TOKYO FROZEN 6D4N
กําหนดการเดินทางเดือนธันวาคม 2560

วันเดินทาง
ราคาผูใ้ หญ่
พักเดียว
01-06 DEC 17
34,888
8,900
07-12 DEC 17
35,888
8,900
08-13 DEC 17
35,888
8,900
14-19 DEC 17
35,888
8,900
15-20 DEC 17
35,888
8,900
21-26 DEC 17
35,888
8,900
22-27 DEC 17
36,888
8,900
28 DEC 17 - 02 JAN 18
38,888
8,900
29 DEC 17 – 03 JAN 18
38,888
8,900
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนืองจากเป็ นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตากว่
ํ า 2 ปี ราคา 7,900.-**
ราคานีไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ1,200 บาท/ทริป**
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วันแรก
23.55 น.

สนามบินดอนเมือง
พร้อมกันทีอาคารผูโ้ ดยสารขาออก 1 ชัน 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบินนกสกูต๊ (NOKSCOOT) เทียวบิน
ที XW 918เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
( บริการอาหารร้อน และ นําดืมบนเครือง )
วันทีสอง
สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ - ผ่านชม โตเกียวสกาย ทรี
04.15 น.
เหินฟ้ าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบินที XW 918
11.55 น.
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น นาริ ต ะ ประเทศญี ปุ่ นนํ า ท่ า นผ่ า นขันตอนการตรวจคนเข้า เมื อ งและศุ ล กากร
เรียบร้อยแล้ว (เวลาทีญีปุ่ น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญีปุ่ นไม่อนุญาตให้นาํ อาหารสด จําพวก เนือสัตว์ พืช ผัก
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ
เทียง
รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ “กรุงโตเกียว” นมัสการเจ้าแม่กวนอิม “วัดอาซากุสะ” วัดทีได้ชือว่าเป็ นวัดทีมีความศักดิสิทธิ
และได้รบั ความเคารพนับถือมากทีสุดแห่งหนึ งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคํามี
ผูค้ นนิ ยมมากราบไหว้ขอพรเพือความเป็ นสิริมงคลตลอดทังปี วัดพุทธทีเก่าแก่ทีสุดในภูมิภาคคันโต และมี
ผูค้ นนิ ยมมากราบไหว้เพือความเป็ นสิริมงคลตลอดทังปี ถ่ายภาพเป็ นทีระลึกกับ ประตูฟ้าคํารณ ซึงมีโคมไฟ
สีแดง ขนาดยักษ์ทีมีความสูงถึง 4.5 เมตร เป็ นโคมไฟทีใหญ่ทีสุดในโลก แขวนอยูเ่ ลือกชมและเช่าเครืองราง
ของขลังอันศักดิสิทธ์ของวัดแห่งนี “ถนนนากามิเซะ” (Nakamisedori) ถนนเส้นนี ยาวไปจนถึงวัดเซ็นโซจิจะ
เป็ น ถนนช๊อปปิ ง ขายขนม ของฝาก ของทีระลึก ขนมทีซือกลับบ้านจะใส่กล่อง ห่อสวยงาม สามารถซือเป็ น
ของฝากได้อย่างสวยงาม ส่วนขนมแบบทีกินเลยเช่น Soft ice cream, มันอัดแท่ง, ซาลาเปาทอด, ข้าวพอง
คล้ายขนมนางเล็ ด ทางร้านจะให้เรายืนกินทีหน้าร้านเท่านั นไม่ให้เดิ นไปกินไป ถื อว่าเป็ นกฎเหล็ กของ
ร้านค้าย่านถนนนากามิเซะเพือไม่ใ ห้ขนมหกเลอะเทอะบนถนนถ่ายรูปคู่กับหอคอยที สู งที สุ ดในโลก
“โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Skytree)(ไม่รวมค่าขึนหอคอย) เป็ นหอทีเพิงสร้างขึนมาใหม่และยังเป็ น
เหมือนแลนด์มาร์คของโตเกียว ตังอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward โตเกียวสกายทรีเป็ นตึกทีสูงทีสุดใน
ญีปุ่ น มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็ นแหล่งช้อปปิ งขนาดใหญ่ รวมทังมีอควอเรียมอยูใ่ นนันด้วย
โตเกียวสกายทรีถกู แบ่งเป็ นสองขัน โดยชันแรกสูง 350 เมตร และชันบนสูง 450 เมตร เป็ นจุดชมวิวเมือง
โตเกียวทีสวยทีสุดอีกจุดนึ งเนื องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา เมือเดินขึนไปเรือยๆก็จะถึงจุดที
สูงทีสุดของหอคอย มีความสูง 451.2 เมตร ทังชันจะเป็ นกระจกใส สามารถมองเห็นวิวของทังเมืองโตเกียว
ได้รอบด้าน ยิงในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน จะเป็ นวิวทีสวยงามมาก
คํา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์
พักที
FUJISAN GARDEN HOTELหรือระดับเดียวกัน
จากนันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นาแร่
ํ ออนเซ็นธรรมชาตินาแร่
ํ ในสไตล์ญีปุ่ น ซึงชาวญีปุ่ นเชือว่าถ้าได้แช่นาแร่
ํ
แล้วจะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน
วันทีสาม
หมู่บา้ นโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ฟุจเิ ท็น สกี รีสอร์ท - ชินจูกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นโอชิโนะฮักไก”(OshinoHakkai)เป็ นแหล่งนําตามธรรมชาติตงอยู
ั ใ่ นหมู่บา้ นโอชิ
โนะ ให้ท่ า นสัม ผัส ได้ถึ ง อากาศบริ สุ ท ธิ และไอเย็ น จากแหล่ ง นํ าธรรมชาติ โดยในบ่ อ นํ าใสแจ๋ ว มี ป ลา
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เทียง

เย็น
พักที
วันทีสี
เช้า

เทียง

หลากหลายพันธุแ์ หวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในนําเฉลียอยูท่ ี 10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้วก็ยงั มีนํา
ผุดจากธรรมชาติให้ตกั ดืมตามอัธยาศัย และทีสําคัญ หมู่บา้ นโอชิโนะยังเป็ นแหล่งช้อปปิ งสินค้าโอท็อปชัน
เยียมอีกด้วยทีหมู่บา้ นนี มีของขึนชืออย่าง โมจิชาเขียวไส้ถวแดงย่
ั
างขนมฮิตทีหมู่บา้ นนํ าศักดิสิทธิโอชิโนะ
ฮักไกนําท่านเยียมชม“พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว”(Experience Earthquake)ทีจําลองเรืองราวของภูเขาไฟฟูจิ
และท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรืองราวต่างๆเกียวกับแผ่นดินไหวทีเกิดขึนใน
ประเทศญีปุ่ น และจากนันให้ท่านได้อิสระเลือกซือของทีระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสัมผัสความสนุ กที “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลือนได้ตามอัธยาศัย
ดินแดนแห่งนี ทีซึงเป็ นสวนสนุ กขนาดใหญ่ สัมผัสกับหิมะตกช่วงปี ใหม่ มีกิจกรรมนอกเหนื อจากการเล่นสกี
มากมาย เป็ นลานสกีทีมีชือเสียงและมีฉากหลัง เป็ นภูเขาไฟฟูจิทีสวยงาม ได้สนุ กกับลานหิมะขาวโพลน
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุดอุปกรณ์และชุดสําหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) (สกีจะเปิ ดให้บริการหรือไม่ ขึนอยูก่ บั
สภาพภูมิอ ากาศ)นํ า ท่ า นอิ สระ ย่านช้อ ปปิ งชิ น จุกุ ให้ท่า นอิ สระและเพลิ ด เพลิ นกับ การช้อปปิ งสิ นค้า
มากมายและ เครืองใช้ ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าทีจะเอาใจคุณผูห้ ญิง
ด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือผ้า แบรนด์เนม เสือผ้าแฟชันสําหรับวัยรุ่น เครืองสําอางยีห้อดังของญีปุ่ นไม่วา่ จะ
เป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืนๆอีกมากมาย
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
RADISSON HOTELNARITA หรือเทียบเท่า
โยโกฮาม่ า– พิพิธภัณฑ์ราเม็ ง - เมื องคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ– โอไดบะ–ไดเวอร์ซิตี โตเกี ยว
พลาซ่า – นาริตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า”รวมเรืองราวทุกอย่างเกียวกับราเมงไม่ว่าจะเป็ นประวัติความ
เป็ นมา, ชนิ ดของราเมง ในชันแรกของพิพิธภัณฑ์นันจะเป็ นประวัติของราเมงในประเทศญีปุ่ นมีการจัดแสดง
เส้นราเมล นําซุป ท้อปปิ ง รวมถึงชามใส่ราเมงหลากหลายชนิ ด ส่วนในชันทีสองนัน จะมีการจัดบรรยากาศ
จําลองของถนนและอาคารบ้านเรืองของชิตามาชิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียว ซึงเป็ นเมืองทีราเมง
ได้รบั ความนิ ยมอย่างรวดเร็ว จะมีรา้ นขายราเมงทีมีชือเสียงอยูป่ ระมาณ 9 ร้านให้นักท่องเทียวได้ลองชิม
และหากใครอยากจะทานราเมงหลายๆร้าน ก็สามารถสังแต่ละชามเป็ นไซส์เล็กได้
อิสระเลือกรับประทานราเมนตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ เมือง “คามาคุระ”ตังอยูใ่ นจังหวัด Kanagawa เมืองนี นอกจากจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลาย
ร้อยปี ยังมีความสําคัญกับญีปุ่ นในอดีตอย่างมาก โดยเฉพาะบทบาททีโดดเด่นในด้านการเมือง เป็ นอดีต
ศูนย์กลางทางการเมืองของญี ปุ่ น เมืองคะมะคุ ระแห่งนี ยังคงยืนหยัดเป็ นศูนย์กลางทางการเมืองของ
ประเทศให้กบั เมืองหลวงอย่างเกียวโตสืบมา ทุกวันนี ถึงแม้จะไม่ได้มบี ทบาทหน้าทีเดิม แต่ยงั คงเป็ นเมืองที
มีความสําคัญในการท่องเทียวของญีปุ่ น ถึงกับขนานนามให้คะมะคุระ เป็ นเมืองพีเมืองน้องของเกียวโต หรือ
เกียวโตแห่งญีปุ่ นตะวันออกอีกด้วยชม “พระใหญ่ไดบุทสึ” ซึงเป็ นรูปปั นทีใหญ่ทีสุดเป็ นอันดับ 2 ของญีปุ่ น
รองจากองค์โตทีวัดโทไดจิ เมืองนาระ สามารถเข้าไปด้านในองค์พระได้บริเวณทีตังของ Daibutsuนั นเดิมที
เป็ นทีตังของวัด Kōtokuinวัดแห่งนี สร้างขึนตังแต่ปี 1252 แต่ได้เกิดความเสียหายหลายครังจากไต้ฝ่ ุน และ
เสียหายมากทีสุดจากเหตุการ์ณสึนามิ เมือปี 1495 ทําให้ตวั อาคารวัดนันพังทลายหายไป เหลือเพียงแต่
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คํา
ทีพัก
วันทีห้า
เช้า

•
•

•

•

องค์พระ Daibutsuอยูท่ ่ามกลางซากปรักหักพัง สร้างความประหลาดใจให้กบั ชาวญีปุ่ น และเลือมใสในความ
ศักดิสิทธิของท่านทีได้ปกปั กรักษาเมืองคะมะคุระตลอดมานํ าท่านสู่“ย่านโอไดบะ” (Odaiba) เป็ นเกาะ
รวมศูนย์กลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมืองหลวงในปั จจุบนั ของญีปุ่ น โอไดบะ เป็ นเกาะทีมนุ ษย์สร้าง
ขึนเอง โดยการนํา ดิน ทราย มาถม ทะเล ให้เกิดขึนเป็ นเกาะขึนมาตังแต่ปี ค.ศ. 1850 สร้างกันมาเป็ นร้อย
ปี เลยทีเดียว เกาะนี เป็ นเกาะทีแสดงให้เห็นถึง วิสยั ทัศน์ และศักยภาพของชาวญีปุ่ น ทีสามารถสร้าง สิงที
เป็ นไปไม่ได้ให้เป็ นไปได้ขึนมา“ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตีโตเกียว” (DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมี
ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง จุดโดดเด่นทีสุดของห้างแห่งนี คือ หุ่นยนต์กนั ดัมทีตังตระหง่านอยู่
ด้านหน้า ในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต์ เสียงประกอบ และขยับหัวได้ น่ าตืนตาตืนใจไม่
น้อย หากใครทีชืนชอบการ์ตนู กันดัมเป็ นพิเศษ ยังมีนิทรรศการเล็กๆอยูบ่ นชัน 7 อีกด้วย
อิสระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
RADISSON HOTELNARITA หรือเทียบเท่า
อิสระท่องเทียวเต็มวันหรือเลือกซือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
***อิสระท่องเทียวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะนําการเดินทางให้ท่าน
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดิ นทางจากไกด์ เพือความสะดวกในการเดิ นทาง หรื อช้อปปิ งในย่าน
การค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุน่ แหล่งช้อบปิ งชือดัง
แนะนําสถานทีท่องเทียวในโตเกียว(ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตัวรถไฟ)
ย่านฮาราจู กุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวทีเป็ นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยั รุ่นญีปุ่ น การแต่งกาย
เลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตนู ต่างๆ
โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเป็ นของ
ฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนู ปปี คิตตี คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นทีหลากหลายให้
ท่านได้เลือกชมเลือกซือหาอย่างจุใจ
ชิบูย่าย่านวัยรุ่นชือดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตืนตาตืนใจกับแฟชันทันสมัยของหนุ่ มสาวชาว
แดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชือดังทีเป็ นสัญลักษณ์ของย่าน
นัน
สวนอุเอโนะ(Ueno Park)เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียวจุดชมซากุระยอดนิ ยมของกรุงโตเกียว
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีคึกคักเกือบตลอดเวลาตังอยูร่ ะหว่างสถานี อุเอโนะ (Ueno
Station) และสถานี โ อคาชิ มาชิ (Okachimachi
Station) สิ น ค้า หลากหลายชนิ ด ทังของสดของใช้
เครืองสําอางกระเป๋ารองเท้าเสือผ้าทังของญีปุ่ นและของนํ าเข้าทีส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้าน
อาจจะต่อราคาเพิมได้อีกอาหารทะเลผลไม้ผกั สดร้านขนมและของกินเล่น
หรือเลือกซือทัวร์เสริม โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ สวนสนุ กทีมีนักท่องเทียวต่อปี เกือบ 20 ล้านคนต่อซึงมาก
ทีสุดในประเทศญีปุ่ นและมากเป็ นอันดับ 2 ของโลกสร้างขึนโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตนู วอลท์ดิสนี ย์
เปิ ดให้บริ การในปี 1983 ซึ งเป็ นสวนสนุ ก ดิ สนี ย์แ ลนด์แ ห่ง แรกที สร้า งขึ นนอกประเทศสหรัฐ อเมริ ก า
ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีมโดยตกแต่งตามฤดูกาลและมีการเดินขบวนพาเหรดทีสนุ กสนาน(ราคาไม่รวม
ค่าเข้า ราคาประมาณ 3,000 บาท/ท่าน)
 World Bazaar
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คํา
ทีพัก
วันทีหก
เช้า

เทียง
16.50 น.
22.05 น.

 Tomorrowland
 Toontown
 Fantasyland
 Critter Country
 Westernland
 Adventureland
อิสระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
RADISSON HOTELNARITA หรือเทียบเท่า
วัดนาริตะซัน - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “วัดนาริตะซัง ชินโชจิ” (NaritasanShinshoji Temple) เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที
มีชือเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึนในปี 940 ตังอยูไ่ ม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมี
อาคารทีหลากหลายตังอยูใ่ นบริเวณทีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชันสไตล์ Tahotoมีชือว่า Great
Pagoda of Peace นอกจากนี ยงั มีสวนญีปุ่ น และสวนยุโรปอีกด้วย เดินทางสู่“อิออนมอลล์” (Aeon Narita
Mall) เป็ นห้างสรรพสินค้าทีนิ ยมในหมู่นักท่องเทียวชาวต่างชาติ เนื องจากตังอยูใ่ กล้กบั สนามบินนานาชาติ
นาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีทันสมัยสไตล์ญีปุ่ น มีรา้ นค้าทีหลากหลายมากกว่า 150 ร้านจําหน่ าย
สินค้าแฟชัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้านนอกจากนี ยงั มีรา้ นเสือผ้าแฟชันมากมาย เช่น MUJI,
100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้น ซึงบาง
ร้านไม่ตอ้ งเสียภาษี สินค้าสําหรับนั กท่องเทียวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจําหน่ าย
อาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax
Cinema เปิ ดให้บริการ
อิสระรับประทานตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกสกูต๊ (NOK SCOOT) เทียวบินที XW 919
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
( บริการอาหารร้อน และ นําดืมบนเครือง )
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
สําหรับลูกค้าท่านทีไม่เอาตัวเครืองบิน หักค่าตัวออก 10,000 บาท จากราคาทัวร์

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง**
บริษัทขอสงวนสิทธิ :รายการทัวร์สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีปุ่ น สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง มิอาจเพิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทังนี ขึ น อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดิ น ทางนันๆเป็ นหลัก จึง ขอสงวนสิท ธิ ในการปรับเปลี ยนเวลา
ท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง
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อัตราค่าบริการรวม
9 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับตามรายการทีระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี นํามัน
9 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
9 โรงแรมทีพักตามทีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
9 ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
9 ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ
9 ค่าเบียประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเทียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีมิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศให้กลับมายืนร้องขอวีซ่าอีกครัง (เนื องจากทางญีปุ่ นได้ประกาศ
ยกเว้นการยืนวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทยสําหรับผูท้ ีประสงค์พาํ นักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศให้ยืนวีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืน
ร้องขอวีซ่า
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทีมีนําหนั กเกินกว่าทีสายการบินนั นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษี นํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัวเครืองบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน และหัวหน้าทัวร์อาํ นวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษี มลู ค่าเพิม 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %
เดินทางขึนตํา 34 ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิม
เพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการ
งดออกเดินทางและเลือนการเดินทางไปในวันอืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงือนไขการจอง และ การชําระเงิน:
โอนเงินมัดจําจํานวน 15,000 บาท เข้าบัญชีทีแจ้งไว้ ส่วนทีเหลือชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ชือบัญชี นายวัฒนา วิริยะกิตติ บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ซอยจารุรตั น์
เลขทีบัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาซาล
เลขทีบัญชี 221-2-20230-1
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา ถนนศรีนครินทร์-เทพารักษ์
เลขทีบัญชี 226-1-24699-7
- ธนาคารกรุงไทย
สาขา เดอะโคสท์ บางนา
เลขทีบัญชี 983-7-30977-6
- ธนาคารทหารไทย
สาขา ถนนเทพารักษ์
เลขทีบัญชี 060-2-34453-3
เมือทําการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชือ-นามสกุล อายุ (เพือใช้ในการทําประกันการเดินทาง) และ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมือมีการโอนเงินมัดจําเรียบร้อยแล้วเท่านัน
• หากไม่ชาํ ระมัดจําตามทีกาํ หนด ขออนุญาตตัดทีนังให้ลกู ค้าท่านอืนทีรออยู่
• หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงือนไข
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• เมือท่านชําระเงินไม่วา่ จะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขและข้อตกลงต่างๆทีได้
ระบุไว้ทงหมดนี
ั
แล้ว
• หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชือพนักงานขายมาทางแฟกซ์
• ส่ งรายชื อสํารองที นัง ผูเ้ ดินทางต้องส่ งสําเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) โดยเซ็ นต์ชือพร้อมยื นยันว่ า
ต้องการเดินทางท่องเทียวทริปใด, วันทีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง
(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิไม่ รบั ผิดชอบค่าเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชือ-นามสกุล และอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบินทังสิน
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึนไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างตํา 2
หน้าหากไม่มนใจโปรดสอบถาม
ั
เงือนไขยกเลิกการจอง :
เนื องจากเป็ นราคาตัวเครืองบินโปรโมชัน เมือจองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลือน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน รวมถึง เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว
ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ
เงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจเข้าเมือง เพือ
ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้าประเทศญีปุ่ น* ดังต่อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทจัดการให้)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีปุ่ น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน
3. ในขันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติทีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีทีมีผรู ้ ว่ มคณะไม่ถึง 30 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
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5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนื องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถื อว่าท่ านได้ยอมรับเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
7. รายการนี เป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึ ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรืองห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปทีเข้าพักโดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ ูบบุหรี / ปลอด
บุหรีได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ีพัก ทังนี ขึนอยู่กบั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทังสินแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน
11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิ ดชอบและไม่สามารถคืนค่า ใช้จ่ายต่ างๆ ได้เนื องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่ างๆ ในกรณี ทีผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนื องมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิ ดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ
12. กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดียว โดยไม่คา่ ใช้จา่ ยเพิม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่ น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลา
ในการท่องเทียวและ ช้อปปิ งแต่ละสถานทีน้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึง
อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครังทีต้องเร่งรีบ เพือให้ได้ท่องเทียวตามโปรแกรม
14. บริการนํ าดื มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริมในวันที2 ของการเดินทาง ถึงวันที3 ของการเดิ นทาง รวมจํานวน 2
ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถให้บริการวันละ10ชัวโมง ในวันนันๆ มิอาจ
เพิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั สภาพการจราจรในวัน
เดินทางนันๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง
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เอิร์รธ์ แทรเวลล แอนด์ ออร์แกนไนซซ์เซอร์ (ใบบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทียวเลขที11/006694)
7933 ถนนลาซาาล แขวงบางงนา เขตบางงนา กรุงเทพพฯ 10260
โทร. 02 361 2955
2
แฟกซ์ 02 7448 7330 Hotline: 0086 344 4221
4
/ 081 407 73887 เล็ก
@earththaittravel.com Website: www.earthhthaitravel.ccom
Emaail: info@

แผนนทีบ้านเอิร์รธ ท่านสสามารถโหลลดแผนทีจาาก www.earrththaitraveel.com
ติดตามข่าวสาาร เอิรธ์ แททรเวล ทางงเฟสบุคแบบบง่ายๆ
1.พิพิมพ์ เอิรธ์ แทรเวล หรือเข้าที WW
WW.FACEBBOOK.COM
M/EARTHTRRAVEL793
2.ร่วมกด ทีหน้าแฟนนเพจ
ว องเทียว แพคเกจทัวร์ต่างประเททศ ตัวเครือองบินราคาพิพิเศษ
3.รับั ข้อมูลข่าวท่
************************************************
ติดตามข่าวสาาร เอิรธ์ แททรเวล ทางงไลน์แบบงง่ายๆ
า
Linee ID: @eartthtravel (มีมี @ข้างหน้า)
หรือ สแกน QRR Code (htttp://goo.ggl/Eqi9vh)
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