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มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณม์ากกวา่ 20  ป ี

(แกรนด์1) ทาคายามา่ โตเกียว ฟูจิ 7 วัน 4 คืน ม.ค.-มี.ค. 57,900(TG)  
 

  เยอืนญีปุ่น่ สง่ทา้ยฤดหูนาว ทาคายามา่ โตเกยีว ฟจู ิ7 วนั 4 คืน 

เทีย่วปราสาทโอซากา้ ชมหมูบ่า้นมรดโลกชริาคาวาโกะ สกรีสีอรท์  

ชมลงิหมิะแชอ่อนเซน็ ชอ้ปปิง้ชนิจกู ุไมม่ปีล่อยอิสระเทีย่วเอง 

 โดยสายการบินไทย(TG) 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  24-30 ม.ค. / 7-13, 20-26 ก.พ. /13-19 ม.ีค. 62 

 

 

วนัที ่ รายการทวัร ์
มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั ค่ า 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ )  TG622 (23.30-07.00+1) - - - 

2 
สนามคันไซ – ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก) – วดัคโิยมสิ ึ– ปราสาทนโิจ ้

 GIFU MIYAKO HOTEL OR SIMILAR CLASS             
- ✓ ✓  

3 
หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ  –  ทาคายามา่ – ถนนสายโบราณซนัมาชซิจู ิ 

  ASSOSIA TAKAYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS         
✓ ✓ HTL 

4 
กจิกรรมลานสก ี– ลงิแชอ่อนเซน็  

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

5 
ภเูขาไฟฟจู ิ– โตเกยีว – ชอ้ปปิง้ชนิจกู ุ

 TOKYO METROPOLITANT HOTEL OR SIMILAR CLASS  
✓ ✓ ✓ 

6 วดัอาซากสุะ – โตเกยีว สกายทร ี(ถา่ยรปู) – โอไดบะ ✓ ✓ - 

7 สนามบนิฮาเนดะ – กรงุเทพฯ TG661 (00.20-04.50) - - - 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 
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วนัแรกของการเดนิทาง  (1)  กรงุเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมู ิ

 

20.00  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบ

กับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

*** หมายเหต ุ: เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิปดิบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไมม่ปีระกาศเตอืนผูโ้ดยสารขึน้เครือ่ง ดงันัน้

ผูโ้ดยสาร จ าเปน็ตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาท ี*** 

23.30  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)  สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – วดัคโิยมสิ ึ– ปราสาทนโิจ ้

 

06.25 ถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า 

ถือเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากด าริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทัพคน

ส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้าง

ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอ านาจ การเมือง การ

ปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น ด้าน

นอกของปราสาทเป็นลานกว้างที่ตกแต่งอย่าง  สวยงามด้วยไม้

ดอกไม้ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป มีมุมที่นั่งส าหรับนั่งชมดอกไม้

เพลินๆ และร้านค้าเล็กๆขายของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณนี้

จึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับชาวเมืองโอซาก้า 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงน ามาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียง

ไม้ที่ยื่นออกมาเหนอืหุบเขา ท าให้เห็นวิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับ

การยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ข้างใต้อาคารหลักคือ 

“น้ าตกโอตะวะ” ซึ่งเป็นสายน้ า 3 สายไหลลงสู่บ่อน้ า และยังเชื่อ

กันว่าการดื่มน้ าจากสายน้ าตกทั้ง 3 นี้แล้วจะประสบความส าเร็จ

สามด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา” ภายใน

บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆจ านวนมาก 

จากนั้น น าท่านชม “ปราสาทนิโจ้” ปราสาทแห่งนี้เคยเป้นปราสาทที่ประทับของเจ้าเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมืองหลาย

สมัยด้วยกัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ภายในสถานที่แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน พระราชวังฮอนมารุและส่วนพระราชวังนิ

โนมารุ  โดยพระราชวังนิโนมารุอยู่ด้านนอกมีคลองก้ันอย่างชัดเจน 

ความงามของปราสาทนิโจ้นอกจากตัวพระราชวังทั้ง 2 แล้ว ยังมี

สวนดอกไม้และสวนญี่ปุ่นให้ได้ชมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นต้นซากุระ ต้น

บ๊วย และดอกไม้นานาพันธุ์ต่างๆ 

ค่ า รบัประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก:           GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง (3)   หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ถนนซนัมาชซิจู ิ

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่งนี้ 

ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ท าให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดูใบไม้ผลิ 

สีสันสดสวยในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้หลั่ งไหลเข้ามา

เยือนอย่างต่อเน่ือง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งนี้ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดย

การสร้างหลังคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ โครงสร้างที่ถูกออกแบบอย่างชาญ

ฉลาดของช่างไม้สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน ท าให้สามารถรักษาบ้าน

ไว้ได้นานกว่า 250 ปี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อ

สินค้าพื้นบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดดัแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้านกัชโช่ได้อย่างกลมกลืน 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” เมืองเล็กๆท่ามกลางหบุเขาที่

เต็มไปด้วยบ่อน้ าร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ถือก าเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ตั้งของปราสาทของตระกูล

คานะโมริ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ ที่

เพียบพร้อมไปด้วย ธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ าค่าและยังคง

เสน่ห์ในยุคโบราณเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บน

ถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็นบ้านเรือนไม้สไตล์ญี่ปุ่นโบราณ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของ

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน หน้าต่างไม้เป็นซ่ีๆ มุงด้วยหลงัคากระเบ้ืองโบราณเรียงรายกันไปหลงัแล้วหลังเล่าจน

สุดสายตาที่ปลายถนน ดูแล้วเหมือนก าลังเดินอยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอดเส้นทางนอกจากจะ

มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ว ยังเต็มไปด้วยร้านขายสินค้าท้องถิ่น อย่างเช่นร้านท าสาเก ร้านท ามิ

โซะ รวมไปถึงอาหารพื้นเมืองและขนมหวานหลากหลาย ตื่นตาตื่นใจไปกับของที่ระลึกที่มีดีไซน์น่ารักๆอย่างเช่น 

ตุ๊กตาซารุโบโบะ เป็นตุ๊กตาเครื่องรางซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นไม่แพ้แมวกวัก ซารุโบโบะเป็นตุ๊กตาที่ไม่มี

หน้า แต่งชุดสไตล์ญี่ปุ่น มีหลากสีหลากหลายขนาดให้เลือก ถือเป็นสัญลักษณ์ทางของฝากจากทาคายาม่าเลยก็

ว่าได้ ให้ท่านได้เดินเลือกชมและซ้ือของพื้นเมืองที่เรียงรายเต็มสองข้างทางของถนนเส้นน้ี 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก:          ASSOSIA TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

**จากนัน้พกัผอ่นและผอ่นคลายอริิยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียน

ของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น** 
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วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง (4)  กจิกรรมลานสก ี– ลงิแชอ่อนเซน็ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “สกีรสีอรท์” ลานสกีที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดู

หนาว สัมผัสปยุหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส อิสระให้ท่านเลือกหามุมถูกใจ 

บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็น

ฉากหลงั อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาวนานาชนิด ทั้ง สกีหิมะ สโนว์

บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะหรือเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายตาม

อัธยาศัย (***ไม่รวมอุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ดและชุดสกี ฯลฯ***)  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “JIGOKUDANI MONKEY PARK”  

 ผ่านประสบการณ์ “ชมลิงแช่ออนเซ็น” กลางบ่อน้ าพุร้อน

ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดริมขอบสระ ชื่นชมความน่ารักของลิงที่อาศัย

อยู่กันเป็นฝูงใหญ่และมีความคุ้นเคยกับมนุษย์เป็นอย่างดี (ห้าม

จับหรือให้อาหารโดยเด็ดขาด) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม

ความน่ารักของลิงตามอัธยาศัย (การชมลิงแช่ออนเซ็นนั้นจะ

สามารถชมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและตัวของลิงเน่ืองจาก

ลิงที่ลงมาแช่ออนเซ็นเป็นลิงป่า) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม “พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์” 

ทีพ่กั:  MOTOSU VIEW HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั  

**จากนัน้พกัผอ่นและผอ่นคลายอริยิาบถกับการ “แชอ่อนเซน็” การแชน่้ าแรท่ี่คนญีปุ่น่เชือ่กนัวา่จะช่วยกระตุน้การไหลเวยีน

ของโลหติและชว่ยใหผ้วิพรรณดขีึน้** 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)  ภเูขาไฟฟจู ิ– โตเกยีว – ชอ้ปปิง้ชนิจกุ ุ

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านผ่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ”  ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 

เมตรจาก ระดับน้ าทะเลและรูปทรงกรวยคว่ าที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการ

สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่น

เชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้าม

ส าหรับสตรีมานานนบัร้อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว เพื่อน าท่านเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิง “ชนิจกู”ุ ย่านแห่งความเจริญอันดับ

หนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสนิค้า และร้านขายของนบัเป็นพนั ๆ ร้าน ซึ่งจะมผีู้คนนับหมื่น

เดินกันขวักไขว่ ถอืเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครือ่งใช้ไฟฟ้า, 

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

แฟชั่นทันสมัย และเครื่องส าอาง เป็นต้น 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร “ROKKASEN” บริการท่านด้วยบุฟเฟต์บาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่น ร้านดังจาก

รายการ TV CHAMPION ให้ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ อาทิ เช่น 

กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์ ปยูักษ์แบบสดๆ เน้ือสันสไลด์อย่างดี เนื้อไก่ผักสดต่างๆ เพื่อ

น ามาย่างที่โต๊ะเครื่องเคียงเป็น ผักสด สลัดผัก และผักดองต่างๆแบบญี่ปุ่น ข้าวสวย 

พร้อมซุปชนิดต่างๆอาทิ สาหร่าย ซปุไข่ ให้ทุกท่านเลือกรับประทานอย่างจุใจ 

ที่พัก:           TOKYO METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีห่กของการเดนิทาง (6) วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) – โอไดบะ  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชม “วัดเซน็โซจ”ิ หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก 

นมสัการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตู

ฟ้าค ารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” 

ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน 

ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งนี้  

จากนั้น น าท่านไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (ไม่ขึ้นชม)  หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลก ริม

แม่น้ าสุมิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทันสมั ย ใช้เป็นหอคอยส่ง

สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่ง

ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  น าท่านช้อปป้ิง “โอไดบะ ซไีซดม์อลล”์ ที่ม ี“Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงชื่อดังริมอ่าวโตเกียว แน่น

ขนดัไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร รวมแหล่งบันเทิง ร้านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้านขาย

ของที่ระลึกที่ก าลังมองหาไว้เป็นของขวญัของฝากจากแดนอาทิตย์อุทัย และถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของ

หนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สดุ” ของโตเกียวสามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่มีความ

ยาว 570 เมตรและนบัเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวใน

ยามอาทิตย์อัสดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ ์ระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบน

ฟากฟ้ามาหานครโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู ่รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” 

เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอันงดงามแสนประทับใจที่จะหาได้เพียงที่น่ีที่เดียวเท่าน้ัน **แวะ

ถ่ายรูปคู่กับกันดั้มตัวใหม่** 

**อสิระอาหารค่ าตามอธัยาศยั** 

จากนั้น  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)   สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

00:20  ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 661 

04.50  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / 

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

 รูปถ่ายสถานที่ใช้ประกอบการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 
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อตัราคา่บรกิาร 

***ส าหรบัผู้เดนิทางตัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป***  
 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ทา่นละ 
เด็กอายตุ่ ากวา่ 12 ปี 

มเีตยีง 

เด็กอายตุ่ ากวา่ 12 ปี 

ไมม่เีตยีง 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

24-30 ม.ค.62 

07-13 ก.พ.62 

20-26 ก.พ.62 

13-19 ม.ีค.62 

57,900.- 54,900.- 51,900.- 8,000.- 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน (ประมาณ 600.-) / ทา่น / ทรปิ*** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลบัชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงือ่นไขของ

กรมธรรม*์* 

7. บริการน้ าดืม่วนัละ 1 ขวด/ทา่น และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

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

2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

3. ค่าภาษีเชื้อเพลิงทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน (ประมาณ 600.-) /ทา่น/ทรปิ) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ :    

 ส าหรับการจองกรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วนั 

 

ชือ่บญัช ี บรษิทั เอฟวนีิว อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส ์ เลขที่  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส ์ เลขที่  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์  เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์   เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย ์

กรณีช าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงิน

ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวน

สิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลงั 
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การยกเลกิ :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหต ุ:  

 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจ านวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจ านวนไมค่รบตามจ านวนดังกล่าว 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา

แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การ

ก่อจลาจล 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไมว่่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวัน

เดินทาง หรือคืนเงินได้ 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่น่ส าหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธรุกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบตัิในการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอยา่งของเอกสารมดีงัตอ่ไปนี ้

1.  บัตรโดยสารเครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกิดขึ้นระหว่างที่พ านกัในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็น

ต้น 

3. ชื่อ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพท์ทีต่ิดต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลกัฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสือรับรองการท างาน บัตร

พนกังาน เป็นต้น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่น่(ส าหรับกรณกีารเขา้ประเทศญีปุ่น่ตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1.  หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านักระยะสั้น

เท่าน้ัน 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวตัิการถูกส่งตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่

เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร            
              
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู ่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหมู               ไม่ทานสตัวปี์ก               ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยืนยันราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด     

ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      
(     ) 
    วนัที่      

    
 

เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ใหเ้กียรติใชบ้ริการ
ของเรา 


