บริษทั เอฟวีนิว อิ นเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุ รกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/01967

มัน่ ใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
(ซากุระTG1) โตเกียว เกียวโต โอซาก้า 6 วัน 4 คืน TG)

เทีย่ วญีป่ นุ่ กับทัวร์แบบมีระดับ ทัวร์ที่ทกุ คนบอกต่อ เทีย่ วสนุก โปรแกรมสบาย ไกด์นา่ รัก
เก็บครบไฮไลท์ โตเกียว เกียวโต โอซาก้า เก็บสตรอเบอรี่ เทีย่ วยูนเิ วอร์แซล
พิเศษสุด !!! เทีย่ วงานประดับไฟนาบานะโนะซาโตะ ชมทิวลิป ชิมบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)

กาหนดการเดินทาง
17 – 22 มีนาคม 2563
26 – 31 มีนาคม 2563 “เทศกาลชมซากุระ”
02 – 07 เมษายน 2563 “หยุดวันจักรี”
11 – 16 เมษายน 2563 “หยุดเทศกาลวันสงกรานต์”

วันที่
วันแรก

รายการทัวร์

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.20
สนามบินนาริตะ – สวนอูเอะโนะ – เทศกาลดอกทิวลิป – วัดอาซากุสะ – ชินจูกุ
วันทีส่ อง
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS
“พิเศษ..บุฟเฟต์ขาปูยักษ์”
ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บสตรอเบอร์รี่ – นาโกย่า – เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ
วันทีส่ าม
 ROUTE INN HOTEL NAGOYA OR SIMILAR CLASS 3*
เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้
วันทีส่ ี่
 SARASA HOTEL NAMBA OR SIMILAR CLASS 3*
สวนสนุกยุนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช้อปปิง้ ชินไซบาชิ
วันที่ห้า
 SARASA HOTEL NAMBA OR SIMILAR CLASS 3*
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ
วันที่หก
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.35-21.25

มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน ค่า
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
19.00
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับ
เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึน้
เครือ่ ง ดังนัน้ ผูโ้ ดยสาร จาเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขนึ้ เครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***
22.30
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) สนามบินนาริตะ – สวนอูเอะโนะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิง้ ชินจูกุ
06.20
ถึง สนามบิน นาริต ะ ประเทศญี่ปุ่นดิน แดนอาทิต ย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือ ง พร้อ มตรวจเช็ค
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ...
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ “สวนอูเอะโนะ” สวนซากุระอัน ดับหนึ่งในโตเกียว เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กลาง
กรุงโตเกียวที่รอบๆเต็มไปด้วยสวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์และสวนสัตว์ เป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดในโตเกียว และจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศการชมซากุระที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ฮานามิ ที่ผู้คนจะออกมาปูเสื่อ
ล้อมวงชมดอกซากุระรับประทานอาหารกันอย่างมีความสุข

(เฉพาะพีเรียดวันที่ 17-22 มี.ค. / 26-31 มี.ค. / 02-07 เม.ย. 63)

จากนั้น
“เทศกาลชมดอกทิวลิป” ชมดอกทิวลิปที่เมืองซะคุระ จังหวัดชิบะ ในงานนี้จะได้ชมกับทุง่ ทิวลิปมากกว่า 100
สายพันธุ์รวมกันกว่า 710,000 ต้น อิสระให้ท่านเก็บภาพกับดอกทิวลิปตามอัธยาศัย

(เฉพาะพีเรียดวันที่ 02-07 เม.ย. / 11-16 เม.ย. 63)

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู
นาท่านชม จากนั้น “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่าง
มาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตู
ฟ้าคารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ มี “ถนนนากามิเสะ” ร้านค้า
แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ
“ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้
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จากนั้น

นาท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง “ชินจูกุ” ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพันๆ ร้าน เชิญท่าน เลือก
ชมสิ น ค้ า มากมาย อาทิ เ ช่ น เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า , กล้ อ งถ่ า ยรู ป รุ่ น ล่ า สุ ด , IPOD, MP-3, NOTEBOOK,
SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสาอาง เป็นต้น

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ **พิเศษ! อิ่มอร่อยกับ
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อนั้ **
 ทีพ่ กั MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับเดียวกัน
**จากนัน้ พักผ่อนและผ่อนคลายอิรยิ าบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่นาแร่
้ ทคี่ นญีป่ นุ่ เชือ่ กันว่าจะช่วยกระตุน้ การ
ไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขนึ้ **

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บสตรอเบอร์รี่ – นาโกย่า - เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาท่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วย ความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้าทะเลและรูปทรง
กรวยคว่าที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียง
ของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสาหรับ
สตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว นาท่านขึ้นชมความงามกันแบบ
ใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ

(หรือชัน้ สูงสุดทีท่ างอุทยานฯอนุญาตให้ขนึ้ ได้ในวันนัน้ ๆ)

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู
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บ่าย

จากนั้น “สวนสตรอเบอร์รี่” ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอเบอร์รี่ สีแดงสด
จากต้นสตรอเบอร์รี่ที่เรียงรายเป็นทิวแถว เต็มอิ่มกับการเก็บลูกสตรอเบอร์รี่ทานกันอย่างเพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์รี่สีแดงสดตัดกับใบสีเขียวเป็นพื้นหลัง

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ “เมืองนาโกย่า” เพื่อนาท่านเที่ยวชมเทศกาลประดับไฟ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” ซึ่งทั่วบริเวณ
สวนแห่งนี้จะถูกประดับประดาด้วยหลอดไฟหลอดเล็กหลอดน้อยมากมายสีสันกว่า 4 ล้านดวงประดับอยู่ตามต้นพลัม
ไม้พุ่ม โดยเฉพาะอุโมงค์ที่ใช้หลอดไฟเป็นรูปดอกไม้นบั หมื่นดวงทาเป็นซุ้มสวยงามเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์มหัศจรรย์
บางครั้งทาเป็น แสงออโรร่า (Aurora) หรือแสงเหนือ ที่มักเกิดขึ้นในฤดูหนาวของประเทศในแถบขั้วโลกสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้เข้ามาเยือนเป็นอย่างมาก

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ทา่ นเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ และเลือกชิมอาหารอร่อยจากร้านต่างๆ
 ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง (4)
เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ “เมื อ งเกี ย วโต” เกี ย วโตเคยเป็ น เมื อ งหลวงของญี่ ปุ่ น มาก่ อ น เพื่ อ น าท่ า นเข้ า ชม
“วัดคิค าคุจิ” หรือ “วัดปราสาททอง” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนโยชิมิสึ ตั้งตระหง่านกลางสระ
น้า โอบล้อ มด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่น โบราณที่ได้รับ การดูแลและอนุรักษ์ ไว้อ ย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่น ด้วยสี
ทองส่อ งประกายระยับ ยามกระทบแสงอาทิต ย์ เงาปราสาททาบลงบนผืน น้าคล้ายกับ มีป ราสาทใต้น้าอีกหนึ่ง
หลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ
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เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “นาเบะซูโม่”
นาท่านเข้าชม จากนั้น “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนามาวางเรียงกันและได้รับการยก
ย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึง่ นาท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้าศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะ
ประสบความสาเร็จสามด้านคือ “ชื่อเสียง เงินทองและสุขภาพ”

จากนั้น

นาท่านชม “ปราสาทนิโจ้” ปราสาทแห่งนี้เคยเป็นปราสาทที่ประทับของเจ้าเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมืองหลายสมัย
ด้วยกัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก นอกจากความงามของปราสาทนิโจ้
แล้ว ยังมีสวนดอกไม้และสวนญี่ปุ่นให้ได้ชมอีกด้วย

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ทา่ นเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ และเลือกชิมอาหารอร่อยจากร้านต่างๆ
จากน้น

 ทีพ่ กั OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันทีห่ กของการเดินทาง (5)
สวนสนุกยูนเิ วอร์แซล สตูดโิ อ เจแปน – ช้อปปิง้ ชินไซบาชิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นาท่านเดินทางเข้าสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน”(รวมตั๋ว) สวนสนุกระดับโลก ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์
แห่ ง ฮอลลี วู๊ ด ร่ ว มสนุ ก ท้ า ทายกั บ เครื่ อ งเล่ น ล้ าสมั ย หลากชนิ ด ตื่ น เต้ น ระทึ ก ใจกั บ ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง
ดัง ที่ท่านชื่นชอบ ภายในได้แบ่ ง ออกเป็น ทั้งหมด 10 โซนด้วยกัน เช่น โซนฮอลลีวู๊ด กับเครื่อ งเล่น ใหม่ล่าสุด
“สเปซ แฟนตาซี -เอะไรด์” ร่วมเดิน ทางตะลุยอวกาศด้วยภารกิจกอบกู้ดวงอาทิตย์ ตื่น ตากับ ดวงดาวน้อยใหญ่
ระยิบ ระยับ มากมายเต็ม ท้อ งฟ้า ทะยานสู่ห้ วงอวกาศด้วยความเร็วเหนื อ แสง พร้อ มชื่ นชมความงามของดวง
อาทิตย์แบบใกล้ชิด

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ทา่ นใช้เวลาในสวนสนุกได้อย่างเต็มที่
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 22 ยูนติ 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

www.avenue.co.th
จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น

ตื่นเต้นเร้าใจบนฟากฟ้ากับ “ฮอลลีวู๊ด ดรีม-เดอะไรด์” เจ็ท โคสเตอร์ เครื่องแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่
จะนาท่านทะยานพุ่งสู่ฟากฟ้ากลางแจ้งหนีแรงโน้มถ่วงพร้อมเพลงฮิตที่ทา่ นชื่นชอบ โซนนิวยอร์ค กับเครื่องเล่นยอด
นิยม “ดิ อะเมซซิ่ง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์” ตื่นเต้นระทึกใจกับยานไฮเทค “สคู๊ป” ที่จะนา
ท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่าวายร้ายอย่างใกล้ชิด ในฐานะนักข่าวพิเศษของสานักข่าว
“บูเกิล” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือ นจริง ที่จะท าให้ท่านสัมผัส ถึงความตื่นเต้น หวาดเสียว ราวกับ อยู่ใน
ภาพยนตร์เลยทีเดียว ตื่นตากับฉากต่อ สู้อัน ยิ่งใหญ่ระหว่างมนุษยชาติกับไซบอร์กส์ หุ่น ยนต์แห่งอนาคต “เทอร์
มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติสุดพิเศษของฮอลลีวู๊ด ที่จะทาให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้น
กับการต่อสู้แห่งโลกอนาคตแบบใกล้ชิดอย่างไม่เคยมีมาก่อน พร้อมเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดในโซน “แฮร์รี่ พอตเตอร์”
ให้ท่านได้เข้ า ไปสัม ผัส บรรยากาศของโลกเวทมนตร์ใ นฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต
เพลิดเพลินกับการสารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่
มดทั้งหลาย
นาท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ ขีดจากัดกับสินค้า
มากมาย อาทิ เสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook
Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสีสัน

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและเลือกชิมอาหารอร่อยจากร้านต่างๆ
 ทีพ่ กั OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันทีห่ กของการเดินทาง (6)
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือ
เป็นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากดาริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทัพคนสาคัญของ
ประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้าง ปราสาทแห่งนี้
จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอานาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า ” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้น นานานาชนิด อาทิ นาฬิ กา, กล้อ ง, กระเป๋า,
รองเท้า, เสื้อผ้า เป็น ต้น และยัง มี “ร้าน 100 เยน” สิน ค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก
อิส ระให้ท่านได้เพลิ น เพลิ น กับ การ “เลื อ กชมและซื้ อ ” สิ น ค้าที่ ส ามารถเลือ กไปเป็น ฝากคนทางบ้ านได้ต าม
อัธยาศัย
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จากนั้น
จากนัน้

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งก่อนเดินทางกลับ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินคันไซ

17.35
21.25

ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG673
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

- - - Always with You - - -

รูปถ่ายสถานทีใ่ ช้ประกอบการการโฆษณาเท่านัน้

********รูปถ่ายสถานทีใ่ ช้ประกอบในการโฆษณาเท่านัน้ ********
(***กรุป๊ ออกเดินทางได้ตงั้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป)***
สนใจจองทัวร์ตดิ ต่อสอบถาม : โทร 02-108-8666
คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้
หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่ อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

กาหนดการเดินทาง
17 – 22 มีนาคม 2563
26 – 31 มีนาคม 2563
02 – 07 เมษายน 2563
11 – 16 เมษายน 2563

อัตราค่าบริการ
เด็กอายุตากว่
่ า 12
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
มีเตียง
53,900.50,900.54,900.51,900.55,900.52,900.62,900.59,900.-

เด็กอายุตากว่
่ า 12
ไม่มเี ตียง
47,900.48,900.49,900.56,900.-

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ
8,000.-

***กรุป๊ คอนเฟิรม์ ออกที่ 15 ท่าน สอบถามข้อมูลสารองทีน่ งั่ ได้ทฝี่ า่ ยขายบริษทั ทัวร์ใกล้บา้ นท่าน***
***กรณีมตี วั๋ เครือ่ งบินแล้วลดท่านละ 18,000.-บาท (วันที่ 17-22 มี.ค. / 26-31 มี.ค. / 02-07 เม.ย.63)***
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***กรณีมตี วั๋ เครือ่ งบินแล้วลดท่านละ 25,000.-บาท (วันที่ 11-16 เม.ย.63)***
***กรณีเด็กอายุตากว่
่ า 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท***
***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป***
อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคี่ อยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงือ่ นไขของ

กรมธรรม์**
6. บริการน้าดืม่ วันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติมอีก

5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)
สาคัญ ผูเ้ ดินทางทุกท่านกรุณาตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้
** เนือ่ งจากมีกรณีทถี่ กู ปฏิเสธการเข้าประเทศ **

หนังสือเดินทางของท่านต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด เช่น
1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม
2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม
3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปนุ่
ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานที่ทอ่ งเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต
4. เล่มหนังสือเดินทางไม่ควรเปื่อยจากการเปียกน้า
5. หน้าที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคล ไม่ควรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เลี้ยงแทะ ฯลฯ

เงือ่ นไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
(เฉพาะวันที่ 11-16 เม.ย. 63)
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
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กรณีชาระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทาการรูด ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชาระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชาระเงินของท่านเป็นสาคัญ
หมายเหตุ ท่านที่ตอ้ งการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิท์ ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
การยกเลิก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษทั ฯ มีความจาเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจานวนผู้เดินทางตามอัตราที่กาหนด ถ้าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทาง
บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยน
โดยทางบริษทั ฯ
จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญที่สุด
 ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง
หรือคืนเงินได้
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุป๊ ที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พัก ทัง้ นีข้ ึ้นอยู่กบั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีลุกค้าต้องการพักเป็นห้องเตียงใหญ่พักคู่(DOUBLE) เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปนุ่ ห้องพักส่วนใหญ่เป็นห้องแบบเตียงคู่
(TWIN)
 ในกรณีที่ห้องเต็มไม่มีห้องเตียงใหญ่พักคู่(DOUBLE) ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบเตียงคู่(TWIN) แทนกรณีตอ้ งการพักแบบ
3 ท่าน ต่อห้อง หรือห้องแบบ3 เตียง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมีห้องแบบ TRIPLE ซึ่งบางครัง้ อาจจะมีไม่เพียงพอขอสงวนสิทธิ
ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีป่ ุ่น หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจจะทาให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ ทีต่ ้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวครบตามโปรแกรมที่จัดไว้
 การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้บริการวันละ10-12 ชัว่ โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริ่มงาน
เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. ในวันนัน้ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
 การประกันภัย ทางบริษัทฯได้ทาไว้สาหรับความคุม้ ครองผูเ้ ดินทาง เป็นการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ.
การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงือ่ นไขกรมธรรมของบริษทั ฯได้ และทาง
บริษัทฯ ถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการ

เดินทางได้ จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
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รายละเอียดเกีย่ วกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นุ่ สาหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า
จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดังต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็นต้น
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ นุ่ (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นุ่ ตามมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มปี ระวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุ ณสมบัติที่
อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

***รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามช่วงเทศกาล ตัว๋ โดยสารเครือ่ งบิน ค่าธรรมเนียมตัว๋ และภาษีนามั
้ น
และปัจจัยอืน่ ๆ ฉะนัน้ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษทั ฯ อีกครัง้ ***
******ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จนเป็นทีพ่ อใจแล้วจึงชาระค่า
มัดจาเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง********
******* ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ ประกันการเดินทางเพิม่ ความคุม้ ครอง ******
สาหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง
กรุณาติดต่อ....เจ้าหน้าทีท่ ดี่ แู ลท่าน โทร.02-108-8666
ขอขอบพระคุณทุกท่านทีม่ อบความไว้วางใจให้ทางบริษทั ฯ เป็นผูน้ าพาในการเดินทางครัง้ นีค้ ะ่
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Attn : คุณ

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

รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด

วันเดินทาง
โทร

คน (ผูใ้ หญ่
ห้อง (ห้องพักคู่

แฟกซ์

ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ท่าน)
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง

)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุ ณาจัดเรี ยงตามห้ 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 ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา

ผูใ้ หญ่

เด็ก

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ทานมังสาวิรัต

ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด
ลงชื่อ

ผูจ้ อง

(

)

วันที่
เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริ การ
ของเรา
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