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วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ ์เท่ียวบินท่ี XJ600 บริการอาหาร 

และเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ท่ีนัง่ 

จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

(นํ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซ้ือนํ้าหนกัเพิม่ ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย) 

 

 

 

 

วนัที่สอง นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วดัอาซากุสะ - ศาลเจา้โอโตเมะอินาริ - ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ต์

เล็ท - อาบนํ้าแรธ่รรมชาติ + ทานขาปูยกัษ ์

08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ นําท่าน เก็บภาพประทบัใจกับคู่กับ

แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) 

หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก  เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมี

ความสงู 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอนัทนัสมยั ในช่วงท่ีเกิดแผ่นดินไหว
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ครั้งใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพิ้สจูน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความ

เสียหายแมแ้ต่น้อย  

นําท่านเดินทางสู่โตเกียว นําท่านชม วดัอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจาก

พระพุทธรปูเจา้แม่กวนอิมทองคาํ  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมี

ความสงูถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัได้

ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ชื่อเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึก

มากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดั

แห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพ่ือล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนน้ันนําท่านชม เสาโทริอิแดงพนัตน้ ณ ศาลเจา้โอโตเมะอินาริ ท่ีเรียงรายไปตามถนนท่ีมุ่งหน้าไปสู่

ชะเด็น (ศาลาศาลเจา้) มีความสวยงามมากอีกสถานท่ีหน่ึง อีกทั้งท่ีศาลเจา้แห่งน้ียงัมีตน้ไมศ้กัด์ิสิทธ์ิท่ีว่า

กนัว่าทาํใหค้าํอธิษฐานของงูเผือกเป็นจริง อิสระใหท่้านเดินเท่ียวชมตามอธัยาศัย (ไม่รวมค่าเขา้ชมสวน

ดอกไมร้าคาท่านละ 200 เยน) 

นําท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัท่ี โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสินคา้นําเขา้และ

สินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 

ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ดงัไดท่ี้รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEURE, AGETE, 

S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 

HOGAN ฯลฯ 

พกัท่ี  FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดบัเดียวกนั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้่านไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยกัษใ์ห้

ทา่นไดล้ิ้มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ้าจิ้ มสไตสญ่ี์ปุ่นอยา่งจใุจ หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่

นํ้าแรธ่รรมชาติ เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่นํ้าแรแ่ลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียน

โลหิตดข้ึีน 

วนัที่สาม ลานสกีฟูจเิท็น - พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว - หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค - ชมเทศกาล Illuminations  ณ 

หมู่บา้นเยอรมนั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านสนุกกบักิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นไม้

กระดานเล่ือนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการ

เล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีชื่อเสียงและมีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจูิท่ีสวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะ

ขาวโพลน ท่านท่ีสนใจจะเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหวัหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่า

อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสกี สโนวส์เลด หรือครฝึูก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดใหบ้ริการหรือไม่ ข้ึนอยู่

กบัสภาพภมิูอากาศ) 

(หมายเหต:ุ ในกรณีที่ ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรม

ทวัรเ์ป็น ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นํา
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ท่านขึ้ นชมความงามกนัแบบใกลช้ิด ยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ข้ึนอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ) เพ่ือชม

ทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท่้านไดส้มัผัส

อากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟจิู ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภเูขาไฟท่ีไดช้ื่อวา่มสีดัส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็น

ภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น 

นําท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจาํลองเรื่องราวของภเูขาไฟฟจูิ และใหท่้านได้

สมัผสักบับรรยากาศของการจาํลองเร่ืองราวเกี่ยวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค ใหท่้านเจาะลึกตามหาแหล่งน้ําบริสุทธ์ิจากภเูขาไฟฟจูิ ท่ี

เป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพดูในทางกลบักนัคือกลุ่มน้ําผุดโอชิ

โนะฮัคไค เพียงกา้วแรกท่ีย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน้ํา

ธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อน้ําใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุแ์หวกว่ายอยา่งสบายอารมณ ์ แต่

ขอบอกเลยวา่น้ําแต่ละบ่อน้ันเย็นจบัใจจนแอบสงัสยัว่าน้องปลาไมห่นาวสะทา้นกนับา้งหรือ เพราะอุณหภมูิ

ในน้ําเฉล่ียอยู่ท่ี 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหต้ักด่ืมตามอธัยาศัย 

และท่ีสาํคญั หมูบ่า้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยีย่มอีกดว้ย 

จากน้ันนําท่านเดินทางชมแสงสีของงานประดบัไฟ หรือ Illuminations สุดอลังการท่ีจดัข้ึนกนัอย่าง

ยิง่ใหญ่เป็นประจาํทุกปี  หมู่บา้นเยอรมนัแห่งโตเกียว  โดยงานประดบัไฟช่วงฤดูหนาว ท่ีจดัเป็นประจาํทุก

ปีในชว่งฤดหูนาว โดยเราจะไดเ้หไฟ LED หลากเฉดสีกวา่ 3 ลา้นดวงส่องสวา่งระยิบระยบัอยูท่ัว่พ้ืนท่ีราวกบั

เป็นดินแดนในเทพนิยายเลยเป็นงานประดไฟฤดหนาวสุดยิ่งใหญ่อลงัการจนไดช้ื่อวา่เป็น 1 ใน 10 งาน

ประดบัไฟท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น และยงัเป็น 1 ใน 3 การประดบัประดาไฟท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคตะวนัออก 

** อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ** 

พกัท่ี MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่ส่ี  อิสระเลือกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรือเลือกซ้ือทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดค์อยใหค้าํแนะนาํ

ในการเดินทาง อาทิ 

- ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งข้ึนเพื่ออุทิศและเป็นท่ีสถิตยว์ิญญาณขององค์

สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจ ิซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความสาํคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง และ

ไดร้บัความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัมากท่ีสุด   

- ยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีกาํลงัมองหาซ้ือ

เส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ 

ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารกัๆ เดินกนั

เต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบ

รนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ี

ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงั



JPN4135 - ทวัรญ่ี์ปุ่น นาริตะ ฟจิูโตเกียว (6วนั3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 4 | P a g e  

มีรา้นขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรือตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงั

มี SHOP ใหญข่อง กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  

- ยา่นชิบุยา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถกูใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั                “ฮาจิ

โกะ” รปูป้ันสุนัขแสนรูท่ี้กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสาํหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียว

ท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นนําของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆ

อ่ืนๆมากมาย  

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนดเ์พ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสรา้งนอกประเทศ

สหรฐัอเมริกา โดยสรา้งข้ึนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท่้าน

สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จาํกดัจาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท่้านเล่นเคร่ือง

เล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจาก

ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของ

ตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมิติThe Invention of the Year ใหท่้านได้

สนุกสนานพรอ้มกบัการจบัจา่ยเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์นู

เอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มิกกี้ เมา้ส ์มินน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือ

ของท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิทางจากนาริตะสูโ่ตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ยจะตอ้งเร่ิม

ตั้ง แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงท่ีมีลกูคา้ใชบ้ริการ

ไปสนามบิน เป็นจาํนวนมากซ่ึงอาจจะทาํใหข้ึ้ นรถบสัไมค่รบตามจาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้

ความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีใหบ้ริการ 

7.28-18.20 น เพราะฉะน้ันกอ่นเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนกี่โมง   

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ีราคาค่อนขา้งสงู

นิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าข้ึนไปแลว้เราจะไม่มีท่ีนั่งเบาะ

สามารถหมุนเขา้ หากนัไดมี้อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ท่าน
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โดยเวลาท่ีรถไฟใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ย

วา่หมดตอนกี่โมง       

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสัน้ีจะจาํกดัจาํนวน

ผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 80-100 

นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว เวลาท่ีใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายุตาํกว่า 12 จะเสียคร่ึง

ราคา  

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัย่านนาริตะจะอยู่ท่ีราคา 20,000-

25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางดว่น)      

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้  วดันาริตะ  - ดิวตี้ ฟรี - ชอ้ปป้ิงชินจกุู - โอไดบะ - กนัดั้ม - เทพีสนัตภิาพ - อิออน - สนามบินนาริ

ตะ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัท่ีไดร้ับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในวนัข้ึนปีใหม่จะคลาคลํา่ไปดว้ยผูค้นท่ีมาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินับแสนเพ่ือขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโด

เมียว” อนัศกัด์ิสิทธ์ิเลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสินคา้ท่ีระลึกต่างๆ ในราคายอ่มเยา  

เท่ียง  อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั  

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองสาํอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี ณ 

ดิวตีฟรี  อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงย่านดัง ย่านชินจุกุ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้

นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เคร่ืองสาํอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองสาํอางมากมาย 

อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอน

เนสซ่าที่คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือใหท้่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนด์

ดงัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES 

GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้ หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, 

REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้รา้น ABC MART   

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่

บริเวณอ่าวโตเกียวเพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีก

แห่งของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ อีก

มากมาย นอกจากน้ันยงัเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นสะพาน

สายรุง้ เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของ

นักท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศและในบริเวณใกลก้นัท่านสามารถเดินไปถ่ายภาพคู่กบัแลนดม์ารค์เทพี

เสรีภาพท่ีโอไดบะ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณใกลเ้คียงหา้งใน  AQUA CITY Odaiba โดยมีวิวทิวทศัน์ตดักบัสะพาน

สายรุ้งอย่างสวยงาม ซ่ึงเทพีเสรีภาพน้ันทางการฝรัง่เศสได้ส่งใหก้ับทางญ่ีปุ่น เน่ืองในโอกาสฉลอง
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ความสมัพนัธอ์นัยาวนาน กวา่ 3 ศตวรรษระหวา่งญ่ีปุ่นกบัฝรัง่เศส ในปี ค.ศ.1998 จนเม่ือถึงเวลานํากลบั

ไดมี้การขอรอ้งไปยงัรฐับาลฝรัง่เศสวา่อย่าขนกลบัเลย แต่รฐับาลฝรัง่เศสน้ันมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งขนกลบั

เพราะเป็นตวัตน้แบบของเทพีเสรีภาพท่ีนิวยอรก์ จึงไดส้รา้งเทพีเสรีภาพตวัปัจจุบนัน้ีซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่ตวั

ตน้แบบแต่ก็ยังเล็กกว่าเทพีเสรีภาพท่ีตั้งอยู่ท่ีนิวยอร์ก และส่งมาใหใ้นปี ค.ศ.2000 นัน่เอง ดังน้ันเทพี

เสรีภาพท่ีโอไดบะน้ันไมใ่ชข่องท่ีทาํจาํลองข้ึนมา แต่เป็นของแทแ้น่นอนจากฝรัง่เศส 

จากน้ันนําท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก ้ ซ้ือของฝากก่อน

กลบั อาทิ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือได้

ท่ีน่ีไดเ้ลย **เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาชอ้ปป้ิงอิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่าน

สู ่สนามบินนาริตะ เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

20.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ ์เท่ียวบินท่ี XJ607 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เครื่อง 

วนัที่หก  กรุงเทพฯ 

01.20 น. ถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใชบ้ริการ ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาทวัรไ์ม่รวม

ตัว๋ 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 14,999 

02 – 07 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

03 – 08 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

04 – 09 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

06 – 11 ธนัวาคม 2562 29,999 8,000 19,999 

07 – 12 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

08 – 13 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

09 – 14 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

11 – 16 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

12 – 17 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

13 – 18 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

14 – 19 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

15 – 20 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

16 – 21 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

17 – 22 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 
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18 – 23 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

19 – 24 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

20 – 25 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

24 – 29 ธนัวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 

25 – 30 ธนัวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 

26 – 31 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 33,999 8,000 21,999 

28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 35,999 8,000 23,999 

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 35,999 8,000 23,999 

30 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 35,999 8,000 23,999 

 บริการนํ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัท่ีมีรายการทอ่งเท่ียว** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์าํเท่ียวทา่นละ 1500 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาํไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ยคา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้

ถว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจาํทั้งหมด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามันท่ียงัมิได้

ชาํระ ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดนิทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2. ค่าทวัรไ์ม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง 

เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

4. กาํหนดการเดนิทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
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  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

  คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.   

  คา่รถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

  คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   

  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

  คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย

คา่ใชจ้่ายในการทาํวซ่ีาเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์าํเท่ียวทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง

บริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด

บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 
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2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 40 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ ***ใน

กรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 25 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือคา่บริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคล้องกับ

สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยั

ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

คา่ตัว๋เครื่องบิน คา่ภาษีเชื้ อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 

เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก 
 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


