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ใบอนุญาตธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 
(สโนว1์)โตเกียว ฟูจิสกี โอชิโนะฮคัไค 5วนั 3คืน ม.ค.,มี.ค. 41900 TG (TS) 

เยือนญีปุ่น เพลดิเพลนิบรรยากาศสวยงามย่ิง 5 วัน 3 คนื 
เทีย่วครบไฮไลท โตเกยีว เลนหมิะฟูจสิก ีลองทะเลสาบสวยงาม เกบ็สตอรเบอรี ่

พเิศษ บุฟเฟตขาปูยักษ อาบน้าํแรออนเซน ชมิไขดาํโอวาคดุาน ิ
บนิตรงการบินไทย สะสมไมลได 50 % 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง 15-19 ก.พ., 28 ก.พ.-04 ม.ีค. /7-11 ม.ีค. ราคา 41,900.- 

 มื้ออาหารท่ีอสิระ ทางไกดจะเปนคนแนะนาํรานดัง รานอาหารอรอย ๆ ในยานนั้น ๆ  
 
 

วนัที่ กาํหนดการเดินทาง เชา เที่ยง ค่าํ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ – สนามบินนารติะ ( 22.30-06.15) 
  ✈  

2 
นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน – ลองเรือโจรสลัด 15 นาที –  
หบุเขา โอวาคดุานิ – ชอปปงโกเทมบะ เอาทเล็ท – ปยูกัษ –  
ยามานาชิ –  

- ม ี
ม ี

HOTEL    
KASUGAI VIEW HOTEL   OR  
SIMILAR (ออนเซน) 

3 
อิซาวา – FUJI TEN SKI RESORT – โอชโินะฮคัไค – โตเกยีว – 
ชอปปงชนิจูก ุ

ม ี ม ี - 
APA MAKUHARI  HOTEL  OR  
SIMILAR 

4 
โตเกยีว - อิสระชอปปงหรอืเลอืกซือ้ทวัรพเิศษ “โตเกียวดิสนีย
แลนด”  *** ไมมีรถบัสบรกิาร // รวมคารถไฟ*** 

ม ี - - 
APA MAKUHARI HOTEL  OR  
SIMILAR 

5 
โตเกยีว – ไรสตรอเบอรรี่ – ชอปปงเอออนมอลล – นารติะ – 
กรงุเทพฯ  (17.30-22.30) 

ม ี - ✈  

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอียดการเดินทาง 
วันที่หนึง่ กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ 
1900  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวางประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคานเตอร C  (ใกลกับประตูทางเขา

หมายเลข 2)  พบกับเจาหนาท่ีท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
  *** หมายเหต ุ: เคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไมมีประกาศเตือนผูโดยสารข้ึน

เครื่อง ดังนั้นผูโดยสาร จําเปนตองพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 45 นาที *** 
 2230 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน  TG 640  
 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
วันที่สอง นารติะ – วนอทุยานฮาโกเน – ลองเรอืโจรสลดั 15 นาท ี– หบุเขา โอวาคดุาน ิ– ชอปปงโกเทมบะ เอาทเล็ท – ยา

มานาช ิ   
0620 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุนดินแดนอาทิตยอุทัย...ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็ค

สัมภาระ 

   
จากนั้น นําทานเดินทางสู “วนอุทยานแหงชาตฮิาโกเน” ซ่ึงถือวาเปนสถานที่พกัผอนหยอนใจที่มีชื่อเสียงและไดรับความ

นิยมมากท่ีสุดแหงหนึ่งของญี่ปุนแลวนําทานเปลี่ยนอิริยาบถเปนการ “ลองเรือโจรสลัด”   สัมผัสความงามราวกับ
ภาพวาดของทิวทัศนของ “ทะเลสาบอาช”ิ (ใชเวลาลอง 15 นาที) ... เชิญทานเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟาเรือ” 
เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟจูิเปนฉากหลัง…  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
จากนั้น หลังอาหารนําทานเดินทางโดยรถโคชมุงหนาสู “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ท่ีเกิดขึ้นจากการปะทุ

ขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเนเม่ือหลายพันปกอน ทําใหเกิดบอน้ํารอนผุดขึ้นมาจากใตดิน น้ําและควันเหลานี้จะมี
สวนผสมของกาํมะถันอยูดวย ... ชมบอน้ําแรกํามะถนัท่ีสามารถตมไขไหสุกได และไขท่ีตม จากบอนี้เปลือกของไขจะ
มีสีดําสนิท ... พรอมชิม “ไขดํา” โดยเช่ือกันวาเมื่อกินไขดํา 1 ฟอง จะทําใหมีอายุยืนยาวขึ้น 7 ป...  

จากนั้น นําทานเดินทางสู  “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนดระดับโลกมาไวดวยกันบนหุบเขาริม     
Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหงชาติฮาโกเนกับมหานครโตเกียว ใหทานไดอิสระกับการ
เลือกซื้อเลือกชมสินคาที่ไดรวบรวมกวา 165 แบรนดดังไมวาจะเปน Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา Intimate Apparel ไดแก Kid 
Blue และ Triumph หมวดสินคา Home Fashion ไดแก Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เปนตน 
... นอกจากนี้ยังมีหมวดสินคาอื่นๆ อยางรองเทา กระเปา เสื้อผาเด็ก ซ่ึงของทุกชิ้นเปนของแทและราคาถูกกวาใน
หางสรรพสินคา ท่ีรวมไวในพื้นท่ีกวา 400,000 ตารางฟุต ถือเปนสวรรคแหงการชอปปงของคนญี่ปุนโดยเฉพาะ
ใหทานไดอิสระชอปปงกันตามอัธยาศัย ...  

จากนั้น สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพักพรอมท้ังอาบน้ําแรธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ทานจะไดพักผอนกับการลอง
อาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้าํแรในสไตลญ่ีปุนและพักผอนอยางเต็มอ่ิม 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
พรอมเสิรฟทานดวยเมนูพิเศษ “บุฟเฟตปูยักษ” ใหทานไดล้ิมรสปูน้าํเย็นแหง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรับการกลาว
ขานจากนักโภชนาการญี่ปุนวาเปนปูน้าํเย็นที่เนื้อมีรสชาติอรอยท่ีสุดและมีเนื้อท่ีนุมนารับประทานใหทานไดอ่ิม
อรอย “แบบไมอั้น!!!” 
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ท่ีพกั :  KASUGAI VIEW HOTEL หรอืเทียบเทา 
^_^ หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ “การอาบน้าํแรธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้าํแร
สไตลญ่ีปุนใหทานไดพกัผอนอยางเต็มอ่ิม ซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาตินี้มีสวนชวยเร่ือง โรคภัยไขเจ็บและ
ผิวพรรณเปลงปลั่ง 

 

วันที่สาม อิซาวา – FUJI TEN SKI RESORT – โอชโินะฮัคไค – โตเกยีว –  ชอปปงชนิจกู ุ
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (3)  

 
จากนั้น นําทานสัมผัสกับประสบการณความสนุกสนานท่ี “ฟูจิเท็น สกี รีสอรท” (Fuji Ten Ski Resort) ลานสกีและ        

ท่ีพักท่ีตั้งอยูบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... ทานจะไดสัมผัสกับ “หิมะ” ท่ีตกในชวงปใหม ... หากมีเวลาพออิสระใหทาน        
ไดเลือกสัมผัสประสบการณใหม อาทิ ตื่นเตนกับการล่ืนไถลดวย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนวบอรด” หรือเลือก
เพลิดเพลินกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” ท่ีท านจะสามารถนั่ ง ด่ืม ดํ่ากับทัศนียภาพ ท่ี ถูกปกคลุมดวยหิมะ        
ท่ีดูแลวสะอาดตาย่ิงนกั (มี Slade ใหบริการ / ไมรวมอัตราเชาอุปกรณและชุดสําหรับเลนสก)ี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
สําหรับ (กรุปเดินทางวันที่ 17- 21 ม.ค. , 15-19 มี.ค. 62) หลังอาหารนําทานเดินทาง

สู “โอชิโนะฮัคไค” หมูบานเล็กๆในละแวก ทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู
ระหวาง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมูบานโอชิ
โนะมีบอน้ําท่ีแปด ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมา
มากกวา 1,200 ป ... ไดรับใบประกาศจากกรมชลประทานของ  ประเทศ
ญ่ีปุนวาน้ําในแตละบอ เปนน้ําท่ีสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบอมี
ปลาเทราซขนาดใหญ และมีแรธาตุทําใหมีสาหรายและหญาน้ํา เกิดในบอ ทํา
ใหเวลามองลงไปเปนสีเขียวสวยงามคลายกับมรกตอยูในน้ํา บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไมและ เปนจุดท่ี
สามารถมองเห็นและถายภาพภูเขาไฟฟูจิไดสวยท่ีสุด ...  อิสระใหทานถายรูปและซ้ือของท่ีระลึกจากชมชุนพื้นบาน
บริเวณโดยรอบ…    

จากนั้น นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปจจุบันของญี่ปุนท่ีคลาคลํ่า
ไปดวยผูคนและเทคโนโลยีลํ้ายุคมากมาย... เพื่อเดินทางไปยัง “แหลงอัพเดท
เทรนด” ของชาวปลาดิบ ณ ยานการคา “ชินจูกุ”  หรือ “ศูนยกลางท่ีสองแหง
นคร”  ยานความเจริญอันดับหนึ่งของ นครโตเกียวในปจจุบัน ท่ีสามารถแบง
ออกเปน2  ฝงใหญๆ ดวยกันคือ ฝงทิศตะวันตก เปนยานธุรกิจท่ีเต็มไปดวย
อาคารสํานักงานสูงระฟา โรงแรมหรู และเปนท่ีตั้งของอาคารศาลาวาการ 
Tokyo Metropolitan Government ซึ่งเปนศูนยกลางการปกครองของมหา
นครโตเกียว และ  ฝงทิศตะวันออก เปนยานแหงสีสันที่เต็มไปดวยศูนยการคา รานขายสินคาแฟชั่น รานสินคา
อิเล็กทรอนิกส รานขายสินคาลดราคาและสินคามือสอง รานอาหาร และยานคาบูกิโชะซ่ึงเปนแหลงบันเทิงยาม
ราตรีท่ีใหญท่ีสุดของญี่ปุน ...เชิญทานเลอืก “ชมและซื้อ” สินคาจากรานคาตาง ๆ มากมาย ในยานนี้ ไมวาจะเปน
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เครื่องสําอางยี่หอดัง ๆ เสื้อผา และของกระจุกกระจิก นารัก ๆ ในสไตลแบบญี่ปุน กลองถายรูปดิจิตอลกลองถาย
วีดีโอ MP-3, Walkman, CD-Player วิทยุ คอมพิวเตอร, Note Book, นาฬิกา, เปนตน นอกจากนั้นทานยังจะได 
เห็นแฟชั่นการแตงตัว และวัฒนธรรมตาง ๆ ของเด็กวัยรุนและ เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตาในกรุงโตเกียวที่นับไดวามี
สไตลในแบบความเปนตัวของตัวเอง 
*** เพื่อใหทานไดใชเวลาไดอยางคุมคาอาหารม้ือคํ่าอิสระตามอัธยาศัย ...ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยจากรานคา
ตางๆ ในยานชินจูก ุ*** 

ท่ีพัก :  APA MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี ่ โตเกยีว - อิสระชอปปงหรอืเลอืกซือ้ทัวรพเิศษ “โตเกยีวดสินยีแลนด”   *** ไมมีรถบัสบริการ // รวมคารถไฟ*** 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
จากนั้น อิสระตามอัธยาศัยท้ังวันใหทานเลือกชอปปงตามยานดังของกรุงโตเกียว โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว 

(รวมคารถไฟ) โรงแรมท่ีพักจะอยูใกลกับ “สถานีรถไฟ” ทานสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อทองเท่ียวในสถานท่ีท่ีมี
ชื่อเสียง และแหลงชอปปงยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไมวาจะเปน 

                    
“ศาลเจาเมจิ” ศาลเจาเกาแกอันศักด์ิสิทธิ์และเปนท่ีเคารพของคนโตเกียว สรางขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในป 

1920 … ตั้งอยูใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตนไมนานาพรรณถึง 1 แสนตนทําใหดูเหมือนกับวาศาลเจาแหงนี้
ตั้งอยูภายในปา ... ในชวงวันปใหมคนโตเกียวนิยมมาขอพรท่ีศาลเจาแหงนี้ 

“ตลาดปลาสึคิจิ” ตลาดปลาคาสง-ปลีกท่ีใหญท่ีสุดในโตเกียวท่ีอยูบริเวณ “ยานกินซา” ตื่นตากับปลานอยใหญหลากหลายชนิด 
อรอยกับอาหารทะเลอ่ืนๆ จากท่ัวทุกทะเลของญ่ีปุน ... ใหทานไดเลือกซื้อและชมขาวของเคร่ืองใช-เคร่ืองครัว
มากมาย และผลิตภัณฑอาหารทะเล 

“ตึกรัฐสภา” (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือที่ชาวญ่ีปุนเรียกติดปากกันวา “โทะโจ” ซ่ึงจัดวาเปนตึกท่ีสําคัญของเมือง
โตเกียวและประเทศญี่ปุน ... เปนที่ตั้งทําการของหนวยราชการและรัฐบาลตางๆ ของญ่ีปุนท่ีสําคัญ ลักษณะของตึก
ก็เปนท่ีสะดุดตาดวยตึกคูสูงระฟาท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากนี้ภายในตัวอาคารสามารถเขาชมวิวของ
เมืองโตเกียวไดอีกดวย (ในกรณีที่อากาศดี ทานจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม) 

   
 

หรือเลือกชอปปงในยานชื่อดังของโตเกียว อาทิ 
 

“ชิบูยา”  ยานวัยรุนช่ือดังอีกแหงของมหานครโตเกียว ทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาคิบ
จากรานคามากมายมากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เปนสัญลักษณของยานนั้น ... พรอมท้ังเลือก
ชมและซ้ือสินคามากมาย อาทิ เสื้อผา เครื่องสําอาง, รองเทา, กระเปา และท่ีไมควรพลาดชม  “ของเลนสําหรบั
ผูใหญ” ... สําหรับทานท่ีช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ตองไมพลาดท่ี “ราน 100 เยน” 
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 “อากิฮาบารา” แหลงรวมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็คทรอนิคสท่ีใหญท่ีสุดในโตเกียว พรอมท้ังรานขายเกมสแผนเกมส 
และสําหรับทานท่ีชื่นชอบตุกตาก็สามารถเลือกซ้ือสวนประกอบตางๆ เพื่อไปตกแตง เปนตุกตาในแบบของตัวเองได 

“รอปปองงิ ฮิวล” ศูนยการคาช่ือดังอีกยานหนึ่งของกรุงโตเกียว ใหทานชอปปงจุใจ เลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ
เชน เสื้อ ผา กระเปา รองเทา เครื่องสําอาง น้ําหอม เปนตน ... อีกท้ังทานยังสามารถขึ้นชมวิวของกรุงโตเกียวได
ท่ีชั้นบนของรอปปองงิไดอีกดวย (ไมรวมคาเขาชม) 

จากนั้น สําหรับทานที่อยากยอนวัยสู “โลกวัยเยาว” ***สําหรับทานใดจะไป “โตเกียว ดิสนียแลนด” สามารถเลือกซ้ือทัวร
เสริมไดเพียงทานละ 2,600 บาท*** ... โดยทัวรพิเศษจะนําทานสู “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษสําหรับคนทุก
เพศท่ีทุมทุนสรางกวา 600 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญทานสัมผัสกับ ความอลังการจาจินตนาการ
อันหลากหลาย ตื่นตากบัดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเตนกับการลองเรือผจญภัยผานเหลา “โจรสลัด” 
ท่ีแสนนากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกปาท่ี “Jungle Cruise” ทานจะไดพบ
กับเหลาสัตวปานานาชนิด ... แลวพักผอนอิริยาบถดวยการนั่ง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนียแลนด 
(สําหรับทัวรเสริม ... จะไมมีบริการรับกลับท่ีพัก โดยทานสามารถ รับแผนท่ีและรายละเอียดการเดินทางกลับสูท่ี
พกัจากทางไกด) 

 
 
 
  
*** เพื่อใหทานไดใชเวลาไดอยางคุมคาอาหารมื้อเท่ียงและมื้อคํ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยจากรานคา

ตางๆ ในมหานครโตเกียว *** 
ท่ีพกั : APA MAKUHARI HOTEL หรอืเทียบเทา 
 
วันที่หา โตเกยีว – ไรสตรอเบอรรี ่– ชอปปงเอออนมอลล – นารติะ – กรุงเทพฯ   
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระใหเรียบรอย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 
จากนั้น นําทานไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซ้ือสตรอเบอรรี่ “ไรสตรอเบอรรี่” ของชาวญี่ปุนท่ีมีการปลูกอยางพิถีพิถัน

และไดรับการดูแลเอาใจใสทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทําใหผลของสตรอเบอรร่ีนั้นมีสีแดงสด ขนาดใหญ และ
รสชาติหวานกวาบานเราหลายเทา ... ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรรี่และท่ีสําคัญคือ ทานสามารถ ชิมสต
รอเบอรรี่ในไรนี้ได โดยสามารถเด็ดจากตนดวยตัวเอง... 

จากนั้น นําทานเดินทางสู “เอออน พลาซา” ศูนยรวมสินคาชั้นนําตางๆ มากมาย ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตล
ญ่ีปุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน จําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบานอาทิ 
นาฬิกา, กลอง, กระเปา, รองเทา, เสื้อผา เปนตน รวมทั้ง “ราน 100 เยน” สินคาคุณภาพดีราคาแสนถูก ซ่ึงบาง
รานไมตอง เสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติอีกดวย ... นอกจากนี้ยังมี รานกาแฟ รานอาหาร
มากมายอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินคาถูกใจฝากคนทางบานตามอัธยาศัยอยางจุใจ.. 

***เพื่อใหทานไดใชเวลาไดอยางคุมคาอาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย...ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยจากรานคาตางๆ *** 
จากนั้น สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู “สนามบินนาริตะ”  
1730 เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยสายการบิน Thai Airways  เท่ียวบิน  TG 677 
2230 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

ขอ้แนะนาํ !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบัทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง  

เพ่ือทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจดัเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  
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หมายเหต ุ :   
 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญที่สุด 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญ่ีปุน ของกองตรวจคนเขาเมือง / การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร ไม
วากรณใีดๆท้ังสิ้น 
  รูปถายสถานท่ีใชประกอบการโฆษณาเทานั้น 

อัตราคาบริการ 
ผูใ้หญ่                                                                                ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 37,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 37,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 31,900.- บาท 

พกัเดีย่วเพิม่                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

*กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง และรบกวนส่งสําเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ* 

อัตราคาบรกิารนีร้วม 
1. คาท่ีพัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเดียวกัน 
2. คาอาหาร, คาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีไดระบุไวในรายการ 
3. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกบัทานในตลอดการเดินทาง 
4. คาบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเสนทางและสายการบินที่ไดระบไุวในรายการ 
5. คาประกันอุบัติเหตใุนระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปขึ้นไป คาประกนัอุบัติเหตุ
ระหวางการเดินทาง ทานละ 500,000.-บาท) **เปนไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม** 
อัตราคาบรกิารนีไ้มรวม 
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 
2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหักภาษ ีณ ท่ีจาย 3%   
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 
เงื่อนไขการชาํระเงนิ :  

สาํหรบัการจองกรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 10,000.- บาท  
 ชาํระยอดท้ังหมดกอนการเดนิทางอยางนอย 25 วัน 

ชื่อบัญช ี บริษทั เอฟวนีวิ อนิเตอร แทรเวลิ กรุป จาํกดั 
 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮาส  เลขท่ี  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลิค เฮาส  เลขท่ี  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย 
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ  เลขท่ี  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย 
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขา อโศกทาวเวอร    เลขท่ี  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย 
กรณีชําระดวยบัตรเครดิตมีคาธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดท่ีทําการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไมมีนโยบายใหทานชําระเงิน
ผานการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารสวนบุคคล  ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยในการชําระเงินของทานเปนสําคัญ  
หมายเหตุ ทานท่ีตองการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจงกับพนักงานขายใหทราบลวงหนา มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมออกใบเสร็จยอนหลัง 
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การยกเลกิ :  
กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ 
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหต ุ:  
 การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีจาํนวนผูเดินทางครั้งละ 30 ทานขึ้นไป ถาผูเดินทางมีจํานวนไมครบตามจาํนวน

ดังกลาว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจงใหทราบลวงหนา  
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา

แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญท่ีสุด 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน / การนําส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสาร

การเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน,การประทวง, 
การกอจลาจล 

 ต๋ัวเครื่องบินเปนตั๋วกรุปราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางไปกลับพรอมคณะไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ไมสามารถนํามาเลื่อน
วันเดินทาง หรือคืนเงินได 

รายละเอียดเกีย่วกบัการยกเวนวซีาเขาประเทศญีปุ่นสาํหรบัคนไทย 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไม

วาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรอืธรุกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา
เมือง เพื่อเปนการยนืยันวามีคุณสมบัติในการเขาประเทศญี่ปุน  
ตวัอยางของเอกสารมดีงัตอไปนี ้
1.  บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน 
2.  ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน 
3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศพัทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุน เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุน 
5.  หลักฐานการทํางานที่สามารถยืนยันวาทานมีการทํางานที่ชัดเจนอยูในประเทศไทย เชน หนังสือรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เปนตน 
คุณสมบตักิารเขาประเทศญี่ปุน(สาํหรบักรณกีารเขาประเทศญีปุ่นตามมาตรการยกเวนวซีา) 
1.  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2.  กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุนจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบติัเพื่อการพาํนักระยะสั้นเทาน้ัน 
3.  ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15  วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ี

อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร            
              
               
จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือท้ังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหมู               ไม่ทานสตัวปี์ก               ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด     

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง           
(     ) 
    วนัท่ี      

    
 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ


