บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/01967

มัน่ ใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ มากกว่ า 20 ปี
(สโนว์2) นารา เกียวโต โตเกียว ฟูจิสกี 6วัน 3คืน ม.ค.-มี.ค. 44900 TG (TS)

เยือนญีป่ ุ่น ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ อากาศแสนสบาย 6 วัน 3 คืน
เทีย่ วครมเต็มอิ่ม นารา เกียวโต โตเกียว เล่นหิมะฟูจิสกี เก็บสตอร์เบอรี่
พิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ อาบน้าแร่ออนเซน
บินตรงการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50 %

ก้าหนดการเดินทาง
วันที่

24-29 ม.ค./ 08-13 ก.พ./ 15-20 มี.ค.
ก้าหนดการเดินทาง

1

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ ( 23.15-06.25 )

2

5

คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า –
ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า
นาโกย่า – ภู เขาไฟฟู จิ สถานี ที่ 5 - FUJI TEN SKI RESORT –
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ
อิ ซ าว่า – ไร่ส ตรอเบอร์รี่ –โอชิโ นะฮั ค ไค – โตเกี ย ว – ช้อ ปปิ้ ง
ชินจูกุ – โตเกียว
โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) –
ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ฮาเนดะ

6

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20-05.25 )

3
4

เช้า เที่ยง

ราคา 44,900.ค่า้

โรงแรม

✈
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-
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มี

มี
HOTEL
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มี

-

มี

-

-

✈

-

-

NAGOYA SAKAE HOTEL
OR SIMILAR
KASUGAI VIEW HOTEL
OR SIMILAR
APA MAKUHARI HOTEL
OR SIMILAR

 มืออาหารทีอ่ ิสระ ทางไกด์จะเป็นคนแนะน้าร้านดัง ร้านอาหารอร่อย ๆ ในย่านนัน ๆ

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 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

รายละเอียดการเดินทาง
วันทีห่ นึง่
กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
2000
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชันระหว่างประเทศขาออก (ชัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข
2) พบกับเจ้าหน้าที่ทคี่ อยต้อนรับและอ้านวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึนเครือ่ ง
ดังนันผูโ้ ดยสาร จ้าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึนเครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***
2315 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันทีส่ อง
คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า – ช้อปปิง้ ซาคาเอะ – นาโกย่า
0625 ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญีป่ ุ่นดินแดนอาทิตย์อทุ ัย..ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

จากนัน น้าท่านเดินทางสู่เมือง “นารา” เพื่อกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปส้าริดที่เก่าแก่ตังแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18
ณ “วัดโทไดจิ” ชม “วิหารไม้” ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเสาขนาดใหญ่พร้อมพืนที่เปิดโล่งมีความเชื่อว่าผู้ที่เดินผ่าน
ลานกว้างจะพบกับความโชคดีในปีนัน ..ที่ประตูทางเข้าไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้านันจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่เฝ้าประตูอยู่ทัง
สองข้างและเพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติป้อนอาหารให้กับกวางได้อีก
ด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนัน น้ าท่านเดิน ทางสู่เมื อง “เกี ย วโต” เมื องหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ ปุ่ น ที่เคยรุ่งโรจน์ ม ากว่า 1,000 ปี ... เพื่อน้ าท่าน
เดินทางสู่ “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตังตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง... แล้วน้าท่านกราบขอพร
พระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้าศักดิ์สิทธิ์ที่ “น้า 3 สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความ
เป็นสิริมงคลในด้าน“ความร่้ารวย, ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี ”ในช่วงฤดูหนาวท่านจะได้เห็นภาพที่สวยงามของ
หิมะ ซึ่งติดปกคลุมอยู่ตามกิ่งก้านของต้นไม้และหลังคาของระเบียงใหญ่ ช่างเป็นบรรยากาศสวยงามที่น่าประทับใจ
อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ...
จากนัน น้าท่านเดินทาง โดยรถโค้ชไปยังเมือง “นาโกย่า” เมืองใหญ่อันดับ 3 รองจากโอซาก้า ที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจ
และโรงงานอุตสาหกรรมท่านเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้า
แบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี นอกจากนันยังมี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่บ่งบอกถึง
ความมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่า งมากมาย ... นอกจากนียังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี
และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้าย
โตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้ท่านได้เลือกซือสินค้าตามอัธยาศัย
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 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

** เพื่อให้ทา่ นได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือค่้าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ทา่ นได้เลือกชิมร้านอร่อย จากร้านค้าต่างๆ
ในย่านซาคาเอะ **
ทีพ่ ัก : NAGOYA SAKAE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ าม
นาโกย่า – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – FUJI TEN SKI RESORT – ช้อปปิง้ โกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

จากนัน น้าท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่ง
หนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทังปี .... น้าท่านขึนสัมผัสบรรยากาศและ
กลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอืออ้านวย) อิสระให้ท่านได้
บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี พร้อมทังเลือกชมและซือ “สินค้าพืนและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย
จากนัน น้าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fuji Ten Snow Resort) ลานสกีและที่พักที่
ตังอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” ที่ตกในช่วงปีใหม่ ... หากมีเวลาพออิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัส
ประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ
“นั่งเลื่อนหิม ะ” ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่้ากับทัศ นีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก (มี Slade
ให้บริการ / ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดส้าหรับเล่นสกี )
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนัน หลังอาหารน้าท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้
ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้
ท่านได้อิสระกับการเลือกซือเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel ,
Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก มากมาย หมวดสิน ค้า Intimate
Apparel ได้ แ ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสิ น ค้ า Home Fashion ได้ แ ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ
Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนียังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสือผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชินเป็นของ
แท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพืนที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของ
คนญี่ป่นุ โดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย ...
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
จากนัน พร้อมเสิรฟ์ ท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตป์ ูยักษ์” ให้ท่านได้ลิมรสปูน้าเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าว
ขานจากนักโภชนาการญี่ปนุ่ ว่าเป็นปูน้าเย็นที่เนือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนือที่นมุ่ น่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย
“แบบไม่อัน!!!”
ทีพ่ ัก : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนา้ แร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้าแร่สไตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปนุ่ เชื่อว่านา้ แร่ธรรมชาตินีมีส่วนช่วยเรือ่ ง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลั่ง

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399 LINE ID:@avenuetour
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วันทีส่ ี่
เช้า

อิซาว่า – ไร่สตรอเบอร์รี่ –โอชิโนะฮัคไค– โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

จากนัน น้าท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซือสตรอเบอร์รี่ “ไร่สตรอเบอร์รี่” ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน
และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขันตอน ท้าให้ผลของสตรอเบอร์รี่นันมีขนาดใหญ่ สีแดงสดและรสชาติ
หวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ... ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และที่ส้าคัญคือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ใน
ไร่นีได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
จากนัน (กรุ้ปเดินทางวันที่ 24-29 ม.ค. , 08-13 ก.พ. และ 15-20 มี.ค.) หลังอาหารน้า
ท่านเดิน ทางสู่ “โอชิโนะฮั ค ไค” หมู่บ้านเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทัง 5 ของ
ภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายใน
หมู่บ้านโอชิโนะมีบ่อน้าที่แปด ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมี
อายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทานของ ประเทศ
ญี่ปุ่นว่าน้าในแต่ละบ่อ เป็นน้าที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติโดยภายในบ่อมีปลาเท
ราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท้าให้มีสาหร่ายและหญ้าน้า เกิดในบ่อ ท้าให้เวลา
มองลงไปเป็น สีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน้ า บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และ เป็น จุดที่สามารถ
มองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุ ด ... อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซือของที่ระลึกจากชมชุนพืนบ้านบริเวณ
โดยรอบ
จากนัน น้ าท่านเดิน ทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปั จจุบัน ของญี่ ปุ่น ที่คลาคล่้าไปด้วยผู้คนและเทคโนโลยีล้ายุค
มากมาย... เพื่อเดินทางไปยัง “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่
สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของ นครโตเกียวในปัจจุบัน ที่สามารถแบ่งออกเป็น2 ฝั่งใหญ่ๆ ด้วยกัน
คือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็นย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วยอาคารส้านักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นที่ตังของอาคารศาลา
ว่ า การ Tokyo Metropolitan Government ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการปกครองของมหานครโตเกี ย ว และ ฝั่ ง ทิ ศ
ตะวันออก เป็นย่านแห่งสีสันที่เต็มไปด้วยศูนย์การค้า ร้านขายสินค้าแฟชั่น ร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายสินค้า
ลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ...
จากนัน เชิญท่านเลือก “ชมและซือ” สินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ในย่านนี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องส้าอางยี่ห้อดัง ๆ เสือผ้า
และของกระจุกกระจิก น่ ารัก ๆ ในสไตล์แบบญี่ ปุ่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล กล้องถ่ายวีดีโอ MP-3, Walkman, CDPlayer วิทยุ คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิ กา, เป็น ต้น นอกจากนันท่านยังจะได้ เห็น แฟชั่น การแต่งตัว และ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าในกรุงโตเกียวที่นับได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็นตัว
ของตัวเอง
*** เพื่อให้ทา่ นได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือค่้าอิสระตามอัธยาศัย ...ให้ทา่ นได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้า
ต่างๆ ในย่านชินจูกุ ***
ทีพ่ ัก : APA MAKUHARI HOTELหรือเทียบเท่า
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วันทีห่ า้ โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิง้ ฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ฮาเนดะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)

จากนัน น้าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้า
แม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาด
ยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์
ของวัดแห่งนี ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซือสินค้าของฝาก ของที่ระลึกที่เป็นสินค้า
พืนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทังข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม , หมวก, รองเท้า, กระเป๋า,
เสือผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ...
จากนัน แล้วน้าทุกท่านเดินถ่ายรูปคูก่ ับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี”
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สงู ที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดย
หอนีมีความสูง 634 เมตร สามารถท้าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร
และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียว
สกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมือง
เก่าของเอะโดะ …

จากนัน น้าทุกท่านสู่ย่าน “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุน่ ที่ทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์
ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมาจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดังอาทิ ซากุระ
สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่ก็หลุดมาจากเกมส์เพลย์ , แต่ง
เลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือน มาจากนอกโลกเลยก็มี ... ให้ท่านได้เลือกเดินชม
ความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจ้าวัน ... ส้าหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง สามารถเดินเลือกชมและซือ
สินค้ามากมายที่มีทัง “แบรนด์เนมชือ่ ดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ “ถนนเทคา
ชิตะ” ซึ่งคราคร่้าไปด้วยผู้คนมากมาย และสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย ...
จากนัน น้าทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียว ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ายุคและ
ทันสมัย ... เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไป
ได้ขึนมา …ดื่มด่้ากับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้าสวรรค์” (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น... ตื่นตากับ
สี สั น ของแสงไฟที่ ป ระดั บ ประดา ท่ า นสามารถลองสั ม ผั ส บรรยากาศ ของอ่ า วโตเกี ย วที่ มี “สะพานเรน
โบว์ ” (Rainbow Bridge) พาดผ่ า น และ มี แ สงสี ข องกรุ ง โตเกี ย ว ยามค่้ า คื น เป็ น ฉากหลั ง …รวมทั ง “เทพี
เสรีภาพ”เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว... หรือช้อปปิ้ง “ห้าง Diver City Tokyo Plaza”ที่ถูกสร้างขึนมาเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์“Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัว
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กัน ถึง 154ร้านอาทิ UniQlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ... สิ่งที่ไม่ ควรพลาดคือการ
ถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์กันดัมยักษ์ที่หน้าห้างซึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา RX-0 Unicorn
Gundam ตัวสูงกว่า 20 เมตร... ยูนิคอร์นปรับเปลี่ยนโหมดของใบหน้าได้ ทังตัวหุ่นยนต์เรืองแสงได้มากกว่า 50 จุด
เช่น บริเวณไหล่ สะโพก หน้าอก เป็นต้น โดยเปลี่ยนจาก Unicorn Mode ไปเป็น Destroy Mode รวมค้าพูดและฉาก
เด็ด… Unicorn Gundam ตัวล่าสุดที่มีโชว์แสง สี เสียง และขยับเกราะ เปิดเขา กันเป็นเวลาอีกด้วย (ไม่รวมค่าชิงช้า
สวรรค์, ค่าเข้าชมและเครื่องเล่นต่างๆ)
***เพือ่ ให้ทา่ นได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือเที่ยงและมือค่้าอิสระตามอัธยาศัย...ให้ทา่ นได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ***
จากนัน สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”
วันทีห่ ก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
0020 เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
0525 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส้าคัญที่สุด
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่นุ ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน้าสิ่งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่
ว่ากรณีใดๆทังสิน
รูปถ่ายสถานที่ใช้ประกอบการโฆษณาเท่านัน

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ
ท่านละ

44,900.- บาท
40,900.- บาท

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

ท่านละ
ท่านละ

40,900.- บาท
33,900.- บาท

พักเดีย่ วเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

*กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ*
อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอ้านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชันทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึนไป ค่าประกันอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย 3%
3. ค่าท้าหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
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เงื่อนไขการช้าระเงิน :
ส้าหรับการจองกรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 10,000.- บาท
 ช้าระยอดทังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
ชือ่ บัญชี บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จ้ากัด
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
กรณีช้าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท้าการรูด ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช้าระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทังนีเพื่อความปลอดภัยในการช้าระเงินของท่านเป็นส้าคัญ
หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนันทางบริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
การยกเลิก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท้าการ มิฉะนันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันท้าการ ทางบริษัทฯ มีความจ้าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมด
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีจ้านวนผู้เดินทางครังละ 30 ท่านขึนไป ถ้าผู้เดินทางมีจ้านวนไม่ครบตามจ้านวน
ดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส้าคัญทีส่ ุด
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง,
การก่อจลาจล
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน้ามาเลื่อน
วันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุ่นส้าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กับคนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพ้านักระยะสันในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้า
เมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี
1. บัตรโดยสารเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึนระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ
4. ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการท้างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการท้างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการท้างาน บัตรพนักงาน เป็นต้น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีป่ นุ่ (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นุ่ ตามมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ้านักระยะสันเท่านัน
3. ในขันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ี
อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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Attn : คุณ

Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จำกัด

รำยกำรทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสำร

จำนวนผูเ้ ดินทำงทั้งหมด
จำนวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด

วันเดินทำง
โทร

คน (ผูใ้ หญ่
ห้อง (ห้องพักคู่

แฟกซ์

ท่ำน / เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี
ท่ำน)
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง

)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้ องตามหนังสื 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 ณแจ้งควำมประสงค์อื่นตำมที่ท่ำนต้องกำร อำทิเช่น
อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
รำยระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา

ผูใ้ หญ่

เด็ก

ข้ำพเจ้ำรับทรำบเงื่อนไขในรำยกำรทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ทำนมังสำวิรัต

ค่ำตัว๋ เพิ่ม / ลด
ลงชื่อ
(

ผูจ้ อง
)
วันที่

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป ขอบคุณทุกท่ำนที่ให้เกียรติใช้บริ กำร
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