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไมมีนโยบายใหทานชําระเงิน
ผานการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารสวนบุคคล  ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยในการชําระเงินของทานเปนสําคัญ  
หมายเหตุ ทานท่ีตองการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจงกับพนักงานขายใหทราบลวงหนา มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวน

สิทธิท่ี์จะไมออกใบเสร็จยอนหลัง 
การยกเลกิ :  
 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด 
 
หมายเหต ุ:  
 การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีจํานวนผูเดินทางครั้งละ 30 ทานขึ้นไป ถาผูเดินทางมีจํานวนไมครบตามจํานวนดังกลาว 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจงใหทราบลวงหนา  
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา

แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญที่สุด 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน,การประทวง, การกอ
จลาจล 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วกรุปราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางไปกลับพรอมคณะไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ไมสามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง 
หรือคืนเงินได 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พ่ือติดต่อรับเอกสาร            
              
               
จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือท้ังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหมู               ไม่ทานสตัวปี์ก               ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่      เดก็    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด     

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง           
(     ) 
    วนัท่ี      

    
 

 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ


