ท ัวร์เกาหลี-ญีป
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ู ) LINE ไลน์ @tourtook

DAY 1: กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

(TZ 292 00.55 – 09.00)

DAY 2: สนามบินนาริตะ – วัดอาซะกุซ่า – ศาลเจ้าเมย์จิ – ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – นาริตะ
DAY 3: นาริตะ – พิพธิ ภัณฑ์แผ่นดินไหว – ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค – อีออนพลาซ่า – นาริตะ
DAY 4: อิสระฟรีชอ้ ปปิ้ งตลอดทัง้ วันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง)
DAY 5: นาริตะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

(TZ 291 10.00 – 13.50)

*** เที่ยวสุดคุ้ม พักโรงแรมคุณภาพ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิ ม ณ วัดอาซะกุซ่า ขึน้ ชมภูเขาไฟฟูจิ
เที่ยวเมืองใหม่โอไดบะ มีน้าดื่มบริ การ FREE WIFI ***

กาหนดการเดินทาง : สิงหาคม 2559

โดยสายการบิน SCOOT AIR
หน้า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

วันแรกของการเดิ นทาง
22.00

กรุงเทพฯ – สนามบิ นดอนเมือง

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าที่ 6

-7 เคาน์ เตอร์ส ายการบิ น SCOOT AIR เจ้าหน้ าที่บริษัทฯคอยต้อ นรับและอ านวย
ความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง
** สายการบิ น SCOOT AIR ทาการบิ นด้วยเครื่องบิ น BOEING 787-800 DREAM LINER ที่นัง่ แบบ
3-3-3 (335 ที่นัง่ ) น้าหนักกระเป๋าเดิ นทางขาไป 20 กก. ขากลับ 20 กก. **
หมายเหตุ: บนเครื่องมีบริ การจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ ง)
วันที่สองของการเดิ นทาง

สนามบิ นนาริ ตะ – วัดอาซะกุซ่า – ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูก ุ –
โอไดบะ – นาริ ตะ

00.55
09.00

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ โดยสายการบิ น SCOOT AIR เที่ยวบิ นที่ TZ 292
ถึง สนามบิ นนาริ ตะ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ น
เวลาท้ อ งถิ่น เพื่อ สะดวกในการนั ด หมาย) หลัง ผ่ า นพิธ ีก ารทางตรวจคนเข้า เมือ ง
เรียบร้อยแล้ว
น าท่ านสู่ วัด อาซะกุซ่ า นมัส การเจ้าแม่ ก วนอิม อัน ศัก ดิส์ ิท ธิ ์ที่ม ีค วามสูง เพีย ง 5.5
เซ็นติเมตร ซึง่ ประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็ นที่เคารพสักการะของชาวญี่ป่ ุน
รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ป่ ุน วัดอาซะกุซ่าเป็ นวัดเก่าแก่ของมหานคร
โตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง มีโคมไฟยักษ์สแี ดงทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก มี
ความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้าหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึก
และถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวักแบบต่าง ๆ
โคมไฟน้ อ ยใหญ่ พวงกุ ญ แจหรือเดินชิมขนมอร่อย ๆ ขึ้นชื่อ ของย่านนี้ เช่นขนมอบ
รูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุบ๊ กรอบหลากหลายรสชาติเป็ นต้น ทางทิศ
ตะวัน ออกของวัด คื อ แม่ น้ าซู ม ิด ะงาวะ ไหลลงอ่ า วโตเกี ย วและใกล้ ๆ กั น จะมี
สวนสาธารณะซูมดิ ะโคเอ็น ซึง่ เปิ ดโล่งสู่แม่น้าด้วยบรรยากาศสวยงามน่ าเดินเล่น
***อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
นาท่านสู่ ศาลเจ้าเมย์จิ ศาลเจ้าชินโตทีท่ าจากไม้ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1920 เพื่อราลึกถึง
ดวงวิญญาณของพระจักรพรรดิเมจิทส่ี วรรคต เมื่อปี ค.ศ. 1912 และจักรพรรดินีโซเคน
ทีส่ วรรคต เมื่อปี ค.ศ. 1914 มีพ้นื ทีค่ รอบคลุมถึง 700,000 ตร.ม. พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ ถูกปก
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คลุ ม ไปด้ว ยป่ าดิบ เขามีต้น ไม้ท่ีต่ างสายพัน ธุ์เป็ น ร้อ ยๆชนิ ด และมีม ากกว่ าแสนต้ น
ทางเข้าศาลเจ้าจะมีประตูโทริอขิ นาดยักษ์ตงั ้ อยู่ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์การแบ่งเขตศักดิ ์สิทธิ ์
ตลอดสองข้างทางจะมีต้นไม้สูงใหญ่รอบล้อม สมัยก่อนยังเป็ นทีย่ อดนิยมสาหรับคู่บ่าว
สาวทีช่ อบจัดงานแต่งงานแบบญี่ป่ นุ แท้ๆ ศาลเจ้าแห่งนี้มคี วามสาคัญคือเป็ น หลักแห่ง
ความเลื่อมสัยศรัทธาของชาวญี่ป่ ุน มีผู้คนเข้ามาขอพรในแต่ละวันมากมายนับไม่ถ้วน
และโดยเฉพาะใน ช่วงวันขึน้ ปี ใหม่ แรงศรัทธาไม่น้อยกว่าล้านคนที่มาขอพรเพื่อความ
เป็ นสิรมิ งคลในการเริม่ ชีวติ ใหม่ทส่ี ดใส มีเวลาให้ท่านเดินเล่นสัมผัสโดยรอบบริเวณสวน
ทีแ่ สนร่ม
จากนัน้ นาท่านสู่ ย่ านฮาราจูก ุ ซึ่งเป็ นจุดนัดรวมตัวของหนุ่ ม ๆสาวๆ ชาวมหานคร
โตเกียว ซึ่งมีทงั ้ ร้านเสื้อผ้า และ ร้านอาหารมากมาย โดยเฉพาะร้านเครปแบบฉบับ
ORIGINAL ทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าบ้านเรามาก ...อีกทัง้ ท่านจะได้เห็นหนุ่ มสาวชาวโตเกียว
แต่งตัวเลียนแบบ ดารา นักร้อง หรือ แบบ COSPLAY ซึ่งเป็ นการแต่งกายเลียนแบบ
ตัวละครการ์ตูนญีป่ ่ นุ นักร้องวงร็อค ตัวละครในเกมส์ มาประชันกัน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เมืองใหม่ท่สี ร้างขึน้ จากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว
แหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกียว ภายในเมืองใหม่น้ที ่านจะพบกับสวน
สนุ กรถยนต์ท่โี ตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุ กกับกระเช้าหมุนขนาด
ยักษ์ หรือจะเป็ นเครื่องเล่นมากมาย อิสระท่านเดินชมความอลังการโดยรอบและเดิน
เลือกซื้อของตามอัธยาศัย หรือไป DIVER CITY สถานที่ช้อปปิ้ งแห่งใหม่ ซึ่งภายในมี
ทัง้ ร้านค้า ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบันเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยงั เป็ นสถานที่ตงั ้ ของ
หุ่ น ยนต์ ก ั น ดัม้ ขนาดเท่ า ของจริง (GUNDAM FRONT) ธีม ปาร์ค เกี่ ย วกั บ กั น ดั ม้
โดยเฉพาะ และยังมีรา้ นขายสินค้าต่างๆ เกี่ยวกับกันดัม้ และกันดัม้ คาเฟ่ ซึง่ มีกาแฟและ
ขนมต่ างๆ ที่ต กแต่ งเป็ นกันดัม้ หรือเลือกสนุ กที่ โอไดบะ เมก้า เวป (MEGA WEB)
สวนสนุ กรถยนต์ท่โี ตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุ กกับกระเช้าหมุน
ขนาดยักษ์ หรือ จะเป็ นเครื่องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลัก 3 ชัน้ ที่ท่านจะพบกับ
รถยนต์โตโยต้าทัง้ รุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจาหน่ ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตัวแรง
จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็ น มินิมอเตอร์โชว์ อิสระท่าน
เดินชมความอลังการโดยรอบ หรือท่านจะเลือกใช้บริการ E-CON รถไฟฟ้ าทีว่ งิ่ ตามราง
โดยอัตโนมัตพิ าท่านชมรอบอาคารหลัก (ไม่รวมค่าตั ๋วรถไฟท่านละ 200 เยน) และถนน
ทีต่ กแต่งย้อนยุคอย่างลงตัว
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
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จากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั นาริ ตะ ณ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดิ นทาง

นาริ ตะ – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิ โนะฮัคไค –
อีออนพลาซ่ า – นาริ ตะ

เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเยี่ย มชม พิ พิ ธภัณ ฑ์ แ ผ่ น ดิ นไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่ จ าลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟู จ ิ และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่องราว
เกี่ ย วกั บ แผ่ น ดิ น ไหวที่ เ กิ ด ขึ้น ในป ระเทศญี่ ป่ ุ น หรือ เลื อ กทดสอบบ้ า นจ าลอง
สถานะการณ์ แผ่นดินไหว รับการสันสะเทื
่
อนจากขัน้ ต่ าสุดสู่ขนั ้ สูงสุด และศึกษาเรียนรู้
ประสบการณ์ ในห้องจาลองต่างๆ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากทีร่ ะลึกตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจอิ ย่างใกล้ชดิ ทีบ่ ริเวณขัน้ ที่ 5 ซึง่ เป็ นจุด
ที่ร ถโดยสารสามารถขึ้น ไปจอดได้ ฟู จ ิเป็ นภู เ ขาไฟที่สู ง ที่สุ ด ในญี่ ป่ ุ น และยัง เป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศญี่ป่ นุ อีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิ ด้ตลอด
ทัง้ ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟู จจิ ะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็ นภูเขาไฟที่
สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ต าม (การขึ้ นชมภูเขาไฟฟูจิชนั ้ 5 นั น้ ขึ้นอยู่กบั
สภาพอากาศอานวย)
จากนัน้ นาท่านสู่ โอชิ โนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้าธรรมชาติกบั ความเลื่อมใส
ศรัทธาความเชื่อใน ภูเขาไฟศักดิ ์สิทธิ ์ฟูจยี าม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของ
หิมะของบนภูเขาไฟฟูจที ไ่ี หลซึมลึกลงพื้นพิภพปฎิบตั กิ ารซึมซับบริเวณที่ลุ่มทาให้เกิด
น้าซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็ นบ่อขนาดย่อมน้ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อน
ที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รบั การคัดเลือกเป็ น 1ใน100 อันดับ
แหล่งน้าจากธรรมชาติทด่ี ที ส่ี ุดของญี่ป่ นุ ท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองต่างๆ และ
สินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนามาขายระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็ นผักภูเขาที่สดกรอบ
ผลไม้อบแห้ง ถัว่ มันญีป่ ่ นุ และอื่นๆอีกมากมาย
นาท่านเดินทางสู่ อี ออนพลาซ่ า ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้า
จากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้า กระเป๋ า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ
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ภายในอาคารยังมี ห้างจัส โก้ ให้ท่านช้อ ปปิ้ งต่ ออย่างเพลิดเพลินสนุ กสนานกับการ
จับจ่ายสินค้าของร้าน 100 เยน ไม่ลมื แวะซือ้ ของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบน
โตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคีย้ ว ฯลฯ
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั นาริ ตะ ณ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดิ นทาง

นาริ ตะ – อิ สระฟรีช้อปปิ้ งตลอดทัง้ วัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริ ม
โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ (ไม่รวมค่าเดิ นทาง)
ผูใ้ หญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เด็กตา่ กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ใช้ เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาช้ อปกระหน่า ในย่านสรรพสิ นค้าทันสมัยชัน้
นามากมาย

ชิ นจูก ุ

ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร่าด้วยผู้คนมากมาย และ
เทคโนโลยีทนั สมัยตลอดสองข้างทาง
อะคิ ฮาบาร่า หรือ อี เลคทริ คทาวน์ ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้ า ,กล้องดิจติ อล,เกมส์
ต่างๆ
ชิ บยู ่า
ย่านช้อปปิ้ งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ป่ ุน รวมถึง
นัก ท่อ งเที่ย วผู้ม าเยือ นซึ่งมีทุ กสิ่งพร้อ มสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุ น้ี เองท าให้ย่านนี้
พลุกพล่านด้วยผูม้ าเยือน
กิ นซ่า
ย่านช้อปปิ้ งเก่าแก่ แต่คงทันสมัยล้าหน้าแหล่งรวมสิน ค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทางาน
ระดับไฮคลาสญี่ป่ ุน รวมถึงนักท่องเที่ยวผูม้ าเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆ ทาให้
ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผูม้ าเยือนทีด่ ดู มี รี ะดับ
ฮาราจูก ุ
ย่านขายของกิน ของใช้และสถานที่เที่ยวของบรรดาวัย รุ่น วัยทีน โดยเฉพาะช่ ว งสุ ด
สัปดาห์นัน้ ละแวกบริเวณ ทาเคะชิ ตะโดริ ถนนสายแคบระหว่าง สถานี ฮาราจูก ุ กับ
ถนน เมจิ โดริ เรียกว่าแทบไม่มที ่หี ายใจ ถ้ามีเวลา ขอแนะนาท่านให้เข้าไปชม ศาล
เจ้าเมจิ ย์
หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ ยว โตเกียวดีสนี ยแ์ ลนด์ ==> ผูใ้ หญ่ท่านละ 2,700 บาท
เด็กตา่ กว่า 12 ปี ท่ านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางโดยรถไฟ)
น าท่ านเดิน ทางมุ่ งหน้ าสู่ โตเกี ย วดิ ส นี ย์แ ลนด์ ให้ท่ านสัม ผัส ความสนุ ก สนานใน
ดินแดนแห่งความหฤหรรษ์อนั ยิง่ ใหญ่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเนื้อ
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ที่ได้จากการถมทะเลในอ่าวโตเกียวพบกับสัญลักษณ์ ดสิ นียแ์ ลนด์ มิกกี้เม้าส์ ที่พูดได้
คล่องทัง้ ภาษาญี่ป่ นุ และภาษาอังกฤษพร้อมเพื่อนการ์ตูนมากมาย เชิญท่านสนุ กสนาน
เพลิดเพลินกับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับ WESTERNLAND ตื่นเต้นกับ
การล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน PIRATES OF THE–CARIBBEAN สนุ กกับ
การนัง่ เรือ บุ ก ป่ า JUNGLE CRUISE ท่ านจะได้พ บกับ เหล่ าสัต ว์ป่ านานาชนิด ผ่ อ น
คลายอิรยิ าบทกับการ นัง่ รถไฟชมความหลากหลายในดิสนียแ์ ลนด์ กระชากใจใส่ความ
สนุ กเพิม่ กับ BIG THUNDER MOUNTAIN เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ใน
เหมือ งแร่โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S ASTRO BLASTER ที่จะน าเข้าไปยังโลก
อวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรือ่ ง TOY STORY เพื่อต่อสูก้ บั เชิรค์ พร้อมกับ
เหล่าสมุนทีน่ ่ ากลัวปนความน่ ารัก เขย่าขวัญ กับ HAUNTED MANSION ปราสาทผีสงิ
ทีม่ าของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรือ่ งดังแห่งปี สนุ กต่อกับ SPLASH MOUNTAIN ที่
ท้าทายความกล้า เพลินใจกับเหล่าตุ๊กตาน่ ารักทัง้ หลายใน สมอลล์ เวิลด์ และเครื่องเล่น
นานาชนิดอันตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่ พร้อมเลือกซือ้ หาสินค้าที่
ระลึก สไตล์ดิสนีย์ ณ MAIN STREET ประทับใจกับ ความงามของ ขบวนอิ เล็กทริ ค
พาเหรดอันตระการตา บันทึกภาพความประทับใจกับการ์ตูนดังของวอล์ทดิ สนี ย์ท่ี
ท่านชื่นชอบ
หมายเหตุ : กรณี ลู ก ค้ า ต้ อ งการเดิ น ทางไปโตเกี ย วดิ ส นี ย์ ซี ต้ อ งช าระค่ า รถ
MONORAIL DISNEY LINE เพิ่ มเองท่านละ 520 เยน ไปกลับ
***อาหารกลางวันและคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั นาริ ตะ ณ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดิ นทาง นาริ ตะ – สนามบิ นนาริ ตะ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่
สนามบิ นเพื่อกลับกรุงเทพฯ
10.00

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ น SCOOT AIR เที่ยวบิ นที่ TZ 291

หมายเหตุ: บนเครื่องมีบริ การจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ ง)
13.50

ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
**********************************************
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กาหนดการเดินทาง : สิงหาคม 2559
วันเดิ นทาง
13 – 17 ส.ค.
15 – 19 ส.ค.

ราคาผูใ้ หญ่ 2 – 3 ท่าน

ราคาเด็ก 2 – 6 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ ม

15,900 บาท
15,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**

7,500 บาท
7,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่ า 30 ท่ าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
*** อัตราค่าบริ การราคาสาหรับเด็กทารก (ไม่เกิ น 2 ขวบ ณ วันเดิ นทางไปและกลับ)
ท่านละ 7,000 บาท (ราคารวมขาไปและขากลับแบบไม่มีที่นัง่ และไม่มีเปลสาหรับเด็กทารก
ให้บริ การบนเครื่องบิ น) ***
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม

 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ (ไม่
สามารถเลือ่ นหรือเปลีย่ นแปลงวันเดิ นทางได้) ทัง้ นี้การจัดทีน่ งั ่ ขึน้ อยู่กบั ทางสายการบินเป็ นผู้
กาหนด กรณี ลูกค้าต้ องการรีเควสที น่ ั ง่ ติ ดริ มหน้ าต่ างหรือริ มทางเดิ น สามารถแจ้งความ
ประสงค์กบั เจ้าหน้ าทีข่ องสายการบิ นได้ทีห่ น้ าเคาเตอร์เช็คอิ น ณ วันเดิ นทาง
*** กรณี มี ค วามประสงค์ต้ อ งการอัพ เกรดที น่ ั ง่ ต้ อ งแจ้ งล่ วงหน้ าภายใน 7 วัน ก่ อ นการ
เดิ นทาง
หน้า 7 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

- ทีน่ ัง่ STRETCH SEAT ชาระเพิ ม่ ท่านละ4,500 บาท (ราคารวมไป-กลับ)
** ไม่อนุญาติ ให้ ผโ้ ู ดยสารเด็ก (อายุไม่ถึง 12 ปี บริ บรู ณ์ ) ทารก (อายุ ไม่ถึง 2 ปี บริ บูรณ์ )






และผูพ้ ิ การ ซื้อทีน่ ัง่ ประเภทนี้ ได้เนื อ่ งจากมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบิ น **
- ทีน่ ัง่ SCOOTBIZ สามารถเช็คที น่ ัง่ ว่างและอัพเกรดทีน่ ัง่ ได้ ณ วันเดิ นทางทีห่ น้ าเคาเตอร์
เช็คอิ นของสายการบิ นเท่านัน้ (ค่าใช้จ่ายประมาณ 6,000 บาท++ )
ค่าที่พกั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุใน
รายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสน
บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์เป็ นผู้กาหนด)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการซื้อน้ าหนักกระเป๋าเพิ ม่ เติ ม ต้ องแจ้งล่วงหน้ าภายใน 7 วัน
ก่อนการเดิ นทาง
- เพิ ม่ 05 กิ โลกรัม ต่อขา ต่อเทีย่ วบิ น ชาระเพิ ม่ ท่านละ 400 บาท
- เพิ ม่ 10 กิ โลกรัม ต่อขา ต่อเทีย่ วบิ น ชาระเพิ ม่ ท่านละ 600 บาท
- เพิ ม่ 15 กิ โลกรัม ต่อขา ต่อเทีย่ วบิ น ชาระเพิ ม่ ท่านละ 900 บาท
- เพิ ม่ 20 กิ โลกรัม ต่อขา ต่อเทีย่ วบิ น ชาระเพิ ม่ ท่านละ 1,200 บาท

อัตราค่าบริ การไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด
 ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มนอกเหนือจากในรายการ
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด

หน้า 8 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม
รูปแบบ)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)
 ค่ าสิ นน้ าใจสาหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริ ป สาหรับกรุป๊ ที่ มีหวั หน้ าทัวร์
ให้บริ การแล้วแต่ความประทับใจในการบริ การ
เงื่อนไขการสารองที่นัง่

 กรุณาสารองที่นัง่ โดยการชาระมัดจา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่ นัง่ ท่านละ 15,000 บาท
พร้อมส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ตผูเ้ ดิ นทาง (หนังสือเดิ นทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
นับจากวันทีเ่ ดิ นทางไปและกลับ)
 กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ
เงื่อนไขการยกเลิ กและการคืนค่าทัวร์
 กรณียกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
 กรณี การเดิ นทางที่ บริ ษัทฯต้ องทาการวางการันตี ค่ามัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข และ
หรือเที่ ย วบิ นเหมาลา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิ น หรือ ผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริ การทัง้ หมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่ านได้ยอมรับเงือ่ นไข
ของบริ ษทั ฯเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
1.
กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือ
เป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
2.
บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ ์ที่จะไม่ รบั ผิด ชอบค่ าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณี ท่ีเกิด เหตุ สุ ด วิสยั อาทิเช่ น
การยกเลิก ไฟท์หรือการล่าช้าของสายการบิน , อุบตั ิเหตุ , ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล
หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่าง ๆ ทีเ่ หนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
3.
ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้ องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่ อเจ้าหน้ าที ข่ องบริ ษัท ฯ
ก่อนทุกครัง้ มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
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4.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณีทม่ี กี ารขึน้
ลงของเงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่าน้ ามันของสายการบิน
5.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิด
จราจรติดขัดหรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์
ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
6.
การบริก ารของรถบัส น าเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที่ป ระเทศญี่ป่ ุ น สามารถ
ให้บริการวันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิเช่น เริม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรม
เรียบร้อยแล้ว) การให้บริการในแต่ละวัน มิอาจเพิม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้มคั คุเทศก์และพนักงานขับ
รถจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้ อยูก่ บั สภาพการจราจร ณ วันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
7.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ ุนให้กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศ
ญีป่ ่ นุ ไม่เกิ น 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสาร
ในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ ่ นุ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ป่ นุ ได้
เช่น เงินสด หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือ เดินทางต้อ งมีอ ายุก ารใช้งานเหลือ อยู่ 6 เดือ น และมีห น้ าหนังสือ เดิน ทางที่ไม่มตี รา
ประทับอย่างน้อย 3 หน้า
2. กิจ กรรมใดๆที่จ ะกระท าในประเทศญี่ ป่ ุ นจะต้ อ งไม่ เ ป็ นสิ่ง ที่ ข ัด ต่ อ กฎหมาย และเข้า ข่ า ย
คุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ป่ ุน มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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