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ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขท่ี 11/01967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 
(สโนว4์) ฮอคไกโด อาบาชิริ ล่องเรือตดัน ้ าแข็ง 28ก.พ., 14 มี.ค. 52900 TG (MJ) 

เยอืนญี่ปุ่นกับทัวร์ที่ไว้ใจได้ เที่ยวสนุก ทีพ่ักด ีอาหารด ี5 วัน 3 คนื 

เส้นทางแนะน า เที่ยวสนุก เยือน โตเกียว นิกโก้ ภเูขาไฟซาโอะ ปีศาจหิมะ 

ไฮไลท์ เที่ยวเทศกาลน  าแข็งโซอุนเคยีว นั่งเรือตัดหิมะ 

บินตรงการบินสายการบินไทย 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง   

วันที่ 28 ม.ค.-01 ก.พ. 62 

วันที่ 14-18 มี.ค. 62 
 

 

 

 

 

วันที ่ รายการทัวร ์

มื ออาหาร 

เช้า กลางวัน ค่ า 

วันแรก สนามบนิสุวรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ ) TG670 23.55-08.20+1 - - - 

วันทีส่อง 

สนามบนิชโิตเสะ – สวนสัตวอ์าซะฮยิาม่า – เทศกาลน  าแข็งเมอืงโซอนุเคยีว  

 SOUNKYU KANKO HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ HTL 

 

วันทีส่าม 

ล่องเรือตัดน  าแข็ง (ICE BREAKER)  – สกรีสีอรท์  

✓ ✓ HTL 

 SOUNKYU KANKO  HOTEL OR SIMILAR CLASS              

วันทีส่ี ่

คลองโอตาร ุ– พิพธิภัณฑ์กลอ่งดนตร ี – ท าเนยีบรัฐบาลเกา่ – ซูซกูโินะ 

✓ ✓ ✓  SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU OR SIMILAR CLASS  

  “บฟุเฟต์ปิ้งยา่ง + ขาปยัูกษ์ 3 ชนดิ” 

วันทีห่า้ สนามบนิชโิตเสะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ ) TG671 10.30-16.30 ✓ - - 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอียดการเดนิทาง 

วันที่หนึ่งของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

20:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั นระหว่างประเทศขาออก (ชั น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

  พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ น

เครื่อง ดังนั นผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

23:45 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง...เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

 วันที่สองของการเดินทาง (2)  สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซะฮิยาม่า – เทศกาลน  าแข็งเมืองโซอุนเคียว  

08:30 ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า เมื อ ง

พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ...  

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซะฮิยาม่า” ชมความน่ารักของ “สัตว์ขั วโลก

เหนื อ” ที่หาชมได้ยากซึ่งสัตว์ต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์แห่งนี  ไม่ได้ถูกกักขังอยู่

ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ท่ัว ๆ ไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็นความคิด

สร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมในการออกแบบที่อยู่ของสัตว์ ด้วยแนวความคิดที่ว่า 

สัตว์ต่าง ๆ ควรจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติ

ของสัตว์นั น ๆ เพื่อให้พวกเขามีความสุข และแนวคิดนี จะท าให้ผู้เข้าชมได้

สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด ตื่นตาและน่าประทับใจ เช่น “ ขบวน

พาเหรดเจ้าเพนกวิน” ที่เดินแถวอวดโฉมกันอย่างสวยงาม “หมีขั วโลกเหนือ” 

ที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปชมไกลถึงขั วโลกเหนือ คุณจะได้เห็นหมีขาวขั วโลกทั ง

บนบกและใต้น  าได้อย่างชัดเจนผ่านก าแพงแก้ว เนื่องจากตามธรรมชาติหมี

ขาวจะจู่โจมแมวน  าที่โผล่ขึ นมาจากพื นผิวน  าแข็งเป็นอาหาร ที่นี่จะมีแคปซูล

ครอบแก้วที่ให้คนลอดเข้าไปยืนดู ซึ่งถ้าเป็นช่วงที่หมีขาวหิวกระหาย เมื่อเห็น

ศีรษะคนซึ่งมีสีด าโผล่ขึ นมาในครอบแก้วก็จะนึกว่าเป็นแมวน  าและจะ

กระโจนใส่เพื่อตะครุบเป็นเหยื่อ คุณจะได้สัมผัสวินาทีอันระทึกที่แมวน  าต้องเผชิญ แต่โชคดีที่เราอยู่ในครอบแก้วจึง

ไม่ได้รับอันตรายใดๆ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านชม “เทศกาลน  าแข็งเมืองโซอุนเคียว” หรือเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่า Hyobaku Matsuri เป็นเทศกาลประจ า

เมืองโซอุนเคียว ซึ่งจะจัดเป็นประจ าทุกปี สถานที่จัดงานตั งอยู่ริมแม่น  าอิชิการิ มีเสาน  าแข็ง อุโมงค์น  าแข็ง และ

โดมน  าแข็ง ตอนกลางคืนจะมีการประดับไฟ Light Up อย่างสวยงาม ให้ท่านอิสระท่านถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ

ความสวยงาม (ระยะเวลาในการจัดงานเทศกาลเริ่มตั งแต่ 25 มกราคม – 17 มีนาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก :   SOUNKYO KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่า  

**อิสระทุกท่านพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น  าแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วย

กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ น**    วันที่สามของการเดินทาง (3)         ล่ อ ง เ รื อ ตั ด

น  าแข็ง – สกีรีสอร์ท  
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านพบกับประสบการณ์ใหม่ “ล่องเรือตัดน  าแข็ง ”โดยเรือจะล่องไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันส่วนหัวของเรือก็จะท า

หน้าที่ตัดธารน  าแข็งออกด้วย ให้ท่านได้ชมความสวยงาม เพลิดเพลิน และเก็บภาพเป็นที่ระลึกของธารน  าแข็งที่ทะเล

โอโฮคซึ่งถือว่าเป็นความงามที่ธรรมชาติได้สร้างขึ นอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านสู่ “สกี รีสอร์ท” ลานสกีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฮอกไกโด ให้ท่านได้สนุกกับประสบการณ์การเล่นสกี บน

ลานสกีขนาดใหญ่ เช่น สโนว์บอร์ด สโนว์โมบิล หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ของท่านเอง ให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับการเล่นสกีในรูปแบบต่างๆ มากมายตามอัธยาศัย (ราคานี ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเล่นและกิจกรรม

ต่างๆ ภายในลานสกี) ***ทั งนี การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั น ขึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของ

หิมะ ณ เวลานั น** 

 

 

 

 

 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก :   SOUNKYO KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่า  

**อิสระทุกท่านพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น  าแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วย

กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ น**   

 

 วันที่สี่ของการเดินทาง (4)   คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -  ท าเนียบรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น าท่านเดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยม

ถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมือง มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคาร

ก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 1923 เป็นคลองที่เกิดจากการ

ถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วน า

สินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งท า

เป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้ท าการปรับปรุงเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวทั งยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองด้วยอิฐสีแดง เพื่อให้สามารถเดินเล่นได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่ง

ในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะสัปดาห์ ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์จะมีการสร้างบ้านหิมะ และตุ๊กตาหิมะประดับประดา 

ตลอดทางเดินและจุดเทียนในโคม น  าแข็งเพื่อให้แสงสว่างและความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งยามค่ าคืน 

นอกจากนั นยังมีการลอยโคมเทียนริมคลองเพ่ือเพิม่สีสันทางการท่องเที่ยวอีกด้วย 
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จากนั น น าท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” อาคาร เก่าแก่สองชั น ที่ภายนอกถูก

สร้างขึ นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี 

สร้างขึ นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และ

ควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านสู่ “ท าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่

สร้างด้วยอิฐสีแดงทั งหลัง โดยลอกแบบ มาจากอาคารท าเนียบรัฐบาล

แห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจ านวนมากกว่า 2.5 

ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี ใช้เป็นที่ท าการรัฐบาลฮอกไกโดตั งแต่ปี พ.ศ. 

2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ท าการหลัง

ใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั นซึ่งตั งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี  ตัว

อาคารที่เห็นในปัจจุบันที่ยังงดงามอยู่นั นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ 

ห ลั งจากถูก ไฟ ไหม้ เมื่ อปี  พ .ศ . 2454 ด้ วยความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี จึง

ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2512... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่

ย่าน “ซูซูกิโน่” แหล่งช้อปปิ้งอันดับหนึ่งของเมืองซัปโปโร ที่รวบรวม

ร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 NANDA ร้านชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโด สวรรค์ของคนรักอาหารทะเล

สไตล์ปิ้งย่าง บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ปูยักษ์ฮอกไกโดอันเลื่องชื่อ 

ปูทาราบะ ปูสุไว ปูขน อาหารทะเลอื่นๆ หอยเชลล์ หอยนางลม หอย

เม่น กุ้งทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน ของหวาน เค้กหน้าต่างๆ มุม

เครื่องดื่มให้ท่านได้รับประทานได้อย่างไม่อั น*** 

ที่พัก :   SAPPORO EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า  

  

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) สนามบนิชโิตเสะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ 

10:30 เดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG671 

16:30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
 

หมายเหต ุ :   

 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน และอัตรา

แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิด

กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่

ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

  รูปถ่ายสถานที่ใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั น 
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อัตราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 
เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 62 

14 – 18 มี.ค. 62 
52,900.- 49,900.- 46,900.- 6,000.- 

***กรณมีตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท*** 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ ทา่น/ ทรปิ 

(รวมแลว้ประมาณ 600 บาทไทย)*** 
 

อัตราคา่บรกิารนี รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทีค่อยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 

5. ค่าประกันอบัุติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ นไป ค่าประกนัอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ทา่นละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์** 

7. บริการน ้ าดืม่วนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 
 

อัตราคา่บรกิารนี ไมร่วม 

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

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3%   

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเชื อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีก 

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป) รวมแลว้ประมาณ 600 บาทไทย 

เงื่อนไขการช าระเงนิ :  

ส าหรับการจองกรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท  

 ช าระยอดทั งหมดกอ่นการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วัน 

ชือ่บัญช ี บรษัิท เอฟวนีวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จ ากัด 

 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์  เลขที่  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์  เลขที่  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนาคารกสิกรไทย สาขา สลีมคอมเพล็กซ ์  เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขา อโศกทาวเวอร์    เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย ์

กรณีช าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงิน

ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั งนี เพื่อความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั นทางบริษัท ฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

การยกเลกิ :  

กรุณาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมัดจ า 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหกั 50% ของอัตราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิทั งหมด 
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หมายเหต ุ:  

 การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีจ านวนผู้เดินทางครั งละ 30 ท่านขึ นไป ถ้าผู้เดินทางมีจ านวนไม่ครบตามจ านวน

ดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ และ อัตรา

แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญทีสุ่ด 

 ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสาร

การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลกิเที่ยวบิน,การประทว้ง, 

การก่อจลาจล 

 ต๋ัวเครื่องบนิเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือน

วันเดินทาง หรือคืนเงินได ้

รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเวน้วซี่าเข้าประเทศญีปุ่่นส าหรับคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุน่ให้กับคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่

ว่าจะด้วยวัตถปุระสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั นตอนการตรวจคนเข้า

เมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

 

ตัวอยา่งของเอกสารมดีงัต่อไปนี  

1.  บัตรโดยสารเครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการท างาน บัตรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบตัิการเขา้ประเทศญีปุ่น่(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่น่ตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1.  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านักระยะสั นเท่านั น 

3.  ในขั นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่

อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 

รำยกำรทวัร์       วนัเดินทำง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสำร            
              
               
จ ำนวนผูเ้ดินทำงทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่ำน / เดก็อำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี  ท่ำน) 
จ ำนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ควำมประสงคอ่ื์นตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร อำทิเช่น 
อำหำร                ไม่ทำนเน้ือววั                 ไม่ทำนเน้ือหมู               ไม่ทำนสตัวปี์ก               ทำนมงัสำวิรัต 
รำยระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่    เดก็    ค่ำตัว๋เพิ่ม / ลด      

ขำ้พเจำ้รับทรำบเง่ือนไขในรำยกำรทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      
(     ) 
    วนัท่ี      

    
 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริกำร
ของเรำ 


