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ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 บินตรง ดอนเมือง–นาริ ตะ เดินทางด้วยเครื่ องบิน BOEING 777–200 (415 ที่นงั่ ) พร้อมบริ การอาหาร HOT MEALS
และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
 พักโรงแรม3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาหารเช้า

พักฟูจิ 1 คืน และนาริตะ 2 คืน

 เที่ยวครบทุกไฮไลท์วนอุทยานฮาโกเน่ ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นชั้น5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ
ถ่ายรู ปแลนด์มาร์ คแห่งใหม่โตเกียว “โตเกียวสกายทรี ” พร้อมช้อปปิ้ งกันแบบเต็มๆที่ยา่ นชินจูกุ
 อิ่มอร่ อยกับเมนูบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น
 พร้อมเปิ ดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุ ขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น
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สาหรับทีน่ ั่งบนเครื่ องบิน สายการบิน NOKSCOOT
จะมีที่นงั่ จานวน 415 ที่นงั่ ซึ่ งเป็ นที่นงั่ แบบ 3–4–3 โดยจะมีการแบ่งเป็ นประเภทของที่นงั่ ตามรายละเอียดดังนี้
Standard Seat
(กรณีระบุทีนั่ง)
1,000 บาท (ไป-กลับ)

Super Seat
1,600 บาท (ไป-กลับ)

Stretch Seat
2,800 บาท (ไป-กลับ)

Big Seat
3,500 บาท (ไป-กลับ)

1. BIG SEAT จะมีจานวน 24 ที่นงั่ ซึ่ งจะมีลกั ษณะเป็ นเบาะหนังสี ดา มีอุปกรณ์สาหรับชาร์ ทเครื่ องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เช่น Smart Phone, IPAD
2. STRETCH SEAT หรื อที่รู้จกั ในชื่อว่า Long Leg จะมีจานวน 30 ที่นงั่ ซึ่ งจะเป็ นที่นงั่ ที่อยูบ่ ริ เวณด้านหน้า จะมี
พื้นที่กว้าง สามารถยืดขาได้
3. SUPER SEAT จะมีจานวน 63 ที่นงั่ ซึ่ งจะเป็ นที่นงั่ ที่อยูบ่ ริ เวณถัดจาก Stretch Seat และบริ เวณด้านหลังของ
เครื่ อง จะมีพ้นื ที่กว้างกว่า Standard Seat
4. STANDARD SEAT จะมีจานวน 298 ที่นงั่
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วันแรก
22.00

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง

วันทีส่ อง
01.35

09.40

เที่ยง

ค่า
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นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรื อโจรสลัด– โกเทมบะเอาท์ เล็ท
ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
(–/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
โดย สายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW918 (วันที่ 24,27 ตุลาคม ออกเดินทางเวลา 02.00–09.40 น.)
(บริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นจังหวัดคะนะงะวะ เมืองท่องเที่ยวที่มีผมู ้ าเยือนเป็ นจานวนมาก
เป็ นแหล่งรวมบ่อน้ าพุร้อนมากถึง17แห่ง จึงทาให้เมืองนี้มีชื่อเสี ยงในด้านการอาบน้ าแร่ (ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ 2
ชั่วโมงครึ่ง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนาท่าน “ล่ องเรื อโจรสลัด” (ใช้ เวลาล่ องประมาณ 10–15 นาที) ทะเลสาบอาชิ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่อยูล่ อ้ มรอบ
ภูเขาไฟฟูจิ พบและสัมผัสเรื อแฟนตาซี โจรสลัดที่ ประดับประดาและตกแต่งอย่างอลังการ ให้ท่านได้ชื่นชมความ
งามทะเลสาบอันดับหนึ่ งของประเทศญี่ปุ่น กับทัศนี ยภาพที่ สวยงามดัง่ ภาพวาด“เสาโทราอิ ”สัญลักษณ์อนั โด่งดัง
กลางทะเลสาบอาชิ นาท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่เอ้ าท์ เล็ต แหล่งรวม
สิ นค้านาเข้าและสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ ดงั ไปทัว่ โลกกว่า 165 แบรนด์ บนพื้นที่ กว่า 400,000 ตารางฟุต พบกับคอล
เลคชั่น เสื้ อผ้า ใหม่ ล่ า สุ ด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลื อ กซื้ อ
กระเป๋ าแบรนด์เนมยี่หอ้ ดังได้ที่ร้านCOACH,BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, GAP, ARMANI ฯลฯ หรื อเลือก
ดูเครื่ องประดับและนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร (2)
SPECIAL: เมนูพิเศษวาไรตีบ้ ุฟเฟ่ ต์ พร้ อมปูยักษ์ “มัตสึ บะ” ปูน้าเย็นแห่ งเกาะฮอกไกโดที่ได้ รับการกล่ าวขานจาก
นักโภชนาการญี่ปุ่นว่ าเป็ นปูนา้ เย็นที่มรี สชาติอร่ อยที่สุดให้ ทุกท่ านได้ อมิ่ อร่ อยกันแบบไม่ อ้นั

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั KAWAGUCHIKO HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
ห้ ามพลาด: เปิ ดประสบการณ์การอาบน้ าแร่ เพื่อสุ ขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบน้ าแร่ ในแบบของญี่ปุ่น
สรรพคุณการอาบน้ าแร่ :การอาบน้ าแร่ สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวด
กล้ามเนื้ อช่ วยให้โลหิ ตในร่ างกายหมุนเวียนได้ดีข้ ึ นช่ วยขับสิ่ งอุดตันใต้ผิวหนังและรู ขุมขนทาให้ผิวหนังสะอาด
บารุ งผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึ งเครี ยด

หมายเหตุ : สาหรับการเดินทางในช่ วงเทศกาล และตรงกับวันหยุดยาว
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1) โรงแรมที่พกั บริเวณรอบๆ เขตภูเขาไฟฟูจิ ประเภทของห้ องพัก บางโรงแรมจะเป็ นแบบเรียวกัง (นอนพื้น) บาง
โรงแรมจะเป็ นแบบนอนบนเตียง (สากลทั่วไป) ซึ่งทางบริษทั จะแจ้ งชื่ อโรงแรมที่ท่านจะเข้ าพัก ก่ อนล่ วงหน้ า 1–3 วันทาการ
2) ในกรณีที่โรงแรมที่พักไม่ มีห้องอาบน้าแร่ (ออนเซ็ น) ภายในโรงแรม ทางบริ ษัทจะจัดให้ ท่านไปใช้ บริ การที่แช่ ออนซ็ นบริ เวณ
ใกล้ เคียง

วันทีส่ าม

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)–พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว - โตเกียว–วัดอาซากุสะ –
ถ่ ายรู ปแลนด์ มาร์ คแห่ งใหม่ โตเกียวสกายทรี(ด้ านหน้ า) – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/ –)

เช้ า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สญ
ั ลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั “ภูเขาไฟฟูจ”ิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมีความสู งราว
3,776 เมตร ตั้งอยู่บริ เวณจังหวัดชิ ซุโอะกะและจังหวัดยะมะนะชิซ่ ึ งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี นาท่านขึ้น
“สถานีที่ 5”ของภูเขาไฟฟูจู บนระดับความสู งที่ 2,500เมตร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภู มิอากาศ) ให้ทุกได้ได้สัมผัส
ทัศนี ยภาพที่ สวยงามที่ สุดแห่ งหนึ่ งของญี่ ปุ่น จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลื อกชมและซื้ อ “สิ นค้าพื้นเมืองและขนม
อร่ อย”ตามอัธยาศัย นาท่ านเดิ นทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์
แผ่ นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจาลองแผ่นดิ นไหว รับการสั่นสะเทื อนจากขั้นต่ าสุ ดสู่ ข้ นั สู งสุ ด และสนุ ก
สานในการเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ ในห้อ งจ าลองแบบต่ า งๆท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อ ของฝากราคาถู ก เช่ น ขนม
เครื่ องสาอาง เครื่ องไฟฟ้าได้จากที่นี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
เดินทางสู่ “มหานครโตเกียว”เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นโตเกียว หมายถึง "นครหลวงตะวันออก"
เป็ นเมื องที่ มีประชากรมากที่ สุด ในโลกเมื องหนึ่ ง จึ งทาให้ กรุ งโตเกี ยวเป็ นหนึ่ งในศู นย์กลาง การเงิ นระหว่า ง
ประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี (ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
จากนั้นเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เป็ นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็ น
ทองสัมฤทธิ์ ที่มีขนาดเล็กเพียง 5.5 ให้ท่านได้นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายภาพประทับใจกับ “โคมไฟ
ขนาดยักษ์ ”และซื้ อสิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่ “ถนนนาคามิเซะ”สิ นค้า MADE IN JAPAN แท้ๆ ให้ท่านได้เลือก
ซื้ อร่ ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้งขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย จากนั้นนาทุกท่านถ่ายรู ป
กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียวด้านหน้า หอคอยโตเกียวสกายทรี (TOKYO SKY TREE) บริ เวณริ มแม่น้ า
สุ มิดะหอคอยโตเกียวสกายทรี เป็ นหอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก มีความสู ง 634 เมตร (ทาลายสถิติ
ความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600เมตร และหอซี เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของ
แคนาดา มีความสู ง553เมตร จากนั้นเพื่อเป็ นการเอาใจเหล่านักSHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอัพเดทเทรนด์
ของชาวปลาดิบที่“ชินจูก”ุ หรื อ “ศูนย์ กลางที่สองแห่ งนคร”ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบนั ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อของจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้ เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ปMP–3,
WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์ , นาฬิ กา, เสื้ อผ้า และเครื่ องสาอาง เป็ นต้นไม่ว่าจะเป็ น H&M, ZARA,
ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES
GARCON

เที่ยง

อิสระอาหารมื้อเย็น เพื่อให้ ท่านได้ เลือกซื้ อสิ นค้ า และเลือกชิมร้ านอร่ อยที่ย่านชินจูกเุ ช่นร้าน

ค่า
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ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้อสอบ

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั  NARITA HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

โตเกียว–อิสระช้ อปปิ้ งหรื อเลือกซื้อทัวร์ พเิ ศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ”
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)

เช้ า

(อาหารเช้ า/ – / –)

ท่ านสามารถนั่งรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ อย่ างสะดวก อาทิเช่ น
ฮาราจูกุ แหล่ ง รวมแฟชั่ น วัย รุ่ นอิ น เทรนด์ อ ัฟ เดทของเมื อ งปลาดิ บ ที่ เ ชื่ อ มระหว่ า งสถานี JR HARAJUKU
STATIONกับถนนสายหลักMEIJI DORI ถนนคนเดิ นที่ เป็ นสัญลักษณ์ของฮาราจูกุ สิ่ งที่ มีชื่อเสี ยงของย่านนี้ ก็คือ
การแต่งตัวแฟชัน่ แบบ COSPLAY ของวันรุ่ นญี่ปุ่นแต่งตามการ์ตูนเรื่ องต่างๆ
 ถนนทาเคชิตะ ( TAKESHITA DORI)เป็ นถนนเล็กๆ อยู่หน้าสถานี ฮาราจูกุ ถนนสายนี้ เป็ นแหล่งรวมร้านค้า
แฟชัน่ วัยรุ่ น เสื้ อผ้าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง ห้ามพลาดร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทัว่ โลก ตั้งอยู่ตรง
กลางของถนนทาเคชิ ตะร้านที่มีชื่อเสี ยงคือ MARION CREPES ที่ถือว่าเป็ นร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นอันเก่าแก่ที่
เปิ ดบริ การมานานที่สุดในญี่ปุ่น
 ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสิ นค้าดัง
- ห้างLAFORET HARAJUKUสู ง 7 ชั้น ที่มีร้านเสื้ อผ้ามากกว่า 150 ร้าน
- OMOTOSANDO HILL ช้อปปิ้ งมอลล์แ หล่ งรวมของแบรนด์ด ังเช่ น LOUIS VUITTON, CHANNEL,
GUCCI, DIOR
- KIDDYLAND ร้านขายสิ นค้าของเด็ก ที่มีท้ งั เสื้ อผ้า ของเล่น ขนม
- ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของที่ระลึก
ชิบุย่า ได้รับฉายาว่าเป็ น Shopping District แห่งโตเกียว และของญี่ปุ่น ที่โด่งดังไปทัว่ โลก เป็ นแหล่งรวมความ
บันเทิงหลากหลายชนิดไม่วา่ จะเป็ นห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ SHIBUYA109,TOKYO HANDที่ถือว่าเป็ นสาขาที่ใหญ่
ที่สุด, PARCO, LOFTสาขาชิบูยา่ ที่เต็มไปด้วยของเก๋ ๆ และถนนที่จะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดงั มากมาย อาทิ
UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC MART ชิบุยา่ มีแยกที่เรี ยกได้วา่
วุน่ วายที่สุดในโลกเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่ใครๆ ก็ตอ้ งแวะมา HACHIKO SQUARE ที่มีผคู ้ นพลุกพล่านข้าม
ถนนกันแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดียว จุดไฮไลท์อีกจุดในย่านนี้ได้แก่รูปปั้นของ HACHIKOสุ นขั ผูซ้ ื่ อสัตย์อนั โด่งดัง
ไปทัว่ โลก
โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุ งโตเกียว ที่ต้ งั อยู่ในอาณาเขตของ TOKYO DISNEY RESORT เขต
URAYASU จังหวัด CHIBA ซึ่ งมี พ้ื นที่ ติดกับโตเกี ยว สามารถเดิ นทางได้อย่างสะดวกอยู่ห่างจากสถานี โตเกี ยว
ประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JRมาลงที่สถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY STATION มีโซนต่างๆที่น่าสนใจ
คือ เมืองลับแลสามเหลี่ยมปากแม่น้ า (LOST RIVER DELTA) ชายทะเลฝั่งอาหรับ (ARABIAN COAST) ทะเลสาบ
นางเงื อ ก (MERMAID LAGOON) เกาะลึ ก ลับ (MYSTERRIOUS ISLAND) ริ มน้ าฝั่ ง อเมริ กา (AMERICAN
WATERFRONT) เมืองเรื อแห่ งการค้นพบ (PORT DISCOVERY) ท่าเรื อเมดิ เตอร์ เรเนี ยน (MEDITERRANEAN
HARBOR)
เครื่ อ งเล่ น ที่ เ ป็ นที่ นิ ย มของนัก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น JOURNEY TO THE CENTER OF THE/ TOWER OF TERROR/
TEMPLE OF THE CRYSTAL SKULL/ RAGING SPIRITS ส่ ว นโซนที่ เ หมาะส าหรั บ เด็ ก หรื อ ผู ้ที่ ไ ม่ รั ก ความ
ตื่ นเต้นมากนัก เช่ น 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA/ AQUATOPIA/ STORM RIDERนอกจากนี้ ยงั มี ส่วน
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การแสดง เช่น BRAVI SEAMOMERMAID LAGOON THEATER และโรงหนัง 3 มิติที่ข้ ึนชื่ออย่าง THE MAGIC
LAMP THEATER
รายละเอียดเพิม่ เติมกรุ ณาสอบถามได้ ที่ไกด์
ค่ าตัว๋ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ราคาท่ านละ 2,600 บาท (ไม่ รวมค่ ารถไฟ ไป–กลับ)

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั  NARITA HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วัดนาริตะ–เอออน พลาซ่ า – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(อาหารเช้ า/ –/ –)

วันทีห่ ้ า
เช้ า

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ วัดนาริ ตะ ซึ่ งท่านจะได้นมัสการเทพเจ้าแห่ งไฟ ณ วัดนาริ ตะวัดที่ มีประวัติศาสตร์ อนั
เก่าแก่ซ่ ึ งมีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และยังเป็ นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่ งไฟ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
“เอ
ออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนาต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิ กา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง
“ร้ าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้าถูกใจ
ฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ... สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริ ตะ”
สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ
โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW919 (วันที่ 25,28,31 ตุลาคม ออกเดินทางเวลา 15.40–20.40 น.)
(บริการอาหารและน้าดื่มบนเครื่ อง)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

15.40

20.05

*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่ วงเทศกาล เป็ นต้ น ทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ าเป็ นสาคัญ ***

หมายเหตุ : ในกรณีลูกค้ามีการต่ อเครื่ องภายในประเทศ กรุณาแจ้ งกับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่อนทุกครั้ง
โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับเดียวกัน
ทางบริษทั จะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1–3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง
2) สาหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มหี ้ องพักสาหรับ 3 ท่ าน ซึ่งท่ านอาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องที่นอน 2
ท่ าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่ เพียง 1 เตียง สาหรั บนอน 2 ท่ านเท่ านั้น
และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษทั ขออนุญาติจดั ห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่ านเดียว/ห้ อง

วันที่ 12-16 ตุลาคม 2558

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่าน

23,999.–

ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มรี าคาเด็ก
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6,900.–

พักเดี่ยวเพิม่

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน NOKSCOOT

ขาไปท่านละ 20 กก. ขากลับท่านละ 30 กก
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาไว้ )

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิม่
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทริป ต่ อ 1 ท่ าน
3. ค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม 7% และภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ย 3% (กรณี อ อก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)
ใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ 4)ส าเนาทะเบี ย นบ้า น 5)สมุ ด บัญ ชี เ งิ น ฝาก
ประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ น
ผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรั บ
หนังสื อเดิ นทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดิ นทางต้องทาเรื่ องแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผูช้ าระ
ด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอกยกเลิกการ
เดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดิ นทาง
ที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง
หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
offytourtook
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 35 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุ
ไว้แล้วทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เรื่ อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศเริ่ ม
บังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ 15 วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน
หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปนุ่ มีดงั ต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนิ นการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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