KTN_รหัสทัวร์ KK1100 จุดออกเดินทาง: จุดนัดรวมตัว (3วัน)
แพ็คเกจ Countdown วันปี ใหม่ ที่ Tokyo Disney Resort® + บัตร New Year's Eve Passport!

Highlights
แพ็คเกจ (Limited Time) ที่พกั ในคืนสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม 2018 + อาหารเช้า!!
<ｂ>รวมบัตรสุดพิเศษ New Year's Eve Passport สาหรับเพลิดเพลินกับงานปี ใหม่ 2019 ที่ Tokyo Disney Resort®!
(บัตร Passport เป็ นบัตรสุดพิเศษ ไม่สามารถซื้อได้ในวันเข้าร่ วม)
・เพลิดเพลินกับสวนสนุกด้วยบัตร New Year's Eve Passport ได้ต้งั แต่เวลา 20:00 นาฬิกา ของวันที่ 31 ธันวาคม
2018 ไปจนถึงเวลา 22:00 นาฬิกา ของวันที่ 1 มกราคม 2019 !
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・ชมการแสดงดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองวันขึ้นปี ใหม่ ในเวลา 0:00 นาฬิกา！
・พักค้างคืนในวันที่ 1 มกราคม พร้อมทั้งรวมอาหารเช้าในวันถัดไป (1 คืน) !

โปรแกรมการเดินทาง
**กรุณาเดินทางไปยัง Tokyo Disney Resort® ด้ วยตัวเอง**
กรุณาทาการแลกบัตร New Year's Eve Passport ก่ อนเข้ าสวนสนุก
สถานที่แลกบัตร：「Hotel Dream Gate Maihama ชั้น 1」
ช่ วงเวลาแลกบัตร：10:00-19:00 นาฬิ กา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2018

วันที่ 1

※ทางบริษัทจะแจ้ งรายละเอียดเกีย่ วกับสถานทีแ่ ลกบัตรให้ ท่านทราบผ่ านทาง
อีเมล์ ยนื ยันการเดินทาง (Final Itinerary Sheet)
Tokyo Disney Resort®: Tokyo Disney land หรือ Tokyo Disney Sea
(ในตอนเข้ าสวนสนุกครั้งแรก ท่ านจะต้ องเข้ าไปยังสวนสนุกทีร่ ะบุไว้ บนบัตร
New Year's Eve Passport โดยไม่ สามารถเลือกได้
【เวลา 20:00 นาฬิ กา เป็ นต้ นไป】เริ่มงานเฉลิมฉลอง New Year's Eve!!
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0
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【เวลา 0:00 นาฬิ กา เป็ นต้ นไป】ชมการแสดงดอกไม้ ไฟเฉลิมฉลองวันขึน้ ปี
ใหม่
※การแสดงดอกไม้ ไฟอาจถูกยกเลิก อันเนื่องมาจากสภาพอากาศและ
สถานการณ์ต่างๆในวันนั้น
【Free Time】**เพลิดเพลินไปกับ Tokyo Disney Resort®**
【เวลา 4:00 นาฬิ กา เป็ นต้ นไป】สามารถเข้ า Tokyo Disney land และ
Tokyo Disney Sea ได้ ท้ัง 2 แห่ ง ตามอัธยาศัย

วันที่ 2

【เวลา 22:00 นาฬิ กา】สวนสนุกปิ ด
เดินทางเข้ าสู่ โรงแรมตามอัธยาศัย
※สามารถทาการ check-in เข้ าสู่ ทพี่ ัก ก่ อนสวนสนุกปิ ด (แต่ ละโรงแรม
check-in ตั้งแต่ เวลา 15:00 นาฬิ กา เป็ นต้ นไป)
【รายชื่อโรงแรม】: Either Oriental Hotel Tokyo Bay หรือ Mitsui
Garden Hotel Plana Tokyo Bay หรือ Hotel Emion Tokyo Bay
※ไม่ สามารถระบุโรงแรมได้ ทั้งนี้ ทางบริษัทจะแจ้ งให้ ทราบผ่ านทางอีเมล์
ยืนยัน (Final Itinerary Sheet) หลังจากทีก่ าหนดโรงแรมแล้ ว
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน:0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
กรุณาทาการ check-out ออกจากโรงแรมด้วยตัวเอง ก่ อนเวลา 12:00 นาฬิ กา

วันที่ 3
※ในวันนี้จะไม่ รวมบัตรของ Tokyo Disney Resort® ผู้ที่มีความประสงค์
กรุณาซื้อเพิ่มด้ วยตัวท่านเอง
อาหารเช้ า: 1 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0อาหารรอบดึก: 0
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รายละเอียด
จุดออกเดินทาง

จุดนัดรวมตัว

เวลานัดหมาย

-

จุดหมาย

จังหวัดชิบะ, Tokyo

ภาษา

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

ขอบเขตการให้ บริการภาษา

เนื่องจากทัวร์น้ ีเป็ นแบบ Free plan ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริ การ
ทางด้านภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริ การภาษาจะรองรับเฉพาะใน
ระหว่างการดาเนินการในการติดต่อระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าเท่านั้น เช่น การส่ง
อีเมล์ยนื ยัน การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็ นต้น

จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า

25 ท่าน
*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่บริ ษทั
ได้กาหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน
(สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จานวนผู้จองขั้นต่า

1ท่าน

[สิ่ งที่รวมอยู่ในแพ็คเกจสาหรับเด็ก 0-3 ปี ]
* อายุ 0-3 ปี ไม่เสียค่าบริ การ
※ในกรณี ที่มีเด็กอายุ 3 ปี เข้าร่ วมด้วย กรุ ณาระบุอายุลงในแบบฟอร์มการจอง โดยหลังจากที่ยนื ยันการจองแล้ว ทาง
บริ ษทั จะแจ้งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ถูกต้องให้ท่านทราบ
※อายุ 4 ปี ขึ้นไป ค่าแพ็คเกจทัวร์เหมือนกับผูใ้ หญ่

KTN_รหัสทัวร์ K1100
http://www.hijapantour.com/

หมายเหตุ
・เนื่องจากแพ็คเกจนี้เป็ นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง จึงไม่มีหวั หน้าทัวร์/ไกด์ทวั ร์ร่วมเดินทางด้วย กรุ ณาเก็บ
เอกสารสาคัญเกี่ยวกับการเดินทางที่ได้รับจากบริ ษทั ไว้จนกว่าสิ้นสุดการเดินทาง
ทางบริ ษทั จะทาการส่งเอกสารสาคัญเกี่ยวกับการเดินทางให้แก่ท่าน ไปยังโรงแรมที่พกั ก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมนี้ กรุ ณา
ระบุ ①ชื่อโรงแรม ②วัน check in และ③ชื่อผูจ้ องโรงแรม ลงในแบบฟอร์มการจองของท่าน
・ทางบริ ษทั จะทาการจองโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งให้แก่ท่าน และจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์ยนื ยัน (Final Itinerary
Sheet) หลังจากที่กาหนดโรงแรมแล้ว (ไม่สามารถเลือกได้)
【รายชื่อโรงแรม】: Either Oriental Hotel Tokyo Bay หรื อ Mitsui Garden Hotel Plana Tokyo Bay หรื อ Hotel
Emion Tokyo Bay
・สาหรับผูท้ ี่อายุ 4 ปี ขึ้น จะมีเตียงนอนไว้บริ การ (ไม่มีเครื่ องนอนสาหรับเด็ก)
・ในกรณี ที่เข้าพักมากกว่า 3 ท่านในห้องเดียวกัน ทางที่พกั จะจัดเตรี ยมห้องพักพร้อมเตียง 2 เตียง (หรื อ 1 เตียง) หรื อ
เตียงโซฟา/เตียงเสริ มไว้บริ การ
・ในการจองเข้าร่ วมแพ็คเกจนี้ จาเป็ นต้องใช้ชื่อ-สกุลจริ งของผูเ้ ข้าร่ วมทุกท่าน ทั้งนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนผูเ้ ข้าร่ วมได้
หลังจากทาการจอง
・เครื่ องเล่นภายในสวนสนุก สถานที่ให้บริ การ และสิ่งให้อานวยความบันเทิงต่างๆ อาจหยุดให้บริ การโดยไม่ตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้ง เวลาทาการ และอื่นๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ
ได้จากเว็บไซต์ของ Tokyo Disney Resort®

[สิ่ งทีร่ วมอยู่ในแพ็คเกจ]
①ค่าบัตร New Year's Eve Passport ของ Tokyo Disney Resort®
②ค่าที่พกั 1 คืน ในวันที่ 1 มกราคม + อาหารเช้า
[เกี่ยวกับการแลกบัตร New Year's Eve Passport]
ทางบริ ษทั จะทาการส่งคูปองสาหรับแลกบัตร New Year's Eve Passport ให้ท่านล่วงหน้า กรุ ณานาคูปองนี้ไปแลกเป็ น
บัตรจริ ง ก่อนเข้าสวนสนุกในวันเข้าร่ วม
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※ช่วงเวลาแลกบัตร : 10:00-19:00 นาฬิกา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2018 (ไม่สามารถแลกบัตรเวลาอื่นได้)
※กรุ ณานา Passport ของท่านติดตัวไปด้วย เพือ่ ใช้เป็ นหลักฐานในตอนแลกบัตร New Year's Eve Passport

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก

วันที่ออกเดินทาง

เวลานัดหมาย

ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก
ราคาผู้ใหญ่

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
39,500เยน

12 ปี ขึ้นไป

2018
จุดนัดรวมตัว

ธันวาคม
31

-

เด็ก
6ถึง11ปี

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี
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39,500เยน

39,500เยน

