HOTLINE: 086-3054939

ยูนิเวอร์เซลสตูดิโอ-ดิสนีย์แลนด์ ชมซากุระ 7วัน 5คืน

# จุดเด่นของทัวร์ #

เที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน และเที่ยวยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เที่ยวครบ โตเกียว- นาโกย่า- โอซาก้า เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่ต้องไปเยือน
วนอุทยานฮาโกเนะ สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติ ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ
ชินคันเซ็น สัมผัสรถไฟความเร็วสูงที่สุดของญี่ปุ่น
บินดีสายการบินระดับนานาชาติ การบินไทย บินตรงไม่เหนื่อย พร้อมอาหารเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
อิสระเที่ยวชม มหานครโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ แหล่งช้อปปิ้งชั้นนาของญี่ปุ่น
ชื่นชมความงามเทศกาลฮานามิ .. ฤดูแห่งการชม ดอกซากุระบาน (Cherry Blossoms)
(เริ่มประมาณปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน)
กำหนดเดินทำง 13-19 เมษำยน 2558
วันที่

รำยละเอียดกำรท่องเที่ยว

มื้ออำหำร

โรงแรม หรือ เทียบเท่ำ

D1

กรุงเทพฯ – โอซำก้ำ (วันเช็คอิน) (TG672 11.00-18.30)

-/-/-

OSAKA DAIICHI HOTEL

D2

โอซำก้ำ - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – นำโกย่ำ

B/-/D

NAGOYA KOKUSAI HOTEL

D3

รถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซ็น” - ทะเลสำบฮำมำนำ - ฟูจิ ชั้น 5-ช้อปปิ้งโกเทมบะ
เอำท์เลท ***พิเศษ...แช่น้ำแร่ร้อน ONSEN / บุฟเฟ่ต์ขำปูยักษ์**

B/L/D

FUJI TOMINOKO HOTEL

D4

วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสำบอำชิ – ขึ้นหุบเขำโอวำ
คุดำนิ – โตเกียว – วัดอำซำกุซะ

B/L/D

SHINAGAWA PRINCE HOTEL

D5

***โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)*** รวมค่ำเข้ำ (ชมกำรแสดงพลุ และ ขบวน
อิเลคทริค พำเหรด อันสวยงำม)

B/-/-

SHINAGAWA PRINCE HOTEL

D6

อิสระช้อปปิ้ง – สนำมบินฮำเนดะ

B/-/-

-

D7

สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ (TG661 00.20-04.50)

-/-/-

-
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – โอซาก้า
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ำ 2-3 เคำน์เตอร์ D
สำยกำรบินไทย (TG) เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง
11.00 น.
เดินทำงสู่ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 672
18.30 น.
(เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำ 2 ชม.) เดินทำงถึง นครโอซำก้ำ ผ่ำนพิธก
ี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและด่ำนศุลกำกรแล้ว
หลังจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่โรงแรม OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่สองของการเดินทาง
โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – นาโกย่า
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ
ซึ่ง ลงทุน อย่ ำงมหำศำลและมี พื้น ที่ กว่ ำ 100,000 ตำรำงเมตร สถำนที่ที่ไ ด้
จำลองฉำกภำพยนตร์ เรื่ อ งดั ง ของฮอลลีวู้ ด ไว้ มำกมำย เริ่ม ต้ นที่ เซซำมี
สตรีท 4D มูฟวี่ เมจิก ซึ่งเป็นฉำกที่พำดำลึกลงไปในทะเลและทะยำนขึ้นไป
บนท้องฟ้ำในแบบสำมมิติและสนุกกับเหล่ำ ETที่จะพำท่ำนไปนอกอวกำศอย่ำง
สนุกสนำน และมันส์สุดๆ เมื่อสัมผัสเครื่องเล่นใหม่ล่ำสุด คือ สไปเดอร์แมน ให้
ท่ำนได้ถ่ำยรูปไว้เป็นที่ระลึกและประทับใจมำกที่สุดและระทึกใจกับฉำกเพลิง
ไหม้จำกเรื่องแบค ดร๊ำฟท์
***
อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย (ไม่รบกวนเวลำของท่ำน)
บ่ำย
เชิญท่ำนสนุกสนำนเพลิดเพลินต่อภำยใน ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ท่ำนจะ
ได้ตื่นเต้นกับกำรตำมล่ำ ของฉลำมยักษ์จำกเรื่อง จอร์ส ซึ่งใช้ทุนสร้ำง
กว่ำ 1,500 ล้ำนเยน หรือเข้ำไปสัมผัสโลกของป่ำที่น่ำตื่นเต้นได้จำก
ภำพยนตร์ จูรำสสิค พำร์ค พร้อมร่วมค้นพบโลกที่ไดโนเสำร์ยังมีชีวิตอยู่
ในขณะที่ นั่ ง เรื อ เพื่ อ เข้ ำ ไปผจญภั ย กั บ ดิ น แดนของเหล่ ำ ไดโนเสำร์
นอกจำกนั้นยังมีเครื่องเล่นอีกมำกมำย รวมทั้งโชว์ เมลส์ ไดฟ์ อินเดอะ
โฟว์ โชว์ หรือโชว์ระทึกกับเหล่ำสตั๊นแมน
หลังจำกนั้น นำท่ำนเดินทำงสู่ นำโกย่ำ
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่สามของการเดินทาง
รถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซ็น” - ทะเลสาบฮามานา - ฟูจิ ชั้น 5
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลท
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนสัมผัสกับเทคโนโลยีอน
ั ทันสมัยของญี่ปน
ุ่ ด้วยกำรนั่ง รถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซ็น” (1สถานี) ที่
มีควำมเร็วสูงสุดถึง 240 กม. /ชม. แล้วนำท่ำนเดินทำงสูผ่ำน ทะเลสำบฮำมำนำ เป็นจุดแวะพักที่ใหญ่
ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงขึน
้ สู่ ภูเขำไฟฟูจิ ชั้น5 อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภูเขำไฟที่ยังดับไม่สนิท
และมีควำมสวยงำมที่สุดในโลก มีควำมสูงที่สุดในประเทศญี่ปน
ุ่ ถึง 3,776 เมตร สิ่งที่น่ำมหัศจรรย์คือมีหิมะ
ปกคลุมตลอดทั้งปี รถสำมำรถขึน
้ ไปบนชั้นที่5 (ขึ้นอยู่กบ
ั สภำพอำกำศ) และนมัสกำรศำลเจ้ำฟูจิด้ำนบน
และถ่ำยรูปกับวิวสวยๆช้อปปิ้งของที่ระลึกและขนม
หลังจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่บริเวณภูเขำไฟฟูจิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท ที่รวบรวมแบรนด์
ระดับโลกมำไว้ดว้ ยกันบนหุบเขำริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่ำง ภูเขำฟูจ-ิ อุทยำนแห่งชำติฮำ
โกเน่กับมหำนครโตเกียว ให้ท่ำนได้อิสระกับกำรเลือกซื้อเลือกชมสินค้ำที่ได้รวบรวมกว่ำ 165 แบรนด์ดัง
ไม่ว่ำจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent
Rive Gauche, Gap และอีกมำกมำย หมวดสินค้ำ Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ
Triumph หมวดสินค้ำ Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori
เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีหมวดสินค้ำอื่นๆ อย่ำงรองเท้ำ กระเป๋ำ เสื้อผ้ำเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และ
รำคำถูกกว่ำในห้ำงสรรพสินค้ำที่รวมไว้ในพืน
้ ที่กว่ำ 400,000 ตำรำงฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งกำรช้อปปิ้งของ
คนญี่ปุ่นโดยเฉพำะ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก FUJI TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำในโรงแรม (พิเศษ...ทำนขำปูยักษ์แบบไม่อั้น)
***
พิเศษสุดๆ ในค่ำคืนนี้ท่ำนจะได้สวมใส่ชุดประจำชำติ “ยูกำตะ” และท่ำนจะประทับใจไปกับกำร
อำบน้ำแร่แบบญี่ปน
ุ่ “อ็องเซ็น” ที่อยู่ใจกลำงธรรมชำติอย่ำงแท้จริง

วันที่สี่ของการเดินทาง วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ –
ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ – โตเกียว – วัดอาซากุซะ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำ นสู่ วนอุ ทยำนแห่ง ชำติ ฮำโกเน่ แล้ว นำท่ ำนลงสู่สถำนีท่ำเรื อ
ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสำบอำชิ ซึ่งเกิดจำกกำรก่อตัวของลำวำจำก
ภู เ ขำไฟฟู จิ ที่ ตั้ ง ตระหง่ ำ นท่ ำ มกลำงภู เ ขำรำยล้ อ มตั ด กั บ พื้ น น้ ำใน
ทะเลสำบ (ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ)
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำน ขึ้นหุบเขำโอวำคุดำนิ (โดยรถบัส) เพื่อชม บ่อน้ำแร่กำมะถันที่
สำมำรถต้มไข่ให้สุกได้ และมีควำมเชื่อกันว่ำเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง ทำ
ให้อำยุของท่ำนยืนขึ้นอีกประมำณ 7 ปี ซึ่งเกิดจำกลำวำจำกภูเขำไฟฟู
จิที่ตั้งตระหง่ำนท่ำมกลำงภูเขำรำยล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสำบ (ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ)
หลั ง จำกนั้ น น ำท่ำ นเดิ น ทำงสู่ โตเกี ย ว น ำท่ ำ นเดิ น สู่ วัด อำซะกุ ซ่ ำ ซึ่ งเป็ น วั ด ที่
เก่ำแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้ำงเสร็จในปี พ.ศ. 1171 สร้ำงขึ้นเพื่อประดิษฐำนพระ
โพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดำแห่งควำมเมตตำ) อันมีเรื่องเล่ำว่ำชำวประมงได้ทอดแห
ติดขึ้นมำ ตั้งแต่นั้นมำวัดนี้ก็กลำยเป็นสถำนที่สำหรับจำริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันก็
ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจำกทั่วโลกเดินทำงไปเยี่ยมชมอย่ำงไม่ขำดสำย วัดถูกใช้เป็น
สถำนที่จัดงำนเทศกำลสำคัญมำแต่สมัยโบรำณ อำทิ เทศกำลชันจะ เทศกำลโฮซึ
กิอิชิ และฮะโกะอิตะอิชิ ภำยในมีองค์เจ้ำแม่กวนอิม ทองคำ ที่มีควำมสูงเพียง 5.5
เซนติ เ มตร ท่ ำ นจะได้ เ ห็ น โคมไฟสี แ ดงขนำดยั ก ษ์ ที่ มี ค วำมสู ง ถึ ง 4.5 เมตร ตั้ ง
ตระหง่ำนอยู่กลำงลำนวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนำคำมิเสะ ย่ำนช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมี
ร้ ำ นขำยของที่ ร ะลึ ก มำกมำยไม่ ว่ ำ จะเป็ น เครื่ อ งลำงของขลั ง ขำยของเล่ น ประเพณี เสื้ อ ผ้ ำ และขนม
โบรำณซึ่งบำงอย่ำงตกทอดจำกรุ่นสู่รุ่นมำนับร้อย
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
เข้ำสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้ำ

บ่ำย

***

***โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)*** รวมค่าเข้า
(ชมการแสดงพลุ และ ขบวน อิเลคทริค พาเหรด อันสวยงาม)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ ำนเดิน ทำงสู่ โตเกีย วดิสนีย์ แลนด์ ดินแดนแห่ง ควำมฝั นและควำม
สนุกที่ซึ่งกำแพงแห่งอำยุ ไม่จำเป็นสำหรับผู้มำเยือน ใช้ทุนในกำรสร้ำง
กว่ำ 600 ล้ำ นเหรียญสหรัฐ ฯ ท่ำนจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เ มำส์ โดนัลดั๊ก ส์
และเหล่ำผองเพื่อนๆ จำกวอลท์ดิสนีย์มำกมำย อีกทั้งเครื่องเล่น ไม่ว่ำจะ
เป็น Big Thunder Mountain นั่ งรถไฟอั นโลดโผนตะลุ ยเหมืองแร่ ,
Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ำยน้อย จนถึงจุดไคล์
แม็กซ์กับกำรดิ่งลงจำกควำมสูงกว่ำตึก 2 ชั้นสู่ผืนน้ำที่อยู่ด้ำนล่ำง...
ให้เวลำท่ำนได้สนุกสนำนต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่ำงๆ เริ่มด้วย HAUNTED MANSION บ้ำนผีสิงรูปแบบ
ใหม่ที่น่ำรักและไม่น่ำหวำดกลัวอย่ำงที่คิด.. กระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือ Space Mountain กำรผจญภัยไป
บนอวกำศที่น่ำตื่นตำ... โลดโผนและหวำดเสียวกับ Micro Adventure… นำท่ำนสู่โลกสำมมิติ (3D) ที่ให้
ท่ำนเสมือนได้สัมผัสเหตุกำรณ์ตรงหน้ำอย่ำงเหมือนจริง... และสุดท้ำย ท้ำยสุดกับเครื่องเล่นใหม่ล่ำสุด ที่
เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนเมษำยฯ 2004 นั่นคือ BUZZ LIGHT YEAR's ; ASTRO BLASTER ที่จะนำท่ำนเข้ำไป
ยังโลกอวกำศพร้อมกับ บัซซ์ ไลท์เยียร์ ตัวละครจำกเรื่อง Toy Story เพื่อต่อสู้กับ เซิร์ค (ZURG) พร้อม
กับเหล่ำสมุนลูกน้องที่น่ำกลัวปนควำมน่ำรัก.....
รับประทำนอำหำรกลำงวันและอำหำรค่ำ ตำมอิสระตำมอัธยำศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลำของท่ำน)
เข้ำสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันที่หกของการเดินทาง
อิสระช้อปปิ้ง – สนามบินฮาเนดะ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
** เชิญท่ำนอิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย **
เชิ ญ ท่ำ นเพลิ ดเพลิน กั บกำรช้อ ปปิ้ง สิ นค้ ำ แบรนด์ เ นมมำกมำย อำทิ เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ ำ
กล้ อ งถ่ ำ ยรู ป ดิ จิ ต อล นำฬิ ก ำ เครื่ อ งเล่ น เกมส์ หรื อ สิ น ค้ ำ ที่ จ ะเอำใจคุ ณ ผู้ ห ญิ ง ด้ ว ย
กระเป๋ำ รองเท้ ำ เสื้อ ผ้ำแบรนด์เ นม เสื้อ ผ้ำแฟชั่น สำหรับ วัยรุ่ น เครื่ องสำอำงยี่ห้ อดั ง
ของญี่ปุ่นไม่ว่ำจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆอีกมำกมำย ที่รำคำ
ค่อนข้ำงถูกกว่ำเมืองไทย ณ ย่ำนดังของโตเกียว ไม่ว่ำจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮำรำจูกุ กิน
ซ่ำ อิเคบุคุโระ อำกิฮำบำระ
***
รับประทำนอำหำรกลำงวันและอำหำรค่ำ ตำมอิสระตำมอัธยำศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลำของท่ำน)
21.30 น.
จนได้เวลำนัดหมำย นำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติฮำเนดะ
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
00.20 น.
เดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
04.50 น.
ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ…

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจา
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
หมำยเหตุ: โรงแรมที่ญี่ปน
ุ่ ห้องค่อนข้ำงเล็ก และบำงโรงแรมไม่มีหอ
้ งสำหรับนอน 3 ท่ำน
ท่ำนอำจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 ท่ำน และห้องที่นอน 1 ท่ำน (แยกเป็น 2 ห้อง)
รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยมิแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์ที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงควำมปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจานวน 30 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่าบริการ (ต่อท่าน/ไทยบาท)
ราคาต่อท่าน

รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง

74,900 บำท

43,900 บำท

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

67,900 บำท

43,900 บำท

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)

67,900 บำท

43,900 บำท

เด็กอำยุตั้งแต่ 2-7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม)

60,900 บำท

36,900 บำท

พักห้องเดี่ยว จ่ำยเพิ่มท่ำนละ

12,500 บำท

***เนื่องจำกทำงโรงแรมแจ้งสำหรับเด็กที่อำยุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องนอนมีเตียง
***
อัตรำนี้รวม: ภำษีน้ำมันของสำยกำรบิน ณ วันที่ 8 ธ.ค.57**
***
รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลี่ยนหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บภำษีน้ำมันและภำษีสนำมบินเพิ่มเติม
***
กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสำร จำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่ำ 25 ท่ำน ทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร หรือ ยกเลิกกำรเดินทำง
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*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษ หรือต้องกำรระบุที่นั่งบนเครื่อง รวมถึงกำรสะสมไมล์ ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งพร้อม
ตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 15 วัน ก่อนออกตั๋ว เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินกำรแจ้งให้ทำงสำยกำรบินทรำบ
แต่ได้ตำมที่ท่ำนขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสำยกำรบินจะพิจำรณำ***
อัตรำนี้รวม
 ค่ำพำหนะและนำเที่ยวตำมรำยกำร
 ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินตำมรำยกำร
 ค่ำอำหำรตำมรำยกำร
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร
 ค่ำห้องพักโรงแรม 2 ท่ำนต่อห้อง




ค่ำขนกระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน
30 กก.
ค่ ำ ปร ะกั นอุ บั ติ เห ตุ คุ้ มค รอ งใ นว งเ งิ น ท่ ำ นล ะ
1,000,000 บำท

อัตรำนี้ไม่รวม
 ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น
 ค่ำทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำโทรศัพท์, ซักรีด
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
 ** ไม่รวมทิปหัวหน้ำทัวร์/ไกด์/คนขับรถ
 ** ไม่มีแจกกระเป๋ำ / ไม่มีแจกน้ำเปล่ำ
 ค่ำภำษีน้ำมันที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!
เงื่อนไขการชาระเงิน
 กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสำรจำนวน 30 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวน ดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
 กรุณำชำระมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท และ ชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทำง
 เนื่องจำกเป็นช่วงเทศกำล ทำงสำยกำรบินและโรงแรม คิดค่ำบริกำร 100% หำกมีกำรยกเลิกภำยหลัง ทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม
 กรุณำส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (อำยุใช้งำนคงเหลือไม่น้อยกว่ำ 6เดือน)
โอนเงินผ่ำนธนำคำร
ธนำคำร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สำขำ สวนพลู

อี-สกำยลิ้งค์ ทรำเวล

200-303467-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สำขำ บำงโคล่

นำงสำวนพรัตน์ มหำพีรำภรณ์

095-275521-4

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สำขำ ซอยเจริญรำษฏร์ นำยณพดล มหำพีรำภรณ์

670-2-09125-8

**เมื่อท่ำนได้ทำกำรชำระเงินแล้ว กรุณำแจ้งกำรชำระเงิน
แจ้งทำงโทรศัพท์ ได้ที่หมำยเลข 02 294 5864 หรือทำงอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com (ส่งสำเนำใบโอนเงิน)
กำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน
กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะของสำรกำรบินไทย สำมำรถสะสมไมล์ได้ 50 % จำกไมล์ปกติ และสำมำรถสะสมไมล์ได้ในเครือ
Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน
กระเป๋ำเดินทำงและสัมภำระ
- กระเป๋ำใบใหญ่ (ควรมีล้อลำก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่ำนละ 30 กิโลกรัม (หำกน้ำหนัก
เกิน ทำงสำยกำรบินอำจจะเรียกเก็บค่ำระวำงเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่ำงหนำแน่น
(สำหรับผู้โดยสำรชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
- กระเป๋ำสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สำยกำรบินอนุญำตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และควำมกว้ำง+ยำว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร
หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)
- ในบำงสำยกำรบิน มีบินภำยใน อนุญำตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่ำนละ 1 ใบ/ท่ำนเท่ำนั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1
ใบ/ท่ำนเช่นกัน
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หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีที่ลูกค้ำเดินทำงไม่ถึง 25 ท่ำน
2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ เนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน , กำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน,
กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรจรำจรติดขัด
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกว่ำมีกำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว หรือโดนปฎิเสธกำรเข้ำเมืองทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่ง
อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ
คนต่ำงด้ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุกำรณ์ที่เหนือกำรณ์ควบคุม
7. บริษั ทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิด สิ่งของสู ญหำย อัน เนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิด จำกกำร
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
8. เมื่อท่ำนตกลงชำระค่ำมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสำรที่จะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตเข้ำประเทศญี่ปุ่น)
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซำ่ เข้ำประเทศญี่ปน
ุ่ ให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่ำจะ
อยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน
่ เอกสำรในขึน
้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อยืนยัน
กำรมีคุณสมบัตรกำรเข้ำประเทศญี่ปน
ุ่ ดังต่อไปนี้
 ตั๋วเครื่องบินขำออกจำกประเทศญี่ปน
ุ่
 สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้
 (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่ำงพำนักอยู่ในประเทศญี่ปน
ุ่ (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น)
 กำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียม
ไว้ให้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น
(กรณีกำรเข้ำประเทศญี่ปน
ุ่ ตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่ไม่ต่ำว่ำ 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญีป
่ ุ่น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคุณสมบัติเพื่อกำรพำนัก
ระยะสั้นเท่ำนัน
้
3. ในขั้นตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำในกำรพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัตก
ิ ำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำ
ประเทศ และไม่เข้ำข่ำยคุณสมบัติที่อำจจะถูกปฏิเสธในกำรเข้ำประเทศ

กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในประเทศไทย

และประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณี
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนบริษัทฯ
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก
ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที่)

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................
2. เบอร์ติดต่อ ......................................................................................
3. ประเภทห้องพัก
3.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง / (DBL) ............ห้อง
3.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่…….....ห้อง
3.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
3.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
3.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
4. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
5. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ.......................................................
6. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ............................................
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