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ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
(ปีใหม่1A) โตเกียว เกียวโต โอซากา้ 6D4N 27ธ.ค.-01 ม.ค. 65,900 TG (MJ) 

สง่ทา้ยปเีกา่ ตอ้นรับปีใหม ่เยือนญีปุ่น่ ดนิแดนแหง่ความสุข 6 วนั 4 คืน ท่ีพักดี อาหารอรอ่ย 

เทีย่วครบไฮไลท์ โตเกียว เกียวโต โอซากา้ ลานสกีหมิะ ภเูขาไฟฟูจิ 

ไฮไลท์ สมัผัสหมิะทา่มกลางมรดกโลกหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 

พเิศษ !!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ มีพักออนเซน 1 คืน คืน 31 พักอยูโ่อซากา้ 

 บนิตรงโดยสายการบนิไทย TG (สะสมไมล ์50%) 

 

      กำหนดการเดนิทาง 

   วันที2่7 ธ.ค.-01 ม.ค. 2563 

 “วันหยุดปีใหม”่ 

         ราคาพเิศษ 65,900 บาท 
     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สำหรับมือ้อสิระ ทางไกด์ไทยจะพาไปแนะนำรา้นอาหารอร่อย ๆ หรอื เมนูทีท่า่นสนใจอยา่งใกลช้ดิ 

เพือ่ใหท้า่นเพลิดเพลนิกับเมนูใหม ่ๆ หรือ สามารถใชเ้วลากับการชอ้ปปิง้ไดเ้พิม่ขึน้ ไมต่อ้งกังวลใจนะครับ 

วนัที ่ รายการทัวร์ 
มื้ออาหาร 

เช้า กลางวัน ค่ำ 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.20+1 - - - 

วนัที่สอง 

สนามบินนาริตะ – วดัอาซากุสะ – หอคอยโตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป)  

ช้อปปิ้งชินจูกุ พักที่ TOKYO METROPORITANT HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ ✓  

 

วนัที่สาม 
ภูเขาไฟฟูจิ (ผ่านชม) – กิจกรรมลานสกี – นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ  

 KASUGAI VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS       “พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ”์ 
✓ ✓ HTL 

วนัที่ส่ี 
ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ   

 STRINGS HOTEL NAGOYA OR SIMILAR CLASS 
✓ ✓ ✓  

วนัที่ห้า 
เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

 MONTEREY HOTEL OSAKA OR SIMILAR CLASS 
✓ ✓ - 

วนัที่หก 
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ  

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.25-22.00 
✓ - - 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กำหนดการเดนิทาง  วันที ่27 ธ.ค.-01 ม.ค. 2563 วันหยุดปีใหม ่
 

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 (1)  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบ

กับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรบัและอำนวยความสะดวก 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 สนามนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว ...  

จากนั้น นำท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วดัที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรทัธาเป็นอย่างมาก 

นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตู

ฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” 

ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวกั ดาบซามูไร ชุดกิโมโน 

ร่มญี่ปุ่น หรอื “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้ ...  

จากนั้น นำท่านไปยังจดุถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (ไม่ขึ้นชม)หอคอยแห่งใหม่ท่ีสงูที่สดุของโลก ริมแม่น้ำ

สุมิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวดัอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทันสมัย ใช้เป็นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ 

โทรทศัน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมมุสงูของกรุงโตเกียวแห่งใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ

ท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “จังโกะซีฟู้ด” 

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่  “ชินจูก ุ” ย่านแห่งความเจริญ

อันดับหนึ่ งของกรุงโต เกี ยว ท่ านจะได้พบกั บ

ห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน 

ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัด

พบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย 

อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด , 
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IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา , เสื้ อผ้ า , รองเท้ าแฟชั่นทันสมัย และ

เครื่องสำอาง เป็นต้น  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบฟุเฟต์ชาบ ูชาบู แบบฉบบัคนญี่ปุ่น 

  ที่พัก  TOKYO METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 (3)  ภูเขาไฟฟูจิ (ผ่านชม) – กิจกรรมลานสกี - นั่งกระเช้าลอยฟ้าคาจิ คาจิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่าน ผ่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วย  ความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและ

รูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สดัส่วนจึงเป็นแรงบนัดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้

มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดน

ต้องห้ามสำหรบัสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ลานสกี”  ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สมัผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส อิสระให้ท่าน

เลือกหามุมถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ที่ อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาวนานาชนิด 

ทั้ง สกีหิมะ สโนว์บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะหรือเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย (***พิเศษ*** รวมค่า

เข้าลานสกีและกระดานเล่ือนหิมะสำหรบัทุกท่าน / ไม่รวมอปุกรณ์สกี สโนว์บอรด์และชุดสกี ฯลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “หมูย่างหินภูเขาไฟ” 

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบคาวากูจิโกะ” ทะเลสาบท่ีเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่านขึ้น “กระเช้า

ลอยฟ้าคาจิ คาจิ” เพ่ือชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิดให้บริการทุกวันตลอดทั้งปี 

(อาจมีการงดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย) ชมวิวแบบพาโนรามาที่

มีความสูง 1,075 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได้ และในวันที่

อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลปญ์ี่ปุ่นทางตอนใต้ 
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ **พิเศษ! อิ่มอร่อย

กับบฟุเฟต์ขาปูยกัษไ์ม่อั้น** 

   ที่พัก  KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนัน้พักผอ่นและผอ่นคลายอิรยิาบถกับการ “แช่ออนเซน็” การแชน่ำ้แรท่ีค่นญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้น

การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น** 

 

วันจันทรท์ี ่30 ธันวาคม 2562 (4)   เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรอืที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาที่

เต็มไปด้วยบ่อน้ำร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 

มีกล่ินไอของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  

“ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรกัษบ์้านเรือนในสมยัเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไวบ้นถนนสายเล็กๆ ท่ีทอด

ยาว ตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แ ล้ว ก็ยังเต็มไปด้วยร้านขายของต่างๆ

มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “โทบังยากิหมูหรือเนื้อ” 

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่งนี้ 

ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทำให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้าย

การพนมมือ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า

พ้ืนบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดดัแปลงซ่อนตัวอยู่ในบ้านกัชโช่ได้อย่างกลมกลืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบฟุเฟต์ปิ้งย่างสไลต์ญี่ปุ่น 

      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 เพ่ือนำท่านเข้าชม “วัดคิโยมิซึ” 

วดัที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกันและได้รบัการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง 

นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความสำเร็จสามด้าน

คือ “ชื่อเสียง เงินทองและสุขภาพ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “หม้อไฟซูโม”่ 

บ่าย  นำท่านชม “ปราสาทนิโจ้” ปราสาทแห่งนี้เคยเป็นปราสาทที่ประทับของเจ้าเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมืองหลาย

สมัยด้วยกัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นจากองค์การยูเนสโก้ให้ เป็นมรดกโลก นอกจากความงามของ

ปราสาทนิโจ้แล้ว ยังมีสวนดอกไม้และสวนญี่ปุ่นให้ได้ชมอีกด้วย 

  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอซาก้า” เพ่ือนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า 

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ ขีดจำกัดกับสินค้ามากมาย 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  

ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากดำริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทัพคน

สำคัญของประวตัิศาสตรช์าติอาทิตย์อุทยัเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้าง 

ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอำนาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่

ย่ิงใหญ่ที่สดุในสมยันั้น .. 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, 

รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก  

อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตาม

อัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งก่อนเดินทางกลับ  

จากนั้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

17.25  ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG673 

22.00  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

- - - จบการทอ่งเทีย่วโดยความประทับใจ- - - 

รูปถา่ยสถานทีใ่ชป้ระกอบในการโฆษณาเทา่นัน้ 
 

หมายเหตุ  :   

❖ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปลี่ยนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สดุ 

❖ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่ นของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิดกฎหมายหรือ

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 

รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล 
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อัตราคา่บรกิาร 

กำหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ทา่นละ 
เดก็อายุตำ่กวา่ 12 

มีเตียง 

เดก็อายุตำ่กวา่ 12 

ไมม่ีเตียง 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 65,900.- 62,900.- 59,900.- 12,000.- 

***กรุป๊คอนเฟริม์ออกที ่20 ท่าน สอบถามขอ้มูลสำรองทีน่ัง่ไดท้ี่ฝา่ยขายบรษิัททวัร์ใกล้บา้นทา่น*** 

***กรณมีีตัว๋เครือ่งบนิแล้วลดท่านละ 25,000.-บาท*** 

***กรณเีดก็อายุตำ่กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 

***ราคาทัวรข์า้งตน้ยังไม่รวมคา่ทิปไกด์และคนขับรถ รวม 3,000 เยน/ทา่น/ทรปิ หรอืรวมแล้ว 1,000 บาท/ทา่น 

 
 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบไุว้ในรายการ 

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

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

กรมธรรม์** 

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

อัตราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

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

2. ค่าภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% และหกัภาษ ีณ ที่จ่าย 3%    

3. ค่าทำหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการ7เรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก 

5. คา่ทปิไกด์และคนขับรถ (จำนวน 3,000.-เยน/ทา่น/ทรปิ) หรือรวมแล้ว 1,000 บาท ตอ่ ทรปิ 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการชำระเงนิ :    

❖ สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท  

❖ ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 
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กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงิน

ผ่านการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารส่วนบคุคล  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวน

สิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

การยกเลกิ :  

❖ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจำ 

❖ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัทำการ ทางบริษทัฯ มีความจำเป็นต้องหกั 50% ของอัตราค่าบริการ 

❖ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัทำการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

➢ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรอืยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยน

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสำคัญที่สดุ 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนำส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดนิทาง หรือ

คืนเงินได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญีปุ่น่สำหรับคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพำนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไมว่่าจะด้วย

วัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็น

การยืนยันว่ามีคณุสมบตัิในการเข้าประเทศญ่ีปุ่น  

ตัวอยา่งของเอกสารมีดังตอ่ไปนี ้

1.  บัตรโดยสารเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนกัในประเทศญ่ีปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนกัในประเทศญ่ีปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนกัในประเทศญ่ีปุ่น 

5.  หลักฐานการทำงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทำงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทำงาน บัตรพนักงาน 

เป็นต้น 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่น่(สำหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่น่ตามมาตรการยกเวน้วีซา่) 

1.  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบตัิที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

สำคัญ ผูเ้ดนิทางทุกท่านกรุณาตรวจสอบขอ้มูลเหลา่นี้ 

** เนื่องจากมีกรณีทีถู่กปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณไ์มช่ำรุด เชน่  

1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉกี หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉกี ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น  ไม่ควรประทับของ

สถานี (Eki Stamp) และสถานที่ท่องเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต  

4. เล่มหนังสือเดินทางไม่ควรเปื่อยจากการเปียกน้ำ 

5. หน้าที่มีข้อมูลส่วนบคุคล ไม่ควรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตวเ์ล้ียงแทะ ฯลฯ 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            
              
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหมู               ไม่ทานสัตวปี์ก               ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยืนยันราคา  ผูใ้หญ่      เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                       

            (     ) 

        วนัท่ี      
    

 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ
ของเรา 


