ทัวร์ญี่ปุ่น : รหัส JAP1014

วัน
โปรแกรมการเดินทาง
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK-HND TG 682 : 2315 – 0655)
2 สนามบินฮาเนดะ-เมืองโตเกียว-โตเกียวดิสนีย์แลนด์-ช้ อปปิ ง้ ย่านชินจูกุ
3 มิชิมา่ สกาย วอร์ ค-ภูเขาไฟฟูจิ-ลานสกีเยติ สโนว ทาวน์-อาบน ้าแร่ ออนเซ็น

เช้ า เที่ยง เย็น
- - 
 - 
  

โรงแรมที่พกั
NEW OTANI INN
SHINKO HTL.

ฮามามัตสึ-นัง่ กระเช้ าคันซันจิ-สวนผลไม้ กามาโกริ -นัง่ รถไฟชินคันเซ็น 1 สถานี-โอซาก้ า  
ช้ อปปิ ง้ ย่านชินไซบาชิ
5 อิสระให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย หรื อ เลือกช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
 - 6 ริ งกุ เอ้ าท์เล็ต-ห้ างอิออน-สนามบินคันไซ-กรุ งเทพฯ (KIX-BKK TG 673 : 17.25 –
 - 
22.00)
4

กำหนดกำรเดินทำง
29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61

OSAKA PLAZA HTL.
OSAKA PLAZA HTL.

-

รำคำ/ท่ ำน
67,900.-

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น. พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ชัน้ 4) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)
พบเจ้ าหน้ าที่ ที่รอต้ อนรับและอานวยความสะดวกทุกท่าน
23.15 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองโตเกียว ประเทศญี่ปนโดยสายการบิ
ุ่
นไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 682
วันที่สอง : สนามบินฮาเนดะ-เมืองโตเกียว-โตเกียวดิสนีย์แลนด์-ช้ อปปิ ง้ ย่านชินจูกุ
ถึงท่าอากาศยานเมืองฮาเนดะ ประเทศญี่ปนุ่ ดินแดนอาทิตย์อทุ ยั (เวลาท้ องถิ่นญี่ปนเร็
ุ่ วกว่าไทย 2 ชัว่ โมง)
06.55 น.
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกซึง่ เป็ นที่ไม่มีกาแพงอายุสาหรับผู้มาเยือน ใช้ ทนุ ในการ
ก่อสร้ าง 600 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ท่านจะได้ สมั ผัสกับตัวเอกของ มิกกี ้เม้ าส์
โดนัล ดัก๊ ส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ ตนู จากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีกทังเครื
้ ่ อง
เล่นที่พร้ อมสร้ างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้ นให้ ทกุ ท่าน ไม่วา่ จะเป็ น
Big Thunder Mountain นัง่ รถไฟตะลุยเหมืองแร่ , Splash Mountain ล่อง
แก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้ อย จนถึงจุดไคล์แม๊ กซ์กบั การดิ่งลงจาก
ความสูงกว่าตึก 2 ชันสู
้ ่ ผืนน ้าที่อยู่ด้านล่างให้ ท่านได้ สนุกสนานต่อกับเครื่ องเล่นในโซนต่างๆ เริ่ มด้ วย Hunted
Mansion บ้ านผีสิงรู ปแบบใหม่ที่น่ารัก ไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทัง่ ถึงส่วนสาคัญนัน่ คือ Space Mountain การ
ผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียว
โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ( Tokyo Disneyland ) โดยจะแบ่งออกเป็ น 7 โซน
( 1. เวิล์ด บาซ่าร์ World Bazaar ) โซนนี ้เป็ นทางเดินส่วนกลาง ส่วนมาก
เป็ นร้ านค้ าและขายของที่ระลึก
( 2. แอดเวนเจอร์ แลนด์ Adventure land ) เครื่ องเล่นตะลุยป่ าและส่วนที่
เป็ นธีมของนิว ออร์ ลีนส์ เครื่ องเล่นเด่น ๆ ในส่วนนี ้ก็ได้ แก่ จังเกิล ครู ซ,
ไพเรทส์ ออฟ ดิ แคริ บเบี ้ยน และ เอนชานเต็ด ทิกิ รู ม
( 3. เวสเทิร์นแลนด์ Western land ) โซนนี ้จะไม่มีในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งอื่น ๆ แต่ก็จาลองฟรอนเธียร์ แลนด์มาได้
คล้ ายกันมาก สิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างคือเวสเทิร์นแลนด์นนอยู
ั ้ ่ภายใต้ การครอบครองของสายน ้าแห่งอเมริ กาอัน
ประกอบไปด้ วยเส้ นทางน ้าที่มนุษย์สร้ างขึ ้นหลายสาย เครื่ องเล่นเด่น ๆ ในส่วนนี ้ได้ แก่ ทอม ซอว์เยอร์ ไอส์แลนด์และ
มาร์ ค ทเวน ริ เวอร์ โบท ในเวสเทิร์นแลนด์ยงั เต็มไปด้ วยหุ่นยนต์สตั ว์ตามแบบฉบับญี่ปนที
ุ่ ่สร้ างความบันเทิงให้ กบั
นักท่องเที่ยว คริ ตเทอร์ คันทรี่ คอื พื ้นที่สว่ นเล็กสุดของสวนสนุก มีเครื่ องเล่นเด่นคือสแปลช เมาน์เท่น ทังร้้ านค้ า,
ร้ านอาหารทุกร้ านแถวนันจะออกแบบตามสไตล์
้
ของเครื่ องเล่นนี ้

( 4. คริ ตเทอร์ คันทรี่ Critter Country ) เครื่ องเล่นที่แนะนา คือ Splash Mountain
( 5. แฟนตาซีแลนด์ Fantasy land ) ดินแดนแห่งเทพนิยายเครื่ องเล่นที่แนะนาคือHaunted Mansion Pooh 's
Hunny Hunt
( 6. ตูนทาวน์ Toontown ) ดินแดนตัวการ์ ตนู ดิสนีย์ เครื่ องเล่นใหญ่สดุ ในบริ เวณนี ้คือโรเจอร์ แรบบิทส์' คาร์ ตูน สปิ น
( 7. ทูมอร์ โรว์แลนด์ Tomorrow land ) ดินแดนแห่งโลกอนาคต Space Mountain, Buzz Light year's Astro
Blasters
และ Micro Adventure ดูภาพยนตร์ 3 มิติ

เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
จากนัน้ นาท่านสู่ ช้ อปปิ ง้ ย่านชินจูกุ ย่านช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงมาก ท่านจะได้
พบกันสินค้ ายี่ห้อแบรนด์เนม ต่างๆ มากมาย อาทิ เสื ้อผ้ าสุภาพบุรุษ,
สุภาพสตรี , รองเท้ า, เครื่ องสาอางค์ ฯลฯ อิสระให้ ท่าน จับจ่ายเลือกซื ้อของที่
ระลึกอย่างจุใจ และเรื่ องซื ้อสินค้ าหลากหลายชนิด ที่ร้าน100 เยน

ค่า

บริ การอาหารค่า ณ โรงแรม (1)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NEW OTANI INN หรื อเทียบเท่า (1)

วันที่สาม : มิชิมา่ สกาย วอร์ ค-ภูเขาไฟฟูจิ-ลานสกีเยติ-อาบน ้าแร่ ออนเซ็น
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
จากนัน้ นาท่านชม มิชิมา่ สกาย วอร์ ค สะพานแขวนที่ยาวที่สดุ แห่งใหม่ ตังอยู
้ ่
บริ เวณเมืองมิชิมะ จังหวัดชิสโึ อกะ มีความยาวถึง 400 เมตร และสูงจาก
พื ้นดิน 70.6 เมตร จึงกลายเป็ นสะพานที่ยาวที่สดุ แห่งใหม่ สามารถชม
ทัศนียภาพแบบ 360 องศา หรื อที่เรี ยกว่าพาโนราม่า สถานที่แห่งนี ้มีชื่อเสียง
มากจนได้ รับสมญานามว่า ทางเดินบนสวรรค์ ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนสะพานแห่งนี ้
จะรู้ สกึ ราวกับว่าเดินอยู่บนทรวงสวรรค์
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอันเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปนุ่ ภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิชนั ้ 5
(ขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) ซึง่ ได้ ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามที่สดุ ในโลก จนได้ รับการยกย่องว่าเป็ นภูเขาไฟ
ที่สวยขนาดไม่มีลกู ใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) จากระดับน ้าทะเล
จากนัน้ นาท่านสู่ ลานสกี สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ เยติ
สโนว ทาวน์ ลานสกีที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้ สมั ผัสกับหิมะ ที่เริ่ ม
ตกลงมา อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเล่นสกีกนั อย่างจุใจ พิเศษ ให้ ท่าน
สนุกสานกับสเลด – ถาดเลื่อน (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกี เช่น สโนวบอร์ ด,
สกี เป็ นต้ น)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SHINKO HOTEL หรื อเทียบเท่า (2)
ค่า
บริ การอาหารค่า ณ โรงแรม (4)
หลังรับประทานอาหารค่า ให้ ทา่ นสัมผัสกับการอาบน ้าแร่ ญี่ปนุ่ (ออนเซ็น) **ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร

ธรรมชาติ เชื่อว่ าแช่ กันแล้ วจะทาให้ ผิวพรรณสวยงาม และช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ ดีข้นึ ***
วันที่สี่
เช้ า

: ฮามามัตสึ-นัง่ กระช้ าคันซันจิ-สวนผลไม้ กามาโกริ -นัง่ รถไฟชินคันเซ็น 1 สถานี-โอซาก้ า-ช้ อปปิ ง้ ย่านชินไซบาชิ
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ฮามามัตสึ จากนัน้ นาท่าน นัง่ กระเช้ าคันซันจิ เป็ น
กระเช้ าข้ ามทะเลสาบเพียงแห่งเดียวในญี่ปนุ่ ถึงแม้ วา่ ระยะเวลาการนัง่ กระเช้ า
จะสันเพี
้ ยง 4 นาทีเท่านัน้ แต่เมื่อนัง่ กระเข้ าขึ ้นมาถึงจุดชมวิวบนดาดฟ้าของ
Hamanako Music Box Museum (พิพิธภัณฑ์กล่องเพลงฮามานาโกะ – ไม่รวม
ค่าเข้ าชม) แล้ วเราจะได้ ดื่มด่ากับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบฮามานา
โกะแบบ 360 องศากันจนเต็มอิ่มเลยทีเดียว
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ GAMAGORI ORANGE PARK ให้ ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้ (ผลไม้ ตามฤดูกาล มค. – พ.ค. เป็ นฤดูสตรอเบอ
รี่ ) สดๆ ภายในสวน ท่านจะได้ ชิมผลไม้ หวานสดจากสวน ที่ใส่ใจทุกขันตอน
้
ของการปลูก และได้ รับการดูแลอย่างดี

กลางวัน

ค่า

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเพื่อขึ ้น รถไฟด่วนชินคันเซ็น (1 สถานี) หรื อรถไฟหัวกระสุน ที่วิ่งด้ วยความเร็ ว
สูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ช.ม.จัดอยู่ในอันดับ 3 รองจากรถไฟ High Speed ของประเทศจีนและรถไฟ TGV ของประเทศ
ฝรั่งเศส
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ โอซาก้ า นาท่านสูย่ ่านช้ อปปิ ง้ ชินไซบาชิ ย่านช็อป
ปิ ง้ ชื่อดังของนครโอซาก้ า ภายในย่านนี ้มีร้านค้ าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้ านค้ าอัน
ทันสมัย และสินค้ าหลากหลายรู ปแบบทังส
้ าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึง่ ย่านนี ้ถือ
ว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชันน
้ าแห่งหนึง่ ของนครโอซาก้ า อีกทังยั
้ งมี
ร้ านอาหารทะเลขึ ้นชื่อมากมาย ซึง่ เสน่ห์อย่างหนึง่ คือ ทุกร้ านจะประดับ
ประดาร้ านของตนด้ วยแสงไฟนีออนซึง่ ดัดทาให้ เป็ นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึง่ นักท่องเที่ยวให้ ความสนใจและแวะ
ถ่ายรู ปกันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก และร้ านค้ าทุกแห่ง จะพยายามสร้ างจุดเด่นให้ แก่ร้านของตนให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อดึงดูด
ลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การสัญลักษณ์เด่นของย่านนี ้คือ ตึกรู ปเครื่ องหมายการค้ าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจาก
ญี่ปนนั
ุ่ น่ เอง
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั OSAKA PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่า (3)

วันที่ห้า : อิสระให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย หรื อ เลือกช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
หลังรับประทานอาหารเช้ า อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเล่นชมเมืองโอซาก้ า และ ช้ อปปิ ง้ ณ สถานที่ตา่ งๆ ตามอัธยาศัย
** หัวหน้ าทัวร์ จะเป็ นคนแนะนาการเดินทางไปยังสถานที่ตา่ งๆแก่ทกุ ท่าน** // ** สถานที่แนะนา ดังนี ้ **

RINGKU OUTLET แหล่งรวมสินค้ านาเข้ าและสินค้ าแบรนด์ญี่ปนมากมาย
ุ่
อาทิ MK Michel Klein, Morgan,
Elle,Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื ้อกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Diesel, Tumi, Gap, Armany
ฯลฯ เลือกดูเครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้ า
แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อเลือกซื ้อสินค้ าสาหรับคุณหนู Aigle, Bandai
Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้ าอื่นๆอีกมากมาย
โดทงบุริ (Dotonburi) เป็ นแหล่งรวมร้ านค้ า ร้ านขายขนม ร้ านอาหารมากมายให้ เลือกชิม ร้ านทาโกะยากิอร่ อยๆ
ก็มีให้ ชิมได้ ที่ร้าน Otakoya ราเม็งมังกรทองอันโด่งดังที่ร้าน Kinryu Ramen ภัตราคาร Zubora-ya ที่มีปลาปั กเป้าเป็ น
สัญลักษณ์ก็ดีไม่ใช่น้อย ย่านโดทงบุริ ไม่ใช่แค่เพิ่งมาเป็ นที่นิยม แต่ย่านนี ้เป็ นที่นิยมมาตังแต่
้ กว่า 100 ปี มาแล้ ว และ
ยังเป็ นที่นิยมจนถึงปั จจุบนั
นัมบะ (Namba) ศูนย์รวมสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ที่เรี ยกว่า Namba Park ขึ ้นโดยการรวมเอาร้ านค้ า ชื่อดังกว่า 120
ร้ านค้ าและร้ านอาหารมากมาย ให้ บริ การกันอย่างคับคัง่ นอกจากนันยั
้ งมีพื ้นที่สีเขียวที่เป็ นสวนสาธารณะให้ พกั ผ่อน
นิปปอนบาชิ (Nipponbashi) หรื อ Den Den Town
เป็ นศูนย์รวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า สินค้ าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น การ์ ตนู DVD ต่างๆ มากมาย หรื อถ้ าเทียบกับ
โตเกียวแล้ ว ที่นี่ก็คือ อากิฮาบาระ (Akihabara) แห่งโอซาก้ านัน่ เอง Den Den Town นี ้ตังอยู
้ ่บนถนนซาไกสุจิ (SakaiSuji) ทังสองฝั
้
่ งของถนนจะมี ร้ านรวงมากมาย ให้ ได้ เลือกสรรสินค้ ากัน แฟนการ์ ตนู เกมส์ และสินค้ าไฮเทค มากมาย
ย่านชินเซไค(Shinsekai) ย่านชินเซไก เป็ นเหมือน “โลกใหม่” ของโอซาก้ า ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกของสวนสาธารณะ
เทนโนจิโคเอน(Tennoji-koen park) ผังเมืองทางตอนเหนือของย่านชินเซไกนี ้ ได้ รับอิทธิพลมาจากเมืองปารี ส สวนใน
ตอนใต้ นนถู
ั ้ กสร้ างตามเกาะโคนี่ย์ในนิวยอร์ ค ซึง่ หอคอยสึเทนคาคุ (Tsutenkaku Tower) ก็ได้ ถกู สร้ างขึ ้นในปี 1912
ตามหอไอเฟลในปารี ส แต่ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่สอง หอคอยแห่งนี ้ถูกทาลายลง จากนันไม่
้ นานประมาณปี
1956 ก็ได้ ทาการสร้ างขึ ้นมาใหม่ มีความสูงถึง 103 เมตร

เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศัย
ค่า

วันที่หก
เช้ า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั OSAKA PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่า (4)

: ริ งกุ เอ้ าท์เล็ต–ห้ างอิออน-สนามบินคันไซ-กรุ งเทพฯ
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
จากนัน้ นาท่าน ช้ อปปิ ง้ ริ งกุ พรี เมี่ยม เอ้ าท์เลท คืออีกหนึง่ แหล่งช้ อปปิ ง้ ชื่อดัง
อีกแห่งหนึง่ ของโอซาก้ า ตังอยู
้ ่ที่เมืองริ งกุ ตรงข้ ามกับท่าอากาศยาน
นานาชาติคนั ไซ โดยออกแบบให้ มีลกั ษณะเหมือนกับเมืองท่าของ
สหรัฐอเมริ กา และมีบรรยากาศแบบรี สอร์ ท ซึง่ ภายในแม้ จะไม่ใหญ่โตมากนัก
แต่ก็เพียบพร้ อมไปด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย และร้ านค้ าแบรนด์
เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูห่ ้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง ห้ างอิออน ซึง่ เป็ นห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้ า
หลากหลายชนิดรอให้ ท่านเลือกซื ้อ อาทิ เสื ้อผ้ าแฟชัน่ นาสมัย กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องสาอางของที่ระลึก
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ นอกจากมียงั มีของกิน ของฝาก และขนมที่ขึ ้นชื่อของญี่ปนุ่ ให้ ท่านเลือกซื ้อกัน

17.25 น.
22.00 น.

อย่างจุใจ
เดินทางสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ู ลืม
*****************************************

อัตราค่าบริการ
ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักเสริมเตียง
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ห้ องพักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

รวมตัว๋ เครื่ องบิน
ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน
67,900.- บาท
41,900.- บาท
65,900.- บาท
39,900.- บาท
10,900.- บาท

*** ราคาไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน คือ สายการบินไทยที่บินระหว่างประเทศ ลด 26,000 บาท ***
*** ในการเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึ ้นไป ***
*** กรณีผ้ เู ดินทางในคณะมีไม่ถงึ 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนี ้ไม่มีแถมกระเป๋ าเดินทางให้ คะ่ ***

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชื่อบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

อัตราค่าบริ การนี ้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชันประหยั
้
ด ตามสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
ค่าภาษี น ้ามัน ที่ สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 และท่านต้ องชาระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการ
เรี ยกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริ การนี ้ไม่รวม
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสือเดินทาง Passport
ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าว
ค่าวีซ่าเข้ าประเทศ ญี่ปนุ่ ** เนื่องจากตังแต่
้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปนได้
ุ่ ทาการยกเว้ นวีซ่าท่องเที่ยวสาหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้ าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน
** สาหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย **
กรณี ผ้ ู เดิ น ทางถื อ หนั งสื อ เดิ น ทางพาสปอร์ ต จี น (เล่ ม แดง) ต้ อ งใช้ เวลาพิ จ ารณาผลวี ซ่าอย่ างน้ อ ย 1 เดื อ น ดัง นัน้ ต้ อ ง
เปลี่ยนเป็ นหนังสือเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้ องทาการแจ้ งเข้ า – แจ้ งออก ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองให้ เรี ยบร้ อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซา่ ได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซา่ ขึ ้นอยู่กบั ทางสถานทูต)
พาสปอร์ ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้ งานได้ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ให้ แนบมาด้ วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ชดุ ครุ ย, หรื อใส่ชดุ ราชการ, ไม่ยิ ้ม, พื ้น
หลังเป็ นสีขาว ต้ องไม่เป็ นลวดลาย และห้ าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
สาเนาทะเบียนบ้ าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์ มข้ อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์ บ้าน / เบอร์ ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ ในการยื่นขอวีซา่
กรณีที่ผ้ เู ดินทางสมรสแล้ ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คสู่ มรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ ามี)
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้ าตังแต่
้ หน้ าแรก – หน้ าปั จจุบนั
กรณีใช้ เอกสารเป็ น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนามาใช้ ยื่นวีซา่ ได้
หนังสือรับรองการทางาน (ฉบับจริ ง) จากบริ ษัทที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านัน)
้
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริ ษัททัว่ ไป ใช้ หนังสือรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า (กรณี เป็ นเจ้ าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ และหน้ าหนังสือรับรองต้ องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นเจ้ าของกิจการด้ วย
3. กรณีทาธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ ทาหนังสือชี ้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้ องใช้ หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงานนันๆ
้ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้ สาเนา
บัตรข้ าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
*** กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซา่ ของท่าน ***
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 45 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
( สาหรับช่วงเทศกาล ปี ใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )

กรณี ที่ ลูกค้ า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริ ษัทให้ ท ราบตัง้ แต่ท าการจอง หากลูกค้ ามีความจาเป็ นต้ องออกตั๋ว
เครื่ องบินภายในประเทศ กรุ ณาแจ้ งให้ ทางบริ ษัททราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น
ค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อ บริ ษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ทัง้ หมดก่อนการเดิน ทางอย่างน้ อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตั๋วเครื่ องบิ น
มิฉะนันทางบริ
้
ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ทางบริ ษัทฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ าจะต้ องจ่ายเงินค่าทัวร์ ทงหมดก่
ั้
อนการออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนัน้ ทางบริ ษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริ การ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่วงหน้ าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจา
กรุ ณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษัท ฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทังหมด
้
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมด
้
หากทาการออกตัว๋ กับทางสายการบินไปแล้ ว บริ ษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ ปนได้
ุ่ ประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
พานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนนั
ุ่ น้ และสามารถพานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปนุ่
เกิน15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้ องยื่นขอวีซา่ ตามปรกติ)
การยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยนี ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปนกั
ุ่ บประเทศไทย
ผู้ ที่ จ ะเข้ าประเทศได้ นั น้ จะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจากเจ้ าหน้ าที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ งก่ อ นจึ ง จะสามารถเข้ าประเทศได้
(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ า
ประเทศ หรื อขอตรวจเอกสารที่จาเป็ น เช่น ตัว๋ เครื่ องบินขากลับ หรื ออื่นๆ
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่ อการท่องเที่ ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิ จ จะต้ องยื่ นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่ อยื นยันการมี
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ ยืนยันว่าท่านสามารถรั บผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิ ดขึน้ ในระหว่างที่ พานักในประเทศญี่ ปุ่นได้ (เช่น เงินสด ,บัตร
เครดิต
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คนรู้ จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้ นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่
เข้ าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

ในกรณี ที่ท่านจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่อ งเที่ยวกับคณะจะใช้ หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริ ษัท ฯ จะไม่รับผิ ดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดิน ทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิ ดกฎหมาย หรื อสิ่งของห้ ามนาเข้ า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสียหรื อด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมือง
ได้ พิจารณาแล้ ว
บริ ษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทังหมด
้
หรื อบางส่วน และบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต งดออก
วีซา่ ให้ กบั ท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมื องของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้ าเมือง ให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้ าของสายการบิ น โรงแรมที่ พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษัทจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการ
ท่องเที่ยวนีเ้ ป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคืน ในกรณี ที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิทธิ์ในการใช้ บริ การนันที
้ ่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ า
ก่อน 10 วัน
*****************************************

