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กาํหนดการเดินทาง 

  12 – 16 เมษายน 2561 “หยุดวนัสงกรานต”์ 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/01967 
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วนัศุกรที์ ่12 เมษายน 2562 (1) กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบนินาริตะ – เอออน พลาซ่า 

05:00 พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคานเ์ตอร ์C (ประตูทางเขา้หมายเลข 

2) พบกบัเจา้หนา้ทีที่ค่อยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคานเ์ตอร ์C                         

07:35  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG676 

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

15:45   ถงึ สนามบนินาริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั... ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

  นาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าช้ันนาํต่างๆ 

มากมาย อาท ินาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น 

รวมทั้ง “รา้น 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระ

ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซ้ือ” สินค้าถูกใจฝาก

คนทางบ้านตามอธัยาศัยอย่างจุใจ 

คํา่  อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านไดล้ิ้ มลองอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 

 ทีพ่กั    THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัเสารที์ ่13 เมษายน 2562 (2)       เทศกาลชมดอกทิวลิป – เก็บสตรอเบอรรี์ ่– หมู่บา้นอิยาชิโนะซาโตะ  

 

 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั คํา่ 

วนัแรก 

สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) – สนามบนินารติะ TG676 0735-1545 

เอออน พลาซ่า 

 THE HEDISTAR HOTEL NARITA OR SIMILAR CLASS 

- - - 

วนัที่สอง 
เทศกาลชมดอกทิวลปิ – เกบ็สตรอเบอรร์ี่ – หมู่บา้นอยิาชิโนะซาโตะ 

 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS           “พเิศษ..บฟุเฟตข์าปูยกัษ”์ 
✓ ✓ HTL 

 

วนัที่สาม 

ภเูขาไฟฟจู ิ– โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ 

✓ ✓ ✓  RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS 

 “บฟุเฟตป้ิ์งย่าง + ขาปูยกัษ ์3 ชนิด” 

วนัที่สี ่
อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มรีถบสัคอยอาํนวยความสะดวก) 

✓ - - 
 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS          

วนัที่หา้ สนามบนินารติะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG641 1050-1520 ✓ - - 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน  นําท่านเดินทางสู่ “เทศกาลชมดอกทิวลิป” ชมดอกทิวลิป Sakura 

Tulip Festa ที่เมือง Sakura (ซะคุระ) จังหวัด Chiba  ในงานน้ีจะได้ชม

กบัทุง่ทวิลิปมากกว่า 100 สายพันธุ์รวมกันกว่า 710,000 ต้น อิสระให้

ทา่นเกบ็ภาพกบัดอกทวิลิปตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญ่ีปุ่น

แบบเซต็เมนู 

บ่าย   นาํทา่นชม “สวนสตรอเบอรรี์”่ ขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงติดอันดับต้นๆ 

สนุกสนานกบัการชิมลูกสตรอเบอร์ร่ีสแีดงสดจากต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียง

รายเป็นทิวแถว เต็มอิ่มกับการเก็บลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกันอย่าง

เพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสี

แดงสดตัดกบัใบสเีขียวเป็นพ้ืนหลัง… 

จากน้ัน  นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโบราณอิยาชิโนะซาโตะ” ตั้งอยู่บนพ้ืนที่

ของหมู่บ้านเกษตรกรรมในอดีตบนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ 

ซ่ึงในอดีตได้ถูกพายุไต้ฝุ่ นถล่มในปี 1966 และอกี 40 ต่อมาจึงได้มีการ

สร้างหมู่บ้านข้ึนใหม่โดยเลียนแบบมาจากของเดิมที่เป็นบ้านหลังคามุง

จาก และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์และหมู่บ้านหัตถกรรมแบบดั้งเดิม เพ่ือให้

นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้กับวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอันเก่าแก่ นอกจากน้ัน

ภายในยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกบัชีวิตประจาํวันของเกษตรกร

ที่ใช้ชีวิตอยู่ในภมิูภาคน้ีในอดีต และยังมีร้านอาหารไว้คอยบริการด้วย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรือชุดอาหาร    

ไคเซกแิบบพ้ืนเมือง เสร์ิฟพร้อมบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ฮอกไกโดแบบไม่อั้น 

 ทีพ่กั    MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้น  พกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่นํ้ าแร่ท่ีคนญี่ปุ่นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การไหลเวียนของ

โลหิตและช่วยใหผิ้วพรรณดีข้ึน** 
 

วนัอาทิตยที์ ่14 เมษายน 2562 (3)      ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วดัอาซากุสะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน  นาํทา่นข้ึนสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วยความ

สงู 3,776 เมตรจากระดับนํา้ทะเลและรูปทรงกรวยควํ่าที่ได้สัดส่วนจึง

เป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนัก

ประพันธ์และกวีผู้มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าภูเขา

ไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสทิธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้าม

สาํหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดคร้ังสุดท้ายเม่ือกว่า

สามร้อยปีมาแล้ว ... นาํท่านข้ึนความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือช้ันสูงสุดที่

ทางอุทยานฯอนุญาตให้ข้ึนได้ในวันน้ันๆ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟที่สามารถมองเหน็ทะเลสาบทั้ง

ห้ากระจายอยู่โดยรอบและเทอืกเขาเจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้นทางข้ึนสู่ภูเขาไฟ (ในสภาพอากาศ

เอื้ออาํนวย)... 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “หมูย่างหินภเูขาไฟ” 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ “กรุงโตเกียว” เพ่ือนาํท่านเข้าชม “วดัเซ็นโซจิ” 

หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใส

ศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาํที่ประดิษฐาน

ในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคาํ

รณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” 

แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่

ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” 

ขนมข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี… 

จากน้ัน  นาํท่านสู่ย่านช้อปป้ิง “ชินจูกุ” ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพันๆ ร้าน เชิญท่าน

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

SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร “ROKKASEN” บริการท่านด้วย

บุฟเฟต์บาร์บีคิวสไตล์ญ่ีปุ่น ร้านดังจากรายการ TV CHAMPION ให้

ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ อาทิ เช่น กุ้ง ปลาหมึก 

หอยเชลล์ ปูยักษ์แบบสดๆ เน้ือสันสไลด์อย่างดี เน้ือไก่ผักสดต่างๆ 

เพ่ือนาํมาย่างที่โตะ๊เคร่ืองเคียงเป็น ผักสด สลัดผัก และผักดองต่างๆ

แบบญ่ีปุ่น ข้าวสวย พร้อมซุปชนิดต่างๆอาทิ สาหร่าย ซุปไข่ ให้ทุก

ทา่นเลือกรับประทานอย่างจุใจ 

   ทีพ่กั  RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัจนัทรที์ ่15 เมษายน 2562 (4)  อิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศยัหรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์(ไม่มีรถบสั

บริการ) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของกรุงโตเกียว โดยการนัง่รถไฟตะลุยมหานคร

โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถน่ังรถไฟ JR / SUBWAY เพ่ือท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีช่ือเสียง และ

แหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตในมหานครโตเกยีว ไม่ว่าจะเป็น 

 “กนิซ่า”  ย่านที่มีค่าที่ดินสูงยากจะประเมินค่าได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงปี 1980 ที่เศรษฐกิจฟองสบู่ร้อนแรงถึงขีดสุด 

แหล่งเริงรมย์ยามราตรีราคาแพงระยิบที่เข้าได้เฉพาะสมาชิก สนุกกับการช้อปป้ิง “ถนนชูโอ” บางคร้ังกเ็รียกว่า 

“ถนนกินซ่า” หรือเลือกซ้ือของห้างดัง มิตสุโกชิและมัตสึยะ ร้านบูติค เคร่ืองสาํอางค์ช้ันนาํจากทั่วโลก นาฬิกา

หรู เลือกชมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ายัง “อาคารโซน่ี” ที่กลายเป็นจุดนัดพบ ด้านนอกเตม็ไปด้วยวัยรุ่นที่มายืนรอคู่นัด 

ด้านในเตม็ไปด้วยเคร่ืองใช้ฟ้ารุ่นล่าสดุและยังมีโชว์รูมรถยนต์อกีด้วย 
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“ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าที่มีช่ือเสียงโด่งดังที่สุดในญ่ีปุ่น สร้างถวายจักรพรรดิเมจิและจักรพรรดินีโชเคน ศาลเจ้าหลังเดิมได้ถูก

ทาํลายลงในระหว่างสงครามจึงมีการสร้างข้ึนมาใหม่ในปี 1958 บริเวณทางเข้าจะพบกับโทริอิขนาดใหญ่สาม

แห่ง หน่ึงในน้ันเป็น “โทริอิใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น” สูงถึง 12 เมตร โดยแต่ละต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่า

หน่ึงเมตร เดิมเป็นสนอายุกว่า 1,700 ปีที่ตัดมาจากไต้หวันเพ่ือทาํโทริอโิดยเฉพาะ 

“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟช่ันทนัสมัยของวัยรุ่นญ่ีปุ่น อสิระกบัการช้อปป้ิงยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้าน

ขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสทฟู์ดที่วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวก 

“แต่งตัวประหลาด” มักมาแต่งหน้าและเปล่ียนเสื้อผ้ากนั ร้านเครปญ่ีปุ่นอร่อยๆมากมาย รวมถึงร้าน 100 เยน 

“โอโมเตะซันโด” ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรปและปลูกต้นเซลโกเวียเป็นทวิแถว 

แหล่งรวมสนิค้าแบรนด์เนมสดุหรูที่เรียงรายสองอยู่ข้างทาง 

“พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทบัของพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ของญ่ีปุ่น ต้ังอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการ

บริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเม่ือคร้ังสร้างพระราชวังในสมัยสมเดจ็พระจักรพรรดิเมจิ ด้วยเน้ือที่กว่า 270 

เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกาํแพงหินขนาดมหึมาและคูนํา้สมัยเอโดะ ... ชมสวน “โคเคียวไกเอน” ที่เตม็ไปด้วยสน

ดัดสวยๆมากมายอายุกว่า 100 ปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “สะพานนิจูบาชิ” ที่เช่ือมลานหินกรวดขนาดใหญ่

ด้านนอกพาดผ่านคูพระราชวังช้ันในโดยมี “ฟุชิมิยากุระ” (หอฟุชิมิ) เป็นฉากหลัง 

หรือเลอืกซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์โดยท่านสามารถแจง้ไกดห์รือหัวหนา้ทัวร์หนา้งานไดเ้ลย 

จากนัน้  อิสระอาหารเทีย่งและอาหารคํา่ เพือ่ใหท่้านใชเ้วลาในการท่องเทีย่วไดอ้ย่างเต็มที ่ 

 ทีพ่กั   RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัองัคารที ่16 เมษายน 2562 (5)    สนามบนินาริตะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

10:50  ออกเดินทางจากสนามบนินาริตะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG641 

15:20  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

ËÁÒÂàËµØ  :   

 ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä Œ́µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ áÅÐÍÑµÃÒ

áÅ¡à»ÅÕèÂ¹â´Â·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¤íÒ¹Ö§¶Ö§»ÃÐâÂª¹�áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊǾ  

 ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¡ÒÃÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È / ËŒÒÁà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ¢Í§¡Í§µÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ / ¡ÒÃ¹íÒ

ÊÔè§¢Í§¼Ô´¡®ËÁÒÂ / àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ áÅÐ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔÊ‹Íä»ã¹·Ò§àÊ×èÍÁàÊÕÂ ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸ÔìäÁ‹

¤×¹¤‹Ò·ÑÇÃ� äÁ‹Ç‹Ò¡Ã³Õã´æ·Ñé§ÊÔé¹  

 ÃÙ»¶‹ÒÂÊ¶Ò¹·ÕèãªŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃâ¦É³Òà·‹Ò¹Ñé¹ 

อัตราคาบรกิาร  กําหนดการเดินทาง 12 - 16 àÁÉÒÂ¹ 2562 

กําหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

12 – 16 เมษายน 2562 57,900.- 54,900.- 51,900.- 8,000.- 
***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท*** 

***กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ทา่น/ทรปิ*** 
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ËÁÒÂàËµØ 

- การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีจํานวนผูเดินทางคร้ังละ 15 ทานข้ึนไป ถาผูเดินทางมีจํานวนไมครบตามจํานวนดังกลาว 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจงใหทราบลวงหนา  

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเน่ืองจาก ตรง

กับวันหยุดยาว เทศกาลตางๆท้ังของไทยและประเทศญี่ปุน ราคาตั๋วเคร่ืองบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ 

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในประเทศญี่ปุนสวนใหญเปนเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู 

(DBL) บางโรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอ

สอบถามเจาหนาท่ีกอนการเดินทางทุกคร้ัง)  

- เม่ือทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ

เรียกรองคาบริการคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเน่ืองจากผู

เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการ

เลื่อนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéÃÇÁ 

1. ¤‹Ò·Õè¾Ñ¡ ËŒÍ§ÅÐ 2 ·‹Ò¹ µÒÁâÃ§áÃÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃËÃ×ÍÃÐ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

2. ¤‹ÒÍÒËÒÃ, ¤‹Òà¢ŒÒªÁáÅÐ¤‹ÒÂÒ¹¾ÒË¹Ð·Ø¡ª¹Ô´µÒÁ·Õèä´ŒÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ 

3. ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂ¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�·Õè¤ÍÂÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒ¡Ñº·‹Ò¹ã¹µÅÍ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 

4. ¤‹ÒºÑµÃâ´ÂÊÒÃà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä»-¡ÅÑºªÑé¹·ÑÈ¹Ò¨ÃµÒÁàÊŒ¹·Ò§áÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹·Õèä´ŒÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ 

5. ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹Ç§à§Ô¹ ·‹Ò¹ÅÐ 1,000,000.- ºÒ·  

   (ËÒ¡ÍÒÂØà¡Ô¹ 70 »‚¢Öé¹ä» ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà Ố¹·Ò§ ·‹Ò¹ÅÐ 500,000.-ºÒ·)  **à»š¹ä»µÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§
¡ÃÁ¸ÃÃÁ�** 

7. ºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒ´×èÁÇÑ¹ÅÐ 1 ¢Ç´/·‹Ò¹ áÅÐ FREE WI-FI ON BUS 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéäÁ‹ÃÇÁ 

1. ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂÊ‹Ç¹µÑÇ ÍÒ·Ô ¤‹ÒÍÒËÒÃ-à¤Ã×èÍ§´×èÁ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ, ¤‹Ò«Ñ¡ÃṌ , ¤‹Òâ·ÃÈÑ¾·� à»š¹µŒ¹ 

2. ¤‹Ò·íÒË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ 

3. ¤‹ÒÀÒÉÕàª×éÍà¾ÅÔ§·Õè·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡à¡çºà¾ÔèÁàµÔÁÍÕ¡ 

4. ¤‹ÒÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ 7% áÅÐËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè ‹̈ÒÂ 3%   
5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จํานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป) 

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ :    

 ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Í§¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÁÑ́ ¨íÒ ·‹Ò¹ÅÐ 15,000.- ºÒ·  

 ªíÒÃÐÂÍ´·Ñé§ËÁ´¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 25 ÇÑ¹ 

ª×èÍºÑÞªÕ  ºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµÍÃ� á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ�» ¨íÒ¡Ñ́  

 ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§à·¾Ï ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ�  àÅ¢·Õè  860-0-241510 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

 ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â  ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ�  àÅ¢·Õè  968-0-091880 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

 ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢Ò ÊÕÅÁ¤ÍÁà¾Åç¡«�  àÅ¢·Õè  020-3-839278 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

 ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ� ÊÒ¢Ò ÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ�    àÅ¢·Õè  234-2-012317  ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

¡Ã³ÕªíÒÃÐ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´ÔµÁÕ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ´ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õè·íÒ¡ÒÃÃÙ´  ·Ò§ºÃÔÉÑ·àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ Ï äÁ‹ÁÕ¹âÂºÒÂãËŒ·‹Ò¹ªíÒÃÐà§Ô¹

¼‹Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ̧ ¹Ò¤ÒÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å  ·Ñé§¹Õéà¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ  

ËÁÒÂàËµØ ·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãºàÊÃç¨ã¹¹ÒÁ¹ÔµÔºØ¤¤Å ¡ÃØ³Òá Œ̈§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ· Ï ¢ÍÊ§Ç¹

ÊÔ· Ô̧ì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§ 
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เง่ือนไขต๋ัวเครื่องบิน 
- ã¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§à»š¹ËÁÙ‹¤³Ð ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ¨ÐµŒÍ§à´Ô¹·Ò§ä»-¡ÅÑº¾ÃŒÍÁ¡ÃØ�» ¡Ã³ÕÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§¡ÒÃàÅ×èÍ¹ÇÑ¹à Ố¹·Ò§¡ÅÑº·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§

ªíÒÃÐ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂÊ‹Ç¹µ‹Ò§·ÕèÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹àÃÕÂ¡à¡çº áÅÐ¡ÒÃ Ñ̈́ ·Õè¹Ñè§¢Í§¡ÃØ�» à»š¹ä»â´ÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹à»š¹¼ÙŒ¡íÒË¹´ «Öè§·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï

äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢Òä»á·Ã¡á«§ä Œ́  

- áÅÐã¹¡Ã³ÕÅÙ¡¤ŒÒÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ áµ‹·Ò§ºÃÔÉÑ·Ïä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÍ¡µÑëÇä»áÅŒÇ¹Ñé¹ ¼ÙŒà Ố¹·Ò§µŒÍ§ÃÍ REFUND µÒÁÃÐºº

¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹à·‹Ò¹Ñé¹ ¡ÃØ³ÒµÃÇ¨ÊÍº¡Ñºà Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔÉÑ·ÏÇ‹ÒÊÒÁÒÃ¶¤×¹¤‹Òâ´ÂÊÒÃä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 

- ¡Ã³Õ·‹Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�µŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÃÐ´ÑºªÑé¹·Õè¹Ñè§¨Ò¡ªÑé¹»ÃÐËÂÑ´à»š¹ªÑé¹ Ø̧Ã¡Ô¨ â´ÂãªŒ¤Ðá¹¹¨Ò¡ºÑµÃÊÐÊÁäÁÅ� ¨Ð

´íÒà¹Ô¹ä´ŒÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡ÍÍ¡µÑëÇ¡ÃØ�»áÅŒÇà·‹Ò¹Ñé¹ â´Â¼ÙŒâ´ÂÊÒÃµŒÍ§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹´ŒÇÂµÑÇ·‹Ò¹àÍ§ 

- ã¹¡Ã³Õ·ÕèÍÍ¡µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä»áÅŒÇÅÙ¡¤ŒÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à Ố¹·Ò§ä Œ́ áÅÐµŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§ã¹¡Ã³Õ¹Õé·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¨Ðàªç¤¡Ñº

·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹¡‹Í¹Ç‹ÒÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹ª×èÍ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ·‹Ò¹Í×è¹á·¹ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ ¡Ã³Õ¶ŒÒÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹ä Œ́¨ÐÁÕ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹

¨ÃÔ§ã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑëÇ ÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐµŒÍ§à»š¹¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂµÃ§¹ÕéàÍ§·Ñé§ËÁ´ 

- ·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹äÁ‹ÃÑº¨Í§·Õè¹Ñè§ (LONG LEG) ÅÙ¡¤ŒÒ·Õè»ÃÐÊ§¤�·Õè¹Ñè§µÃ§¹Õé ·Ò§ÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§ªÕéá¨§àËµØ¼ÅË¹ŒÒà¤Ò¹�àµÍÃ�àªç¤ÍÔ¹ Œ́ÇÂ

µÑÇ·‹Ò¹àÍ§ã¹ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§·ÕèÊ¹ÒÁºÔ¹ 

- ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÊÔ§¤â»Ã�¡íÒË¹´ãËŒ¹éíÒË¹Ñ¡¡ÃÐà»‰Òà Ố¹·Ò§äÁ‹à¡Ô¹ 30 ¡.¡. Ê‹Ç¹¡ÃÐà»‰ÒãºàÅç¡·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ä Œ́ÍÂÙ‹ã¹

¤ÇÒÁ´ÙáÅ¢Í§·‹Ò¹¹éíÒË¹Ñ¡äÁ‹à¡Ô¹ 7 ¡.¡. áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ ¡ÇŒÒ§+ÂÒÇ+ÊÙ§ äÁ‹à¡Ô¹ (25 «Á. X 56 «Á. X 46 «Á.)  ËÒ¡·‹Ò¹

à´Ô¹·Ò§´ŒÇÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹Í×è¹ µŒÍ§µÃÇ¨ÊÍºàÃ×èÍ§¹éíÒË¹Ñ¡áÅÐ í̈Ò¹Ç¹ ÊÑÁÀÒÃÐÍÕ¡¤ÃÑé§¡Ñºà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè 

- ¡ÒÃÊÐÊÁäÁÅ�¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ä·Â ËÒ¡ãªŒµÑëÇâ´ÂÊÒÃà»š¹áººËÁÙ‹¤³ÐÊÒÁÒÃ¶ÊÐÊÁäÁÅ�ä´Œ 50 % Ê‹Ç¹ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹Í×è¹æã¹

à¤Ã×Í STAR ALLIANCE ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñºà§×èÍ¹ä¢ÃÐËÇ‹Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹¹Ñé¹æ¡Ñº¡ÒÃºÔ¹ä·Â «Öè§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§à§×èÍ¹ä¢¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÊÔ· Ô̧ì

¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ 

- ã¹ºÒ§ÃÒÂ¡ÒÃ·ÑÇÃ� ·ÕèµŒÍ§à Ố¹·Ò§ Œ́ÇÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·È ËÃ×ÍÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹Í×è¹ ¹éíÒË¹Ñ¡¡ÃÐà»‰ÒÍÒ¨¨Ð¶Ù¡¡íÒË¹´ãËŒ

µèíÒËÃ×ÍÊÙ§¡Ç‹ÒÁÒµÃ°Ò¹ä Œ́ ·Ñé§¹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¢ŒÍ¡íÒË¹´¢Í§áµ‹ÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ «Öè§¼ÙŒà´Ô¹·Ò§ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºä Œ́¨Ò¡¾¹Ñ¡§Ò¹

´ŒÇÂµÑÇ·‹Ò¹àÍ§ 

- ¡ÃØ³ÒãÊ‹ËÁÒÂàÅ¢ÊÐÊÁäÁÅ�·Ø¡¤ÃÑé§·Õè¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃ�·Õè·Ò§ºÃÔÉÑ·ÏÊ‹§ãËŒà¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�¢Í§µÑÇ·‹Ò¹àÍ§ (¡ÃØ³Ò

à¡çºËÒ§ºÑµÃâ´ÂÊÒÃ·Ñé§¢Òä»áÅÐ¢Ò¡ÅÑºäÇŒà¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¡Ã³Õ·‹Ò¹äÁ‹ä Œ́ÃÑºäÁÅ�ÊÐÊÁ ·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒËÒ§ºÑµÃâ´ÂÊÒÃà¾×èÍ

Â×¹ÂÑ¹¡Ñº·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ä Œ́) 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            

              

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

ลาํดับ 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                 ไม่ทานเน้ือหมู               ไม่ทานสัตวปี์ก               ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด       

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      

(     ) 

    วนัท่ี      

    
 

เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ
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