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ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณม์ากกวา่ 20  ป ี

 

(วนิเทอรโ์ปร1.1) โตเกยีว อบิาราก ิฟจู ิ(อสิระ1วนั) 5D3N ธ.ค. TG 33999) 
 

เยอืนญีปุ่น่ ฤดหูนาวบรรยากาศสดุคลาสสคิ 5 วนั 3 คนื 

เตม็อิ่มสมัผัสหมิะ โตเกยีว อบิาราก ิฟจูเิทนสกรีสีอรท์ 

ไฮไลทก์ารเดนิทาง ชมงานประดบัไฟ ณ หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว และเมนขูาปยูกัษ ์

บนิตรง โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง ตลอดเดอืนมกราคม – มนีาคม 2563 ราคาเริม่ตน้ที ่31,999 บาท 

 

 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก าหนดการเดนิทาง 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่

เดก็มเีตยีง 

(ต่ ากวา่ 12 ปี) 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่ 

เดก็ไมม่เีตยีง 

(ต่ ากวา่ 12 ป)ี 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัรไ์ม่

รวมตัว๋ 

10 – 14 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

11 – 15 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

15 – 19 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

16 – 20 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

17 – 21 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

22 – 26 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

23 – 27 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

24 – 28 มกราคม 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

05 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 34,999 32,999 31,999 8,000 24,999 

07 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 34,999 32,999 31,999 8,000 24,999 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 33,999 31,999 30,999 8,000 23,999 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 31,999 29,999 28,999 8,000 21,999 

04 – 08 มนีาคม 2563 35,999 33,999 32,999 8,000 25,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 35,999 33,999 32,999 8,000 25,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 36,999 34,999 33,999 8,000 26,999 

21 – 25 มนีาคม 2563 36,999 34,999 33,999 8,000 26,999 

 

***คา่บรกิารข้างตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าทั้งหมด เนื่องจาก

ทางบรษิทัฯ ได้ช าระคา่ตัว๋เครือ่งบนิเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่

เหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน  

 2. ค่าทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น 
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ก าหนดการเดินทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.30 น. พร้อมกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชั้น 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบนิไทย เคานเ์ตอร ์D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และ

ผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

23.55 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 642 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
 

วันที่สอง สนามบินนาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - อาบน้ าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ 

07.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ เพ่ือสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  แห่งเมืองอุชิคุ เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาด

ใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อ

จากทองสัมฤทธ์ิมีความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็นอันดบั 3 ของโลกเลยทีเดยีว อีกทั้งยังสามารถ

เข้าไปเย่ียมชมด้านในของพระพุทธรูปได้ด้วย ซ่ึงภายในรูปปั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรูปปั้นจะมีการจัด

แสดงที่แตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึ้นลิฟท์เพ่ือไปยังจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าอกของพระพุทธรูป มีความสูง

ประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม้ และสวนสัตว์ขนาดเล็กที่มีทั้งกระรอก, 

กระต่าย  เป็นต้น  ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ท่านละ  400 เยน 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดงัที่ เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่น

ที่ดังไปทั่วโลก กว่า  150 ร้าน อาทิเช่น COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดเูคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู

อย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, 

TIMBERLAND ฯลฯ  อีกทั้งยังมีร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชิม เลือกล้ิมลอง มากกว่า  20 ร้านให้เลือกไม่ว่าจะเป็น 

อาหารญี่ปุ่น ราเม็ง อาหารจีน หรือแม้กระทั่งพิซซ่า   

พักที่ โรงแรม FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ทา่นไดอ้ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลอง

รสชาตปิพูรอ้มน้ าจิม้สไตสญ์ีปุ่น่อย่างจใุจ หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่้ าแรธ่รรมชาต ิเชื่อวา่ถา้ได้แช่

น้ าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น  

วันที่สาม ลานสกฟีจูเิทน็  - พิพิธภัณฑแ์ผน่ดนิไหว - หมู่บ้านโอชโินะฮคัไค - ชมเทศกาล Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าท่านสนุกกบักิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดาน

เล่ือนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย 

เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะ
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เช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสกี สโนว์สเลด 

หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) 

 

(หมายเหต:ุ ในกรณทีี ่ลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ปน็ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้ง

ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดบัน้ าทะเล น าท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยัง

บริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง 

เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขา

ไฟที่ได้ช่ือว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟที่ยังดบัไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 

จากนั้น น าท่านเย่ียมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับ

บรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือ

ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งน ้าตาม

ธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่

ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยใน

บ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธ์ุแหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นจับใจจน

แอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างหรือ เพราะอุณหภูมิในน ้าเฉล่ียอยู่ที่ 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชม

แล้วก็ยังมีน ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่ส าคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอ

ทอปชั้นเย่ียมอีกด้วย 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางชมแสงสขีองงานประดบัไฟ หรือ Illuminations สุดอลังการที่จัดขึ้นกันอย่างย่ิงใหญ่เป็นประจ าทุกปี  

หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว  โดยงานประดบัไฟช่วงฤดหูนาว ที่จัดเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดหูนาว โดยเราจะได้เห

ไฟ LED หลากเฉดสีกว่า 3 ล้านดวงส่องสว่างระยิบระยับอยู่ทั่วพ้ืนที่ราวกับเป็นดินแดนในเทพนิยายเลยเป็นงาน

ประดไฟฤดหนาวสุดย่ิงใหญ่อลังการจนได้ช่ือว่าเป็น 1 ใน 10 งานประดบัไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็น 1 ใน 3 

การประดบัประดาไฟที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก  

จากนั้น ** อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย ** 
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พักที่ โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สี่ โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสบริการ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง 

อาทิ 

- ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระ

จักรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจักรพรรดิที่มีความส าคัญกบัประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างย่ิง และได้รับความเคารพจาก

ชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด   

- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น  หากคุณคือคนที่ก าลังมองหาซ้ือเสื้อผ้าแบบ

แปลกๆ หรือต้องการหาซ้ือเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่น

ญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบ

รนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, 

LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ทีต่อ้งการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN 

ที ่SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสน

น่ารักไวค้อยเอาใจคณุหน ูอีกทัง้ยงัม ีSHOP ใหญ่ของ กระเปา๋สดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES 

GARCONS อีกด้วย  

- ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่

กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า 

กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองประดบัและแฟชั่นชั้นน าของญี่ปุ่นในฤดตู่างๆอื่นๆมากมาย  

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  

หรือ หากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซ้ือดิสนีย์แลนด์เพ่ิมทา่นละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดสีนีย์แลนด์โลก

แห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซ่ึงเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้น

ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด 

(ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ื องดัง 

Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่า

ขวญักับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชม

ภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซ้ือสินค้าที่ระลึก

น่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผอง

เพ่ือนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจับจ่ายซ้ือของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ 
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การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้องเร่ิมตั้ง แต่ 9.00 น.เป็น

ต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มีลูกค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมาก

ซ่ึงอาจจะท าให้ขึ้นรถบัสไม่ครบตามจ านวนผู้เดินทางทั้งหมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่ว่ิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการว่ิง 

160 ก.ม./ชม.โดยค่าตั๋วจะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริการ 7.28-18.20 น  เพราะฉะนั้ น

ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง        

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ตั๋วรถไฟจะเป็น

แบบระบุที่นั่งบนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเข้า หากันได้มีอาหารขาย

บนรถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น 

เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง 

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้จะจ ากัดจ านวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อ

รอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว 

เวลาที่ให้บริการ 5.55-17.30 น ถ้าเด็กอายุต ากว่า 12 จะเสียคร่ึงราคา      

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีนี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พักย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคา

นี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)      

ค่ า อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย 

พักที่ โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ห้า ไร่สตรอเบอร์รี่ – วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าท่านชิมสตรอเบอร์ร่ีสด ณ ไร่สตรอเบอร์รี่ ของชาว

ญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจ

ใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน  ท าให้ผลของสตรอเบอร์ร่ี

นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเรา

หลายเท่า ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์ร่ีและที่

ส าคัญ คือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่นี้ได้ โดย

สามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง และยังซ้ือกลับมาเป็น

ของฝากแก่คนที่บ้านได้ 
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จากนั้น น าท่านชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

วันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ าไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักด์ิสิทธ์ินับแสนเพ่ือขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธ์ิ

เลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา  

 

จากนั้น น าท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน ซ่ึงเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น มีสินค้ามากมาย

หลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซ้ือกัน ไม่ว่าจะเป็นโซนเคร่ืองซ าอางค์ ของใช้เด็ก ของเล่น เสื้อผ้า กระเป๋า 

รองเท้า ยาสามัญประจ าบ้านหรือแม้กระทั่งผลไม้สดๆจากไร่ของญี่ปุ่นก็มีจ าหน่ายที่นี่ด้วยเช่นกัน  พิเศษสุดกับร้าน 

100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซ่ึงเป็นร้านยอดฮิตของคนญี่ปุ่นกันเลยทีเดยีว   

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนั้น ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

17.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินที่ TG677 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

22.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

** หากท่านทีต่้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังกอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

รปูถา่ยสถานทีใ่ชป้ระกอบในการโฆษณาเทา่นัน้ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วย

กรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อน

การจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าทั้งหมด  

เนื่องจากทางบรษิทัฯ ได้ช าระคา่ตัว๋เครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยังมิได้ช าระ ค่า

ทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน  

 2. ค่าทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น 

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญีปุ่น่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญีปุ่น่ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่่าจะ

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธรุกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเข้าประเทศญีปุ่น่* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่น่ ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่น่ได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่น่ (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่น่ ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านัก

ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

ท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทัวร์ก่อนการใช้

บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเที่ยวท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน (หรือรวมแล้วประมาณ 1050 บาท) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านัก

ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนทีเ่หลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี

ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงือ่นไขการช าระเงนิ :  

ส าหรบัการจองกรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วนั 
 

ชือ่บญัช ี บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา  อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  860-0-241510  บัญชีออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สีลมคอมเพล็กซ์         เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

 ธนาคารกรุงศรี   สาขา ซิลลิคเฮ้าส์       เลขที่  503-1-24114-5 บัญชีออมทรัพย์ 

 ธนาคาร ยู.โอ.บี  สาขา สีลมคอมเพล็กซ์  เลขที่  776-1-69314-3 บัญชีออมทรัพย์ 

 กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติมคี่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่ าการรูด  ทางบริษทัเอฟวีนิว ฯ ไมม่ีนโยบายให้ทา่น

ช าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบคุคล  ทัง้นี้เพ่ือความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเปน็ส าคัญ  

 หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้ง

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง

ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดทีี่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจาก

การที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดทีี่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง

ให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก

ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้

กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 

 

ส าคญั ผูเ้ดนิทางทกุทา่นกรณุาตรวจสอบขอ้มลูเหลา่นี้ 

** เนือ่งจากมกีรณทีีถ่กูปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

หนงัสอืเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณไ์มช่ ารดุ เชน่  

1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น  ไม่ควรประทับของ

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

4. เล่มหนังสือเดนิทางไม่ควรเปือ่ยจากการเปียกน้ า 

5. หน้าที่มขี้อมูลส่วนบคุคล ไม่ควรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสตัว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ำกดั 

รำยกำรทวัร์       วนัเดินทำง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสำร            
              
               
จ ำนวนผูเ้ดินทำงทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่ำน / เด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 12 ปี  ท่ำน) 
จ ำนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   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 กรุณแจง้ควำมประสงคอ่ื์นตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร อำทิเช่น 
อำหำร                ไม่ทำนเน้ือววั                 ไม่ทำนเน้ือหม ู              ไม่ทำนสตัวปี์ก               ทำนมงัสำวิรัต 
รำยระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่ำตัว๋เพ่ิม / ลด     

ขำ้พเจำ้รับทรำบเง่ือนไขในรำยกำรทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      
(     ) 
    วนัท่ี      

    
 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริกำร
ของเรำ 


