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ใบอนุญาตธุรกจิน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณม์ากกวา่  20  ปี 
 

(ซากุระTG1) โตเกียว เกียวโต โอซาก้า 6 วัน 4 คืน TG)  

เทีย่วญีปุ่น่กบัทวัรแ์บบมรีะดบั ทวัร์ที่ทกุคนบอกตอ่ เทีย่วสนุก โปรแกรมสบาย ไกด์นา่รกั  

เกบ็ครบไฮไลท ์โตเกยีว เกยีวโต โอซากา้ เกบ็สตรอเบอรี ่เทีย่วยนูเิวอรแ์ซล 

พเิศษสดุ !!! เทีย่วงานประดบัไฟนาบานะโนะซาโตะ ชมทวิลปิ ชมิบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

เดนิทางโดยสายการบนิไทย (TG) 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

17 – 22 มีนาคม 2563 

26 – 31 มีนาคม 2563 “เทศกาลชมซากรุะ” 

02 – 07 เมษายน 2563 “หยดุวนัจกัร”ี 

11 – 16 เมษายน 2563 “หยดุเทศกาลวนัสงกรานต”์ 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ รายการทัวร์ 
มื้ออาหาร 

เช้า กลางวัน ค่ า 

วันแรก สนามบนิสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.20 - - - 

วันทีส่อง 
สนามบนินาริตะ – สวนอูเอะโนะ – เทศกาลดอกทิวลิป – วัดอาซากุสะ – ชินจูกุ  

 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS        “พิเศษ..บุฟเฟต์ขาปูยักษ”์       
- - ✓   

วันทีส่าม 
ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บสตรอเบอร์ร่ี – นาโกย่า – เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ    

 ROUTE INN HOTEL NAGOYA OR SIMILAR CLASS 3*        
✓ ✓ ✓ 

วันทีส่ี ่
เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้    

 SARASA HOTEL NAMBA OR SIMILAR CLASS 3*  
✓ ✓ - 

วันที่ห้า 
สวนสนุกยุนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช้อปปิง้ชินไซบาชิ 

 SARASA HOTEL NAMBA OR SIMILAR CLASS 3* 
✓ - - 

วันที่หก 
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ   

สนามบนิสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.35-21.25 
✓ - - 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรกของการเดนิทาง  (1) กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 พร้อมกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับ

เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

 *** หมายเหต ุ: เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิปดิบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีและไมม่ปีระกาศเตอืนผูโ้ดยสารขึน้

เครือ่ง ดงันัน้ผูโ้ดยสาร จ าเปน็ตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งน้อย 45 นาท ี*** 

22.30 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 640 

 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัทีส่องของการเดนิทาง (2)  สนามบนินารติะ – สวนอเูอะโนะ – เทศกาลชมดอกทวิลปิ – วดัอาซากสุะ - ชอ้ปปิง้ชนิจกู ุ

06.20 ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ...  

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ “สวนอูเอะโนะ” สวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กลาง

กรุงโตเกียวที่รอบๆเต็มไปด้วยสวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์และสวนสัตว์ เป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่ได้รับความนิยมมาก

ที่สุดในโตเกียว และจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศการชมซากุระที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ฮานามิ ที่ผู้คนจะออกมาปูเสื่อ

ล้อมวงชมดอกซากุระรับประทานอาหารกันอย่างมีความสุข  

(เฉพาะพีเรียดวันที่ 17-22 มี.ค. / 26-31 มี.ค. / 02-07 เม.ย. 63) 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น           

“เทศกาลชมดอกทวิลปิ” ชมดอกทิวลิปที่เมืองซะคุระ จังหวัดชิบะ ในงานนี้จะได้ชมกับทุง่ทิวลิปมากกว่า 100   

                    สายพันธ์ุรวมกันกว่า 710,000 ต้น อิสระให้ท่านเก็บภาพกับดอกทิวลิปตามอัธยาศัย 

(เฉพาะพีเรียดวันที่ 02-07 เม.ย. / 11-16 เม.ย. 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมน ู

บ่าย น าท่านชม จากนั้น “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่าง

มาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตู

ฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ มี “ถนนนากามิเสะ” ร้านค้า 

แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ 

“ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งนี้  
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จากนั้น น าท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง “ชินจูกุ” ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพันๆ ร้าน เชิญท่าน เลือก

ชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด , IPOD, MP-3, NOTEBOOK,                     

SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า รบัประทานอาหารค่ า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ  **พิเศษ! อิ่มอร่อยกับ

บุฟเฟตข์าปูยักษ์ไม่อัน้** 

  ทีพ่กั  MOTOSU VIEW HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบัเดยีวกนั 

 **จากนัน้พกัผอ่นและผอ่นคลายอริยิาบถกบัการ “แชอ่อนเซน็” การแชน่้ าแรท่ีค่นญีปุ่น่เชือ่กนัวา่จะชว่ยกระตุน้การ

ไหลเวยีนของโลหติและชว่ยใหผ้วิพรรณดขีึน้** 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง (3)       ภูเขาไฟฟจู ิ– เกบ็สตรอเบอรร์ี ่– นาโกย่า - เทศกาลประดบัไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชม  “ภูเขาไฟฟูจิ” ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วย  ความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ าทะเลและรูปทรง

กรวยคว่ าที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียง

ของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามส าหรับ

สตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดคร้ังสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว น าท่านขึ้นชมความงามกันแบบ

ใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ 

(หรอืชัน้สงูสดุทีท่างอทุยานฯอนญุาตใหข้ึน้ไดใ้นวนันัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมน ู
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บ่าย จากนั้น “สวนสตรอเบอร์รี่” ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอเบอร์ร่ีสีแดงสด

จากต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียงรายเป็นทิวแถว เต็มอิ่มกับการเก็บลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกันอย่างเพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพ

เป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสีแดงสดตัดกับใบสีเขียวเป็นพ้ืนหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “เมืองนาโกย่า” เพ่ือน าท่านเที่ยวชมเทศกาลประดับไฟ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” ซ่ึงทั่วบริเวณ

สวนแห่งนี้จะถูกประดบัประดาด้วยหลอดไฟหลอดเล็กหลอดน้อยมากมายสีสันกว่า 4 ล้านดวงประดับอยู่ตามต้นพลัม 

ไม้พุ่ม โดยเฉพาะอุโมงค์ที่ใช้หลอดไฟเป็นรูปดอกไม้นบัหมื่นดวงท าเป็นซุ้มสวยงามเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์มหัศจรรย์ 

บางคร้ังท าเป็น แสงออโรรา่ (Aurora) หรือแสงเหนือ ที่มักเกิดขึ้นในฤดหูนาวของประเทศในแถบขั้วโลกสร้างความ

ประทับใจให้กับผู้เข้ามาเยือนเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระอาหารค่ าตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิง้และเลอืกชมิอาหารอรอ่ยจากรา้นตา่งๆ 

 ที่พัก   NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว  

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง (4)  เกยีวโต – วดัคนิคาคจุ ิ– วัดคโิยมสิ ึ– ปราสาทนโิจ ้

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่  “เมือง เกียวโต ” เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาก่อน เพ่ือน าท่านเข้าชม                   

“วัดคิคาคุจิ” หรือ “วัดปราสาททอง” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่อยู่ของโชกุนโยชิมิสึ ตั้งตระหง่านกลางสระ                    

น้ า โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเย่ียม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสี                     

ทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ าคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ าอีกหนึ่ง                     

หลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “นาเบะซูโม่” 

บ่าย  น าท่านเข้าชม จากนั้น “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงน ามาวางเรียงกันและได้รับการยก

ย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึง่ น าท่านนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและดื่ม “น้ าศักด์ิสิทธ์ิสามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะ

ประสบความส าเร็จสามด้านคือ “ชื่อเสียง เงินทองและสุขภาพ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านชม “ปราสาทนิโจ้” ปราสาทแห่งนี้เคยเป็นปราสาทที่ประทับของเจ้าเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมืองหลายสมัย

ด้วยกัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก นอกจากความงามของปราสาทนิโจ้

แล้ว ยังมีสวนดอกไม้และสวนญี่ปุ่นให้ได้ชมอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระอาหารค่ าตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิง้และเลอืกชมิอาหารอรอ่ยจากรา้นตา่งๆ 

จากนน้  ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง (5)  สวนสนกุยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน – ชอ้ปปิง้ชนิไซบาช ิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน”(รวมตั๋ว) สวนสนุกระดบัโลก ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์

แห่งฮอลลี วู๊ด ร่วมสนุกท้าทายกับเค ร่ือง เ ล่น ล้ าสมัยหลากชนิด ตื่น เต้น ระทึกใจกับภาพยนตร์เ ร่ือ ง                   

ดังที่ท่านชื่นชอบ ภายในได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 โซนด้วยกัน เช่น โซนฮอลลีวู๊ด กับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด                   

“สเปซ แฟนตาซี-เอะไรด์” ร่วมเดินทางตะลุยอวกาศด้วยภารกิจกอบกู้ดวงอาทิตย์ ตื่นตากับดวงดาวน้อยใหญ่                   

ระยิบระยับมากมายเต็มท้องฟ้า ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้วยความเร็วเหนือแสง พร้อมชื่ นชมความงามของดวง                   

อาทิตย์แบบใกล้ชิด  

อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาในสวนสนกุไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
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จากนั้น ตื่นเต้นเร้าใจบนฟากฟ้ากับ “ฮอลลีวู๊ด ดรีม-เดอะไรด”์ เจ็ท โคสเตอร์ เคร่ืองแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่

จะน าท่านทะยานพุ่งสู่ฟากฟ้ากลางแจ้งหนีแรงโน้มถว่งพร้อมเพลงฮิตที่ทา่นชื่นชอบ โซนนวิยอร์ค กับเคร่ืองเล่นยอด

นิยม  “ดิ อะเมซซ่ิง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์” ตื่นเต้นระทึกใจกับยานไฮเทค “สคู๊ป” ที่จะน า

ท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่าวายร้ายอย่างใกล้ชิด ในฐานะนักข่าวพิเศษของส านักข่าว 

“บูเกิล” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง ที่จะท าให้ท่านสัมผัสถึงความตื่นเต้น หวาดเสียว ราวกับอยู่ใน

ภาพยนตร์เลยทีเดียว ตื่นตากับฉากต่อสู้อันย่ิงใหญ่ระหว่างมนุษยชาติกับไซบอร์กส์ หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์

มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติสุดพิเศษของฮอลลีวู๊ด ที่จะท าให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้น

กับการต่อสู้แห่งโลกอนาคตแบบใกล้ชิดอย่างไม่เคยมีมาก่อน พร้อมเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุดในโซน “แฮร์ร่ี พอตเตอร์” 

ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต 

เพลิดเพลินกับการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่

มดทั้งหลาย 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ ขีดจ ากัดกับสินค้า

มากมาย อาทิ เสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook 

Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสีสัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและเลือกชิมอาหารอร่อยจากร้านต่างๆ  

  ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง (6) ปราสาทโอซากา้ (ด้านนอก) – เอออน พลาซา่ – สนามบนิคนัไซ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า  ถือ

เป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากด าริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทัพคนส าคัญของ

ประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้าง ปราสาทแห่งนี้

จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอ านาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า,                   

รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก                    

อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซ้ือ” สินค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตาม                    

อัธยาศัย 
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จากนั้น อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งก่อนเดินทางกลับ  

จากนัน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 

17.35 ออกเดนิทางจากสนามบนิคนัไซ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG673 

21.25 ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

- - - Always with You - - - 
รปูถา่ยสถานทีใ่ชป้ระกอบการการโฆษณาเทา่นัน้ 

 

 

 
********รปูถา่ยสถานทีใ่ชป้ระกอบในการโฆษณาเทา่นัน้******** 

(***กรุป๊ออกเดนิทางไดต้ัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป)*** 

สนใจจองทวัรต์ดิตอ่สอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 
 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน และอตัราแลกเปลี่ยนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ทา่นละ 
เดก็อายตุ่ ากวา่ 12 

มเีตยีง 

เดก็อายตุ่ ากวา่ 12 

ไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

17 – 22 มนีาคม 2563 53,900.- 50,900.- 47,900.- 

8,000.- 
26 – 31 มนีาคม 2563 54,900.- 51,900.- 48,900.- 

02 – 07 เมษายน 2563 55,900.- 52,900.- 49,900.- 

11 – 16 เมษายน 2563 62,900.- 59,900.- 56,900.- 

 

 
 

***กรุป๊คอนเฟริม์ออกที ่15 ทา่น สอบถามขอ้มลูส ารองทีน่ัง่ไดท้ีฝ่า่ยขายบรษิทัทวัรใ์กลบ้า้นทา่น*** 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท (วนัที ่17-22 ม.ีค. / 26-31 ม.ีค. / 02-07 เม.ย.63)*** 
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***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 25,000.-บาท (วนัที ่11-16 เม.ย.63)*** 

***กรณีเดก็อายตุ่ ากว่า 2 ป ี(ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน/ทา่น/ทรปิ หรอื 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ*** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกัน 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ทีค่อยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเสน้ทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกันอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เปน็ไปตามเงือ่นไขของ

กรมธรรม*์* 

6. บรกิารน้ าดืม่วนัละ 1 ขวด/ทา่น และ FREE WI-FI ON BUS 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%    

3. ค่าท าหนังสือเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอกี 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 3,000.-เยน/ทา่น/ทรปิ หรอื 1,000.-บาท/ทา่น/ทรปิ)  
 

ส าคญั ผูเ้ดนิทางทกุทา่นกรณุาตรวจสอบขอ้มลูเหล่านี ้ 

** เนือ่งจากมกีรณทีีถ่กูปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

หนงัสอืเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณไ์มช่ ารดุ เชน่  

1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทบัที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุน่   

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานที่ทอ่งเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต  

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกน้ า 

5. หน้าที่มีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน :   

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท  

(เฉพาะวันที ่11-16 เม.ย. 63) 

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 25 วนั 
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กรณีช าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงิน

ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ตอ้งการใบเสร็จในนามนติิบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนัน้ทางบริษทั ฯ ขอสงวน

สิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
 

การยกเลกิ :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมัดจ า 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันท าการ ทางบริษทัฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด 

หมายเหต ุ:  

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวนผู้เดินทางตามอตัราที่ก าหนด ถ้าผู้เดินทางมีจ านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษัทฯขอสงวน 

สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปล่ียน

โดยทางบริษทัฯ 

 จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเปน็ส าคญัที่สุด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง

ไม่ถูกตอ้ง  

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวันเดินทาง 

หรือคืนเงินได ้

 การจัดการเร่ืองห้องพัก เปน็สทิธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดย
อาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกันได้ 

   กรณีลุกค้าต้องการพักเป็นห้องเตียงใหญ่พักคู่(DOUBLE) เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุน่ห้องพักส่วนใหญ่เป็นห้องแบบเตียงคู่

(TWIN) 

  ในกรณีที่ห้องเต็มไมม่ีห้องเตียงใหญ่พักคู่(DOUBLE) ขอสงวนสทิธิในการจัดห้องให้เป็นแบบเตียงคู่(TWIN) แทนกรณีตอ้งการพักแบบ 

3 ท่าน ต่อห้อง หรือห้องแบบ3 เตียง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมีห้องแบบ TRIPLE ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีไม่เพียงพอขอสงวนสทิธิ

ในการจัดห้องให้เปน็แบบ แยก 2 ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

 สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจจะท าให้เวลาในการ

ท่องเที่ยวและ     ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอ

ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังทีต่้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวครบตามโปรแกรมที่จัดไว้ 

 การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุน่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน่ สามารถให้บริการวันละ10-12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เร่ิมงาน

เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. ในวันนัน้ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆเปน็หลัก จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม

การเดินทาง 

 การประกันภัย ทางบริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เปน็การประกันอุบตัิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. 
การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบริษทัฯได้ และทาง

บริษัทฯ ถอืว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว่างการ

เดินทางได้ จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่น่ส าหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบตัิในการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตัวอยา่งของเอกสารมดีังต่อไปนี ้

1.  บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 

2.  ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใช้จา่ยท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น 

3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ 

4.  ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น 

5.  หลกัฐานการท างานท่ีสามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานท่ีชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรบัรองการท างาน บัตรพนักงาน เป็นต้น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่น่(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่น่ตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1.  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านักระยะส้ันเท่านั้น 

3.  ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15  วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มปีระวัติการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ี

อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

***รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชว่งเทศกาล ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ คา่ธรรมเนยีมตัว๋และภาษนี้ ามนั 

และปจัจยัอืน่ๆ ฉะนัน้โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัฯ อกีครัง้*** 

******กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขใหเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแทจ้นเปน็ทีพ่อใจแลว้จงึช าระคา่ 

มดัจ าเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง******** 

******* ลกูคา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง ****** 

ส าหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

กรุณาตดิตอ่....เจา้หนา้ทีท่ีด่แูลทา่น โทร.02-108-8666 

ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีม่อบความไวว้างใจใหท้างบรษิทัฯ เปน็ผูน้ าพาในการเดนิทางครัง้นีค้ะ่ 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

ล าดบั 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                 ไม่ทานเน้ือหม ู              ไม่ทานสตัวปี์ก               ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่      เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด     

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 

         (     ) 

        วนัท่ี      
    
 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ
ของเรา 


