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ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 
(พงิคม์อส2)นาโกยา่ สโนวว์อล พงิคม์อส โตเกียว 6วนั 3คืน 24-29 พ.ค. JL (MJ) 

เยอืนญี่ปุน่ ชมความสวยงามและอลงัการของธรรมชาติ 6 วนั 3 คนื 

เที่ยวครบไฮไลทอ์ากาศสบาย เส้นทาง นาโกยา่ ชิราคาวะโกะ โตเกยีว 

พเิศษ ชมสีสนัสวยงามทุง่ดอกพงิค์มอส , ก าแพงหมิะยักษแ์จแปนแอลปส์โนวว์อล 

 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง  วนัที ่24-29 พฤษภาคม 2562 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอียดแบบยอ่ 

 

รายละเอียดการเดนิทาง 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

21:00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ R (ประตูทางเข้าหมายเลข 8) 

  พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ R  

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอรเ์ชค็อินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารขึ้นเครือ่ดงันัน้

ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูึ้นเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

(น ้ำหนักกระเป๋ำ 23 กก./ใบ ไม่เกิน 2 ชิ้ น หำกตอ้งกำรซ้ือน ้ำหนักเพิ่ม ตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงเพิ่ม) 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) สนามบนินาโกย่า – เมืองทาคายาม่า – ถนนซนัมาชิซูจิ - หมู่บา้นชิราคาวาโกะ 

 
 

00:25 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์เที่ยวบิน JL 738 บริกำรอำหำรรอ้นเสิร์ฟบน

เคร่ืองบินทั้งขำไปและขำกลับ (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง...เวลำทอ้งถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 

ชัว่โมง) 

08:15 ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองพรอ้ม

ตรวจเช็คสมัภาระ...น าท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเต้ิล เกียวโต” เมือง

เลก็ๆทา่มกลางหุบเขาที่เตม็ไปด้วยบ่อน า้ร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ถือก าเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ต้ัง

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ )  JL738 0025-0815 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนินาโกย่า – ทาคายาม่า – ถนนซนัมาชิซูจ ิ– หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ 

 DORMY INN TOYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS             
- ✓ ✓   

 
วนัที่สาม 

เทอืกเขาเจแปน แอลป์ (ชมก าแพงหมิะ) 

  IKENO TAIRA HOTEL OR SIMILAR CLASS         “พเิศษ...บฟุเฟตข์าปูยกัษ”์ 
✓ ✓ HTL 

วนัที่สี ่
ภเูขาไฟฟจู ิ– ทุ่งพงิคม์อส – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

✓ ✓ - 
 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS   

วนัที่หา้ หมู่บา้นโบราณคาวาโกเอะ – วดัอาซากสุะ – โตเกยีว สกายทร ี(ถา่ยรูป) – โอไดบะ ✓ ✓ - 

วนัที่หก สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรงุเทพฯ )  JL033 0040-0500 - - - 
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ของปราสาทของตระกูลคานะโมริ ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดกิฟุ เมืองซ่ึงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกล่ินไอ

ของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วย ธรรมชาติและทศันียภาพที่สวยงาม ซ่ึงก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรม

อนัล า้ค่าและยังคงเสน่ห์ในยุคโบราณเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน... 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ “ซนัมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บน

ถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็นบ้านเรือนไม้สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ เตม็ไปด้วยกล่ินอายของ

ประวัติศาสตร์อนัยาวนาน หน้าต่างไม้เป็นซ่ีๆ มุงด้วยหลังคากระเบ้ืองโบราณเรียงรายกันไปหลังแล้วหลังเล่าจน

สดุสายตาที่ปลายถนน ดูแล้วเหมือนก าลังเดินอยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอดเส้นทางนอกจากจะ

มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบน้ีแล้ว ยังเตม็ไปด้วยร้านขายสนิค้าท้องถิ่น อย่างเช่นร้านท าสาเก ร้านท ามิโซะ 

รวมไปถึงอาหารพ้ืนเมืองและขนมหวานหลากหลาย ต่ืนตาต่ืนใจไปกับของที่ระลึกที่มีดีไซน์น่ารักๆอย่างเช่น 

ตุก๊ตาซารุโบโบะ เป็นตุก๊ตาเคร่ืองรางซ่ึงเป็นที่นิยมของชาวญ่ีปุ่นไม่แพ้แมวกวัก ซารุโบโบะเป็นตุก๊ตาที่ไม่มีหน้า 

แต่งชุดสไตล์ญ่ีปุ่น มีหลากสีหลากหลายขนาดให้เลือก ถือเป็นสัญลักษณ์ทางของฝากจากทาคายาม่าเลยกว่็าได้ 

ให้ทา่นได้เดินเลือกชมและซ้ือของพ้ืนเมืองที่เรียงรายเตม็สองข้างทางของถนนเส้นน้ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “โทบังยากหิมูหรือเน้ือ” 

บ่าย  น าท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่งน้ี 

ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ท าให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

ประกอบกบัความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดูใบไม้ผลิ 

สีสันสดสวยในฤดูใบไม้เปล่ียนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้หล่ังไหลเข้ามา

เยือนอย่างต่อเน่ือง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งน้ี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดย

การสร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียมทรงสงูกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ โครงสร้างที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาด

ของช่างไม้สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน ท าให้สามารถรักษาบ้านไว้ได้

นานกว่า 250 ปี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้า

พ้ืนบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้านกชัโช่ได้อย่างกลมกลืน 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยบุฟเฟต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น 

  ทีพ่กั  DORMY INN TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมก าแพงหิมะ) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน น าทา่นเดินทางสู่จุดเร่ิมต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทบัใจไม่รู้ลืม 

ทาเทยาม่า...น าท่านนัง่รถรางไฟฟ้า รูปข้ันบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าเพ่ือเปลี่ยนรถโคช้สายธรรมชาติ             

สู่ ยอดดอยมุโรโด โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น ้าตก

เมียวโจ เป็นน า้ตกที่สงูที่สดุของประเทศญ่ีปุ่น ผ่านป่าสนดึกด าบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตาม

ซอกก าแพงหิมะที่สงูกว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงกลางเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุด
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ชมวิวสูงสุดของเส้นทางน้ีบริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเหน็ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟ้าสีสด

ตลอดทั้งวันทั้งคืน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนูบนเทอืกเขาเจแปนแอลป์ 

จากนั้น น าทา่นโดยสาร รถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพษิทะลุ “อุโมงค์ใต้ภเูขาทาเทยาม่า”ที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สองรอง

จากภเูขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพ่ือชมทศันียภาพอีกฟากฝั่งของภเูขา คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่าน

สามารถชมทศันียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความต่ืนตาต่ืนใจย่ิงแก่นักทอ่งเที่ยวทุกคน น าท่านโดยสาร

กระเชา้ ข้ามเหวลึก ซ่ึงสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาค า้คั่นกลางเลยเป็นทางยาว 1,700 

เมตร จึงได้ฉายาว่ากระเช้าพาโนราม่า... 

จากน้ัน น าท่านโดยสารรถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขั้นบันได้อีกคร้ังเพ่ือลดระดับลงสู่สัน เขื่อนคุโรเบะ เข่ือนขนาดยักษ์ที่มี

ความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทอืกเขาแอลป์ได้ และชม

ความแรงของน ้าที่ปล่อยออกจากแอ่งน ้าสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสน่ันสู่เบ้ืองล่าง ด่านสุดท้ายของ

เส้นทางธรรมชาติ น าท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 

กิโลเมตร คุณจะได้มีโอกาสสัมผัสความย่ิงใหญ่ของธรรมชาติ นอกจากน้ีสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือหิมะที่ปกคลุมบน

ยอดเขา เป็นภาพอนังดงามตื่นตาตื่นใจ เกนิค าบรรยายใดๆ ทั้งสิ้น  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรือชุดอาหารไค

เซกแิบบพ้ืนเมือง เสร์ิฟพร้อมบุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น 

  ทีพ่กั  IKENO TAIRA HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้น พกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ ท่ีคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การไหลเวียนของ

โลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)  ทุ่งพิ้ งคม์อส – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน น าทา่นเที่ยวชม “ทุ่งพิ้ งคม์อส” หรือที่คนญ่ีปุ่นเรียกกันว่า Shibazakura ที่จะเบ่งบานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิ้น

เดือนพฤษภาคม ดอกชิบะซากุระมีต้นก าเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไม้ชนิดน้ีมีหลาย

พันธุ์ทั้งสีชมพูและสีขาว ดอกจะบานปกคลุมพ้ืนดินเป็นทุ่งกว้างดุจดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกจะ

บานและดูคล้ายกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสีเขียวดูคล้ายต้นหญ้า ดังน้ันจึงเรียกกันว่า ชิบะซากุระ ค า

ว่าชิบะ หมายถึงต้นหญ้า แปลได้ว่า ซากุระต้นหญ้านั่นเอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “หมูย่างหินภเูขาไฟ” 

บ่าย  น าท่าน ผ่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน า้ทะเล

และรูปทรงกรวยคว ่าที่ได้สดัส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กบัการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และ

กวีผู้มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าภเูขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็น

แดนต้องห้ามส าหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดคร้ังสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว…น าท่าน
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ขึ้นความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภเูขาไฟฟูจิ (หรือชัน้สูงสุดทีท่างอุทยานฯอนุญาตใหข้ึ้นได้

ในวนันัน้ๆ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเหน็ทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบและ

เทอืกเขาเจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยาวขนานกบัเส้นทางข้ึนสู่ภเูขาไฟ (ในสภาพอากาศเอ้ืออ านวย)... 

จากน้ัน สมควรแก่เวลาน าทา่นสู่ “กรุงโตเกียว” เพ่ือน าท่านสู่ย่านช้อปป้ิง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหน่ึงของ

กรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกัน

ขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้อง

ถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้า

แฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 

 อิสระอำหำรค ำ่ตำมอัธยำศัย เพือ่ใหทุ้กท่ำนเพลดิเพลนิกับกำรชอ้ปป้ิง  

 ทีพ่กั   RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5) หมู่บา้นโบราณคาวาโกเอะ - วดัอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – ชอ้ปป้ิง   

โอไดบะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน น าทา่นเดินทางสู่ “หมู่บา้นโบราณคาวาโกเอะ” ชมอาคารโบราณที่เรียง

รายอยู่ตามถนนสายหลัก แต่เดิมย่าน น้ีเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองในอดีต 
อาคารบ้านเรือนในย่านน้ีจึงดูแตกต่างจากที่อื่น โครงสร้างส่วนใหญ่มี

ลักษณะคล้ายๆกับโกดังเกบ็สินค้าในสมัยเอโดะ แต่เดิมน้ันมีเกือบ 200 

หลังเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันเหลือให้เหน็ไม่มากนัก แต่กยั็งคงถูกอนุรักษ์

ให้เหมือนคร้ังอดีตด้วยเช่นกนั  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “นาเบะหม้อไฟ” 

บ่าย น าท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่า โชกุน

และซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์ เจา้

แม่กวนอิมทองค า ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่

ระลึกกบั “คามินาริมง หรือประตูฟ้าค ารณ” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้

ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี“ถนนนากา

มิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิ

พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ 

“ขนมอาเกมันจู” ขนมข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี… 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่จุดถ่ายรูป “หอคอยโตเกียว สกายทรี” หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุด

ของโลก ริมแม่น า้สุมิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วย

รูปทรงทนัสมัย ใช้เป็นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ โทรทศัน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่

ความสงู 350 เมตร เป็นจุดชมวิวมุมสงูของกรุงโตเกยีวแห่งใหม่ ...  
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จากนั้น สมควรแก่เวลาน าท่านช้อปป้ิงยัง “โอไดบะ ซีไซดม์อลล์” ที่มี 

“Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าวโตเกียว แน่น

ขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้ อผ้าแฟช่ันกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่ง

บันเทงิ ร้านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้านขายของที่ระลึกที่ก  าลังมองหา

ไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทติย์อุทยั และถือว่าเป็นสถานที่

นัดออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติค

ที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเหน็ “สะพานเรนโบว์” ที่มีความ

ยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอนัดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว ใน

ยามอาทิตย์อัสดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบน

ฟากฟ้ามาหานครโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพี

สันติภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอันงดงามแสนประทบัใจที่จะหาได้เพียงที่น่ีที่เดียว

เทา่นั้น  

จำกนัน้ อิสระอำหำรค ำ่ตำมอัธยำศัย เพือ่ใหท่้ำนเพลดิเพลนิกับกำรชอ้ปป้ิง 

จำกนัน้ สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฮำเนดะ 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6) สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  

00:40 เดินทางจากสนามบนิฮาเนดะ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ JL033 

05:00 ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

- - - Always with You - - - 
 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 

 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน และอัตรา

แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิด

กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่

ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

  รูปถ่ายสถานที่ใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น 

อตัราคา่บรกิาร ***ส าหรบัผู้เดินทางตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป***  

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 
เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

เสริมเตียง 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

24 – 29 พ.ค. 62 45,900.- 42,900.- 39,900.- 6,000.- 
 

***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท*** 
***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท/ทา่น*** 

***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 2,000 เยน/ทรปิ*** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบไุว้ในรายการ 

5. ค่าประกันอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เปน็ไปตามเงือ่นไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

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

2. ค่าภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% และหกัภาษ ีณ ที่จ่าย 3%   

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก 

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (รวมแลว้ 2,000 เยน/ทริป)  
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ :  

ส าหรับการจองกรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000.- บาท  

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วนั 

ชือ่บญัช ี บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์  เลขที่  860-0-241510 บญัชีออมทรัพย์ 

 ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์  เลขที่  968-0-091880 บญัชีออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์  เลขที่  020-3-839278 บญัชีออมทรัพย์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อโศกทาวเวอร์    เลขที่  234-2-012317  บญัชีออมทรัพย์ 

กรณีช าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงิน

ผ่านการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารส่วนบคุคล  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวน

สิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

การยกเลกิ :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ า 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัท าการ ทางบริษทัฯ มีความจ าเป็นต้องหกั 50% ของอัตราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจ านวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจ านวนไม่ครบตามจ านวน

ดังกล่าว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา

แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสาร

การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, 

การก่อจลาจล 

 ตั๋วเครือ่งบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือน

วนัเดินทาง หรือคืนเงินได้ 
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รายละเอียดเกีย่วกับการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญีปุ่น่ส าหรับคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่

ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอยา่งของเอกสารมดีงัตอ่ไปนี ้

1.  บัตรโดยสารเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุน่ 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึน้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดติ เปน็ต้น 

3. ชื่อ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ิดต่อไดร้ะหว่างทีพ่ านกัในประเทศญี่ปุ่น เชน่ คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยนืยนัว่าท่านมีการท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรบัรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นตน้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่น่(ส าหรบักรณกีารเขา้ประเทศญีปุ่น่ตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1.  หนังสือเดนิทางอิเลก็ทรอนกิส์ที่ยงัมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เปน็สิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพือ่การพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวัติการถกูส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุน่ หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิที่

อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

รำยกำรทวัร์       วนัเดินทำง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสำร            
              
               
จ ำนวนผูเ้ดินทำงทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่ำน / เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี  ท่ำน) 
จ ำนวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ควำมประสงคอ่ื์นตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร อำทิเช่น 
อำหำร                ไม่ทำนเน้ือววั                 ไม่ทำนเน้ือหมู               ไม่ทำนสัตวปี์ก               ทำนมงัสำวรัิต 
รำยระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่ำตัว๋เพิ่ม / ลด     

ขำ้พเจำ้รับทรำบเง่ือนไขในรำยกำรทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      
(     ) 
    วนัท่ี      

    
 

เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริกำร
ของเรำ 


