บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/1967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ กว่า 20 ปี
((ซากุระ1A) โตเกียว สกี ซากุระ 5 วัน 3 คืน 40,900 TG)

เยือนญีป่ นุ่ ชมซากุระแรกเมืองมัตซุดะ่ 5 วัน 3 คืน
เทีย่ วสบายไม่เหนือ่ ย โตเกียว ล่องทะเลสาบฮาโกเน่ ฟูจิ โอวาคุดานิ
พิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ เล่นสกีทฟี่ ูจเิ ทนสกีรสี อร์ท
โดยสายการบินไทย (TG)

กำหนดกำรเดินทำง

วันที่

เช้ ำ เที่ยง คำ่

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ ( 22.30-06.15 )

2

นำริตะ – วนอุทยำนฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นำที – หุบเขำ
โอวำคุดำนิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอำท์เล็ท – ยำมำนำชิ

-





KASUGAI VIEW HOTEL
OR SIMILAR

3

อิซำว่ำ – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรือ
เทศกำลชมดอกซำกุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ





-

OMORI TOKYU HOTEL
OR SIMILAR



-

-

NARITA AIRPORT
RESTHOUSE OR SIMILAR



-

✈

4
5

โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ ำยรูป) –
ช้ อปปิ้ งอิเคะบุคุโระ – ฮำรำจูกุ
โตเกียว – ไร่ สตรอเบอร์ รี่ –เมืองเก่ำซำวำระ – ช้ อปปิ้ ง
เอออนมอลล์ – สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพฯ ( 17.30-22.30 )

กุมภำพันธ์
มีนำคม

✈

กำหนดกำรเดินทำง
14 – 18, 28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
07 – 11, 15 – 19 มี.ค. 2561

ราคา

40,900.-
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วันที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ
2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็ คอินปิ ดบริ กำรก่ อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่ มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึ้นเครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสำร จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่ อนเวลำเครื่ องออกอย่ ำงน้ อย 45 นำที ***
2230 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 640
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่สอง
0615

นำริตะ – วนอุทยำนฮำโกเน่ – ล่ องเรือโจรสลัด 15 นำที – หุบเขำ โอวำคุดำนิ –
ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอำท์ เล็ท – ยำมำนำชิ
ถึงสนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอำทิตย์ อุทัย...ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “วนอุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่ ” ซึ่ งถือว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยม
มากที่สุดแห่ งหนึ่ งของญี่ปุ่นแล้วนาท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการ “ล่ องเรื อโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาด
ของทิวทัศน์ของ “ทะเลสำบอำชิ ” (ใช้ เวลำล่ อง 15 นำที) ... เชิ ญท่านเลื อ กหามุ ม ถูกใจบริ เวณ “ดำดฟ้ำเรื อ ” เพื่อ
บันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง…
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้น หลังอาหารนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ “หุบเขำโอวำคุดำนิ” หรื อ “หุบเขำนรก” ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมา
ของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทาให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ าและควันเหล่านี้ จะมีส่วนผสมของ
กามะถันอยูด่ ว้ ย ... ชมบ่อน้ าแร่ กามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้ เปลือกของไข่จะมีสีดาสนิ ท ...
พร้อมชิม “ไข่ ดำ” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้มีอายุยนื ยาวขึ้น 7 ปี ...
จากนั้น นาท่านเดิ นทางสู่ “โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอำท์ เล็ ท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุ บเขาริ ม Tomei
Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือก
ชมสิ นค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves
Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสิ นค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph
หมวดสิ นค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น ... นอกจากนี้ ยงั มีหมวด
สินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่ งของทุกชิ้นเป็ นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ใน
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 22 ยูนิต3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399 LINE ID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

2

พื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือ เป็ นสวรรค์แห่ งการช้อ ปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อ ปปิ้ งกันตาม
อัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั พร้อมทั้งอาบน้ าแร่ ธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพ ท่านจะได้พกั ผ่อนกับการ
ลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ ในสไตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
จำกนั้น พร้ อมเสิ ร์ฟท่ ำนด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่เนื้ อ มี รสชาติอ ร่ อ ยที่สุดและมี เนื้ อ ที่นุ่มน่ ารับประทานให้ท่านได้อิ่ ม อร่ อ ย
“แบบไม่ อ้นั !!!”
ที่พัก : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ ธรรมชำติ”เพือ่ สุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันที่สำม อิซำว่ ำ – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกำลชมดอกซำกุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว –
ช้ อปปิ้ งชินจูกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

จากนั้น นาท่า นสัมผัสกับประสบการณ์ ค วามสนุ ก สนานที่ “ฟู จิเ ท็น สกี รี สอร์ ท ” (Fuji Ten Ski Resort) ลานสกี แ ละ
ที่พกั ที่ต้งั อยูบ่ ริ เวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะได้สมั ผัสกับ “หิมะ” ที่ตกในช่วงปี ใหม่ ... หากมีเวลาพออิสระให้ท่านได้เลือก
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย “สกี” เลือกสนุ กกับ “สโนว์ บอร์ ด” หรื อเลือกเพลิดเพลินกับ
การ “นั่ งเลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ ากับทัศนี ยภ์ าพที่ถูกปกคลุมด้วยหิ มะที่ดูแล้วสะอาดตายิง่ นัก (มี Slade
ให้ บริกำร / ไม่ รวมอัตรำเช่ ำอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่ นสกี)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
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สำหรับ (กรุ้ปเดินทำงวันที่ 17-21 ม.ค. และ 15-19 มี.ค.) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “โอชิ โนะฮัคไค” หมู่บา้ นเล็กๆในละแวก
ทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้ นโอชิโนะมี
บ่อน้ าที่แปด ที่เกิดจากการละลายของหิ มะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจากกรม
ชลประทานของ ประเทศญี่ปุ่นว่าน้ าในแต่ละบ่อ เป็ นน้ าที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติโดยภายในบ่อมี ปลาเทราซ์ขนาด
ใหญ่ และมีแร่ ธาตุทาให้มีสาหร่ ายและหญ้าน้ า เกิดในบ่อ ทาให้เวลามองลงไปเป็ น สี เขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยูใ่ น
น้ า บริ เวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และ เป็ นจุดที่สามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุด ...อิสระให้
ท่านถ่ายรู ปและซื้อของที่ระลึกจากชมชุนพื้นบ้านบริ เวณโดยรอบ…
สำหรับ (กรุ้ ปเดินทำงวันที่ 14-18ก.พ. , 28ก.พ.- 04 มี.ค. , 07-11 มี.ค. ) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ งาน “Matsuda Cherry
Blossom Festival” พาท่านชม “เทศกำลดอกซำกุระ” ที่เมืองมาซึ ดะ จังหวัดคานากาวะ (เริ่ มวันที่ 11 ก.พ. – 16 มี.ค.) ..
ซากุระในประเทศญี่ปนมี
ุ่ หลากหลายพันธ์มาก พันธุห์ นึ่งที่ผลิดอกออกมาเร็วที่สุดคือพันธุ์ “คำวำซึ” (Kawatsu Sakura)
ซึ่ งจะได้เห็นประมาณกลางเดือนก.พ.-ต้นเดือนมี.ค. ... ดอกซากุระพันธุ์คาวาซึ จะมีสีชมพูเข้มที่นี่จะปลูกไว้ประมาณ
จานวน 260 ต้น บนภูเขามาซึดะ ทิศตะวันตกของจังหวัดคานากาว่า
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ปนที
ุ่ ่คลาคล่าไปด้วยผูค้ นและเทคโนโลยีล้ ายุคมากมาย...
เพื่อเดินทางไปยัง “แหล่ งอัพเดทเทรนด์ ” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชิ นจูกุ” หรื อ “ศู นย์ กลำงที่สองแห่ งนคร”
ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของ นครโตเกียวในปั จจุบนั ที่สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ฝั่งใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก
เป็ นย่า นธุ ร กิ จ ที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยอาคารส านัก งานสู ง ระฟ้ า โรงแรมหรู และเป็ นที่ ต้ ัง ของอาคารศาลาว่ า การ Tokyo
Metropolitan Government ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝั่งทิศตะวันออก เป็ นย่านแห่ ง
สีสนั ที่เต็มไปด้วยศูนย์การค้า ร้านขายสิ นค้าแฟชัน่ ร้านสิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์ ร้านขายสิ นค้าลดราคาและสิ นค้ามือสอง
ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะซึ่งเป็ นแหล่งบันเทิงยามราตรี ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ...เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สิ นค้า
จากร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ในย่านนี้ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสาอางยีห่ อ้ ดัง ๆ เสื้อผ้า และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆ ในสไตล์
แบบญี่ปุ่น กล้องถ่ายรู ปดิจิตอลกล้องถ่ายวีดีโอ MP-3, Walkman, CD-Player วิทยุ คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิกา,
เป็ นต้น นอกจากนั้นท่านยังจะได้ เห็นแฟชัน่ การแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่ นและ เหล่าบรรดาแฟชั่น
นิสต้าในกรุ งโตเกียวที่นบั ได้วา่ มีสไตล์ในแบบความเป็ นตัวของตัวเอง
* เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้อย่ ำงคุ้มค่ำอำหำรมือ้ คำ่ อิสระตำมอัธยำศัยให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ำต่ ำงๆ ในย่ ำนชินจูกุ
ที่พัก : OMORI TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
วันที่สี่ โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ ำยรู ป) – ช้ อปปิ้ งอิเคะบุคุโระ – ฮำรำจูกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์ เจ้ ำแม่
กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนำดยักษ์ ” ที่
มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องราง ของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่ ง
นี้ ... หรื อจะเลือกเดินที่ “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสินค้า พื้นเมือง “Made
In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น หรื อจะ
เลือก ชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ... แล้วนาทุกท่าน เดินถ่ายรู ปคู่กบั แลนด์มาร์กแห่ งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ
ริ มแม่น้ าสุ มิดะ “หอคอยโตเกียว สกำยทรี ” (Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก... เปิ ด
ให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสู ง ของหอกวางตุง้ ใน
มณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ...
ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี ”ที่บรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัด อาซะกุซ่าที่
เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “อิเคะบุคุโระ” เป็ นอีกหนึ่ งย่านที่คึกคักของโตเกียวมีสถานี อิเคะบุคุโระเป็ นเหมือนจุดศูนย์กลางของ
ย่าน มี 2 ฝั่ง ได้ แก่ ฝั่งตะวันตก และ ฝั่งตะวันออก โดยมีสถำนี อิเคะบุคุโระอยู่ ตรงกลำง ท่านจะได้เพลิดเพลินและ
สนุ กสนาน กับการจับจ่ายซื้ อของฝากจากร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องสาอางยีห่ ้อดัง ๆ ของญี่ปุ่น อาทิ
KOSE SHISEDO, KANEBO ,SK-II เสื้อผ้า และของกระจุกกระจิกน่ ารัก ๆ ในสไตล์แบบญี่ปุ่น, นาฬิกายีห่ ้อแบรนด์
เนม, เป็ นต้น ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยคือ ร้ ำน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่าง ภายในร้านเฉลี่ย
ราคาจะอยูท่ ี่ชิ้นละ 100 เยน เท่ากันหมด ท่านจะสามารถหาซื้ อสิ นค้าได้เกือบทุกประเภทในร้านนี้ ไม่ว่าจะเป็ น เครื่ อง
เขียน เครื่ องสาอางไปจนถึงอุปกรณ์ทาครัวและแต่งสวน นอกจากนี้ ยงั มีห้างสรรพสิ นค้า ขนาดใหญ่อย่าง Tobu และ
Seibu อีกด้วยที่ฮิตอีกที่นึงที่ใครไปถึงอิเคะบุคุโระแล้วห้ามพลาดนั่นก็คือ Sunshine City เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่
ที่อยูไ่ ม่ไกลจากสถานี มีจุดชมวิว, สวนสนุ ก และมี Aquarium อยูใ่ นตึก …นาท่านช้อปปิ้ งต่อที่ “ฮำรำจูกุ” แหล่งรวม
วัยรุ่ นที่ทนั สมัยสุดๆชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่
ว่าจะเป็ นเทรนด์ ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสื อการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระสาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจาก
ต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็ นต้น หรื อบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลัง่ ไคล้ หรื อ
อาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... อิสระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ใน
ชีวติ ประจาวัน ... สาหรับท่านที่ชื่นชอบการ “ช้ อปปิ้ ง” สามารถเดินเลือก “ชมและซื้อ” สิ นค้ามากมายที่มีท้ งั “แบรนด์
เนมชื่ อดัง” หรื อ “แฮนด์ เมด” ที่ท่านจะได้เป็ นเจ้าของเพียงผูเ้ ดียวในโลกที่ “ถนนเทคำชิ ตะ” ซึ่ งคราคร่ าไปด้วยผูค้ น
มากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย ...
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*** เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อย
จากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***
ที่พัก : NARITA AIRPORT RESTHOUSE หรือเทียบเท่ ำ
วันที่ห้ำ โตเกียว – ไร่ สตรอเบอร์ รี่ – เมืองเก่ ำซำวำระ – ช้ อปปิ้ งเอออนมอลล์ – นำริตะ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(กรุณำตรวจสอบสั มภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)

จากนั้น นาท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสตรอเบอร์รี่ “ไร่ สตรอเบอร์ รี่” ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพถิ นั และ
ได้รับการดู แลเอาใจใส่ ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทาให้ผลของสตรอเบอร์รี่น้ นั มีสีแดงสด ขนาดใหญ่ และรสชาติ
หวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ... ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และที่สาคัญคือ ท่านสามารถ ชิมสตรอเบอร์รี่ใน
ไร่ น้ ีได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง...
จากนั้น นาท่านเข้าประตูทะลุมิติยอ้ นยุคไปย่านเมืองเก่า ณ “เมืองซาวาระ” เขตพื้นที่ที่ยงั คงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของ
อาคารบ้านเรื อน ที่ต้งั เรี ยงรายมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ “ดาชิไคคัง”... ถนนสายนี้มีแม่น้ าไหลผ่านอย่างสงบร่ มรี่ นคลอง
สายน้อยๆตัดผ่าน บ้านเรื อน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็ นอาคารและบ้านเรื อนสิ่งปลูกสร้างที่สาคัญ สะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีการดาเนินชีวติ ร้านค้าในสมัยเอะโดะได้เป็ นอย่างดี ... เมืองซาวาระมีความเจริ ญอย่างยิง่ ในสมัยเอะโดะ
(1603-1867) ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการขนส่ งสาหรับการจัดส่ งข้าวเป็ นทุนศูนย์กลางประวัติศาสตร์ ของซาวาระ ตั้งอยูร่ ิ ม
คลองและเป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ น “ลิตเติล้ เอะโดะ” จึงได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็ นย่านอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์สาคัญ
ในปี ค.ศ.1996 ...
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “เอออน พลำซ่ ำ” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนาต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ทนั สมัยสไตล์ญี่ปุ่น
มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จาหน่ ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้านอาทิ นาฬิกา,
กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ ำน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่ งบางร้านไม่ตอ้ ง เสี ย
ภาษีสินค้าสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย ... นอกจากนี้ยงั มี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย .. อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ..
***เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมือ้ เที่ยงอิสระตำมอัธยำศัย...ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ำต่ ำงๆ ***
จำกนั้น สมควรแก่ เวลำ นำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินนำริตะ”
1730 เดินทางจากสนำมบินนำริตะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 677
2230 ถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็ นต้น

รูปถ่ายสถานที่ใช้ ประกอบในการโฆษณาเท่านั้น
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หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
รูปถ่ายสถานที่ใช้ ประกอบในการโฆษณาเท่านั้น

อัตราค่าบริการ ***สาหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 20 ท่ านขึน้ ไป***
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

40,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

36,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

ท่านละ

36,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ

3,900.- บาท

พักเดีย่ วเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ

6,000.- บาท
15,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ข้ ึนไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เงือ่ นไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
ชือ่ บัญชี บริษทั เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ
สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์
เลขที่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย
สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์
เลขที่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา อโศกทาวเวอร์
เลขที่ 234-2-012317 บัญชีออมทรัพย์
กรณีชาระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทาการรูด ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชาระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชาระเงินของท่านเป็นสาคัญ
หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่ว งหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
การยกเลิก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมด
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หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญที่สุด
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อ
จลาจล
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง
หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกีย่ วกับการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญีป่ นุ่ สาหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่า
มีคุณสมบัติใน
การเข้าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
3. ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทตี่ ิดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตร
พนักงาน เป็นต้น
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ นุ่ (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นุ่ ตามมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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Attn : คุณ

Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จากัด

รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พือ่ ติดต่อรับเอกสาร

จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด

วันเดินทาง
โทร

คน (ผูใ้ หญ่
ห้อง (ห้องพักคู่

แฟกซ์

ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ท่าน)
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง

)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้องตามหนังสื อเดินทาง)

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา

ผูใ้ หญ่

เด็ก

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ทานมังสาวิรัต

ค่าตัว๋ เพิม่ / ลด
ลงชื่อ
(

ผูจ้ อง
)
วันที่

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริ การ
ของเรา
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