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

ราคาพิเศษเฉพาะ กรุ๊ป 17-21 สิ งหาคม เท่ านั้น
วันที่ 1
22.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง )

(-/-/-)

พร้ อ มกัน ที่ส นามบิ น นานาชาติด อนเมื อง ชั้ น 2 อาคารผู้ โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิ น
SCOOT เจ้า หน้า ที่ ข องบริ ษ ัท ฯ คอยให้ก ารต้อ นรั บ และอ านวยความสะดวกในการเช็ ค อิ น สายการบิ น
SCOOT ใช้ เครื่ อง BOEING 787 DREAMLINER (ดรีมไลเนอร์ ) จานวน 340 ทีน่ ั่งจัดทีน่ ั่งแบบ 3-3-3
**ไม่ มีบริการอาหารร้ อนเสิ ร์ฟทั้งขาไปและขากลับ**
*** สิ่ งของต้ องห้ าม เมื่อจะต้ องเดินทางเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น ***
- ห้ ามนาของเหลวทุกประเภทติดตัวขึน้ เครื่ องบินเกินกว่ า 100 ม.ล.
- ห้ ามนายาเสพติดและอาวุธต่ างๆเข้ าภายในประเทศญีป่ ุ่ น
- การนาสิ นค้ าปลอมแปลงและสิ นค้ าละเมิดลิขสิ ทธิ์เข้ าประเทศญีป่ ุ่ นเป็ นสิ่ งทีผ่ ดิ กฎหมาย
- มีข้อจากัดในการนาเข้ าสั ตว์ และพืช รวมทั้งผลิตภัณฑ์ จากสั ตว์ อาทิ งู จระเข้ งาช้ าง (เป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย)
- การนาเข้ าพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสั ตว์ ต้ องผ่ านการตรวจของศุลกากร (ซึ่งจะไม่ อนุญาตให้ นาเข้ าใดๆทั้งสิ้น)

วันที่ 2

โตเกียว- วัดอาซากุซ่า- หอคอยโตเกียว สกายทรี-ศาลเจ้ าเมจิ-ย่ านชินจุกุ

00.55 น.

เหิ รฟ้าสู่ เมืองนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TZ 292 (00.55-09.00)
(CHARTER FLIGHT หรื อแบบเช่าเหมาลา)
หน้ า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

(-/L/-)

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

09.00 น.

ถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ จังหวัดชิ บะ ประเทศญี่ปุ่น เป็ นสนามบินหลักที่ให้บริ การผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศที่ เดิ น ทางเข้าและออกจากประเทศญี่ ปุ่ น และเป็ นจุ ดเชื่ อมต่ อการเดิ นทางระหว่างทวีป เอเชี ยและ
อเมริ กา ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
เดิ นทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว เมื องหลวงของประเทศญี่ ปุ่ น มี ระบบการปกครองแบบพิ เศษ ซึ่ งรวมการ
ปกครองในรู ปแบบจังหวัดและเมืองไว้ดว้ ยกัน และเป็ นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรมีท้ งั หมดกว่า
35 ล้านคน ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ ง โตเกียวตั้งอยูบ่ ริ เวณภาคคันโตของญี่ปุ่น คาว่า
"โตเกียว" หมายถึง "นครหลวงตะวันออก" เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมภายในประเทศและระหว่างประเทศที่
ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ทั้งทางรถไฟ รถยนต์และทางอากาศ การขนส่ งมวลชนภายในโตเกี ยวที่สาคัญคือรถไฟ
และรถใต้ดินที่มีเครื อข่ายกว้างใหญ่และมีระบบการขนส่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จากนั้นนาท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรู ปเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดใน
กรุ งโตเกียว เลือกซื้ อเครื่ องรางของขลังได้ภายในวัด ณ ประตูคามินาริ โมงิ ของวัด ยังมีความประทับใจด้วย
โคมไฟกระดาษสี แดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสู งถึง 4.92 หลา น้ าหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็ น
ปเทพเจ้าแห่งลมและฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็ นเทพเจ้าผูค้ อยปกปั กรักษาสันติภาพแห่งโลก นาความอุดมสมบูรณ์สู่
ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาเลือกชม-เช่าวัตถุมงคล เครื่ องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ ของวัดนี้ หรื อเลือกจะเดิน
เล่นตาม ถนนนาคามิเซะ ที่ท่านจะได้ชม-ช้อปสิ นค้าของที่ระลึก ซึ่ งเป็ นสิ นค้าพื้นเมืองมากมาย รวมทั้งข้าว
ของเครื่ องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ ม หมวก รองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้า ของที่ระลึก หรื อท่านเลือกที่จะชิม ขนมอร่ อย
สไตล์ญี่ปุ่นก็ยอ่ มได้ตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กบั แลนด์ มาร์ กแห่ งใหม่ ของกรุ งโตเกียว ณ ริมแม่ นา้ สุ มิดะ หอคอยโตเกียว
สกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสู ง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย
ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรง
ทนทาน เพราะไม่เกิดความเสี ยหายแม้แต่นอ้ ย
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าเมจิ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นกรุ งโตเกียวใกล้สถานีรถไฟ "MeiJi Jingu Shrine" ศาลเจ้าแห่งนี้
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานให้กบั จักรพรรดิ MeiJi (สวรรคต ปี ค.ศ. 1912) และจักรพรรดินี Shoken
(สวรรคต ปี ค.ศ. 1914) ตามความเชื่อของศาสนาชินโต ได้อญั เชิญดวงวิญญาณ ของทั้งสองพระองค์มา
ประทับ ณ ศาลเจ้า แห่งนี้ เมื่อปี ค.ศ. 1920 หลังจากที่ศาลเจ้าสร้างเสร็ จ แต่เนื่ องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
อาคาร และโครงสร้าง เดิมของศาลเจ้าเมจิได้ถูกทาลายไปหมด ครั้นเมื่อสงครามสิ้ นสุ ดลงได้มีการบูรณะ
ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ จนเสร็ จบริ บูรณ์ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1958 บรรยากาศภายในศาลเจ้า ซึ่ งดูแล้วไม่น่าเชื่ อ
ว่าเมืองแห่งเทคโนโลยีอนั ทันสมัยที่เจริ ญสู งสุ ดแห่งหนึ่งของโลกจะสามารถรักษาป่ าไม้ให้ได้อุดมสมบูรณ์
หน้ า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
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ค่า

กลางใจเมืองได้ขนาดนี้ทาให้บรรยากาศร่ มเย็นและสบายตากับภาพป่ าไม้ ต้นโตๆ สู งเสี ยดฟ้าหลายคนโอบ
มากมายสุ ดลูกหู ลูกตาตลอดเส้นทางที่เดินเข้าไป สวนภายในมีเนื้อที่ 173 เอเคอร์ สวนภายนอก 74 เอเคอร์
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่านดัง ย่ านชิ นจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อสิ นค้านานาชนิด ได้จากที่นี่
ไม่วา่ จะเป็ น ร้านซานริ โอะ ร้านขายเครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องสาอาง ต่างๆ กัน
ที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่ องสาอางมากมาย อาทิ มาร์ คเต้าหู ,้ โฟมล้างหน้า WHIP
FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครี มกันแดดชิ เซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู ้จกั เป็ นอย่างดี และสิ นค้าอื่น ๆ
หรื อให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้ อสิ นค้า แบรนด์ดงั อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุ ดฮิต BAO
BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรื อเลือกซื้ อรองเท้า
 อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งของท่าน
 พักที่ Narita gate way hotel

วันที่ 3

วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - โอไดบะ – มิสซุย เอ้าท์ เลท - ห้ างอิออน

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชิ นโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่

เทีย่ ง-ค่า

(B/-/-)

ที่มีชื่อเสี ยงมากของเมืองนาริ ตะ สร้ างขึ้ นในปี 940 ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากสนามบิ นนานาชาตินาริ ตะ ภายในวัดมี
อาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริ เวณที่ กว้างขวาง เช่ น ห้องโถงหลัก เจดี ย ์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มี ชื่อว่า Great
Pagoda of Peace นอกจากนี้ยงั มีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็ นเมืองที่เกิดจากการนาขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ นเกาะขนาดใหญ่บริ เวณ
อ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้ องกันประเทศ แต่ปัจจุบนั โอไดบะได้กลายมาเป็ นเขตเศรษฐกิจอีกแห่ งของ
ประเทศ เนื่ อ งจากเต็ ม ไปด้ว ยร้ า นค้า กว่ า 150 ร้ าน โซนอาหาร ห้ างสรรพสิ น ค้า และอื่ น ๆ อี ก มากมาย
นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายด้วยฝี มือของมนุ ษย์ ไม่วา่ จะเป็ นสะพานสายรุ ้ง เป็ นต้น
ส่ วนการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวสุ ดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งใน
และต่างประเทศ
นาท่ านเดิ นทางช้อปปิ้ งที่ Mitsui Outlet มี แบลนด์ดงั ลดราคา ให้ช้อปปิ้ งกันแบบจุใจ อาทิ เช่ น Nike, Gaps,
Adidas, MK, Elle, Coach , G2000 เป็ นต้น และอื่นอีกมามาย
นาท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้ ง ห้ างอิออน พลาซ่าที่ทนั สมัยและขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้ อหาสิ นค้า จาก
ร้านค้าต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่าย
 เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ ง อิสระอาหารเที่ยงและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 พักที่ Narita gate way hotel

หน้ า 3 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
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วันที่สี่ อิสระเลือกช้ อปปิ้ งเต็มวัน หรื อเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่ รวมค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง)
(B/-/-)
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง หรื อเดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คาแนะนาในการ
เดินทาง อาทิ

เทีย่ ง

- พระราชวังอิมพิเรียล ที่ประทับของจักรพรรดิญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณกาล–ปั จจุบนั ... ซึ่ งสร้างขึ้นเพื่อ
ระลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ผูท้ รงนาการปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงและความเจริ ญมาสู่ ญี่ปุ่น
พระราชวังนี้มีพ้ืนที่รวม 990,000 ตารางเมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี มีผคู ้ นบริ จาคต้นไม้เพื่อปลูกใน
พระราชวัง จานวนสองแสนกว่าต้นจากทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจเพื่อ
บันทึกคู่กบั “สะพานนิจูบาชิ” ที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ประจา พระราชวังอิมพีเรี ยลอย่างหนึ่ ง
- ย่ านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่ นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กาลังมองหาซื้ อ
เสื้ อผ้าแบบแปลกๆ หรื อต้องการหาซื้ อเสื้ อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรื อ ถ้า
ต้องการเห็นวัยรุ่ นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวยั รุ่ นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็ม
ถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์
ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรื อสาวก ONITSUKA
TIGER ทีต่ ้ องการหารองเท้าแบบต้ นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นีม้ ีแบบให้ เลือกสรรมากมาย อีก
ทั้งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรื อตุ๊กตา LINE สุ ดแสนน่ ารักไว้ คอยเอาใจคุณหนู อีก
ทั้งยังมี SHOP ใหญ่ ของ กระเป๋าสุ ดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS
อีกด้ วย
- ย่ านชิ บุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่ นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็ นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รู ปปั้ นสุ นขั
แสนรู ้ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสาหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุ
คิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชั้นนาของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
 เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ ง อิสระอาหารเทีย่ งตามอัธยาศัย
หรื อหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้ อดิสนียแ์ ลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่ รวมค่ าเดินทาง) ดีสนีย ์
แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ ตูนญี่ปุ่นซึ่ งเป็ นดิสนียแ์ ลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่าน
สนุกสนานกับเครื่ องเล่นนานาชนิด (ไม่จากัดจานวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่ องเล่น
ตัวใหม่จากภาพยนตร์ การตูนเรื่ องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ เบียนในดินแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของ
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ตุก๊ ตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้
สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ ตูน
เอกจากวอลดิสนีย ์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้ อของที่
ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
 อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งของท่าน
 พักที่ Narita gate way hotel

ค่า

วันที่ 5
เช้ า
10.00 น.
13.50 น.

นาริตะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(B/-/-)

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ 291 (10.00 -13.50)
(CHARTER FLIGHT หรื อแบบเช่าเหมาลา)
ถึง กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริ การจากพวกเรา
--------

โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) ห้ องพักที่ประเทศญี่ปุ่น ส่ วนใหญ่ ห้องพัก จะมีขนาดค่ อนข้ างเล็กกว่ าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะไม่ มนี า้ ดื่มในห้ อง
2) เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับสถานการณ์ ล่วงหน้ า เช่ น รถติด, ร้ านอาหารปิ ด หรื อด้ วยเหตุผล
อื่นๆ โดยที่ไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า แต่ ทางบริษทั จะคัดสรรค์ ในสิ่ งที่ให้ กบั ลูกค้ าเสมอ โดยสมเหตุสมผล
3) ตั้งแต่ วันที่ 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับกาหนดให้ รถบัสที่ใช้ สาหรั บ
บริการนักท่ องเที่ยว จะสามารถให้ บริการได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่ านั้น (ประมาณ 12 ชั่วโมง/วัน) ดังนั้นรายการท่ องเที่ยว
ทุกๆวัน บริษทั จะต้ องนาคณะเข้ าสู่ ที่พกั ในแต่ ละวันไม่ เกิน 20.00 น. เพื่อไม่ เป็ นการผิดกฎหมายเกีย่ วกับยานพาหนะของญี่ปุ่น

อัตราค่ าบริการ ** ไม่ มีราคาตัว๋ เด็ก **
หากจานวนผู้เดินทางไม่ ครบ 30 ท่าน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทางหรื อเปลี่ยนแปลงราคา
หากท่ านมีความจาเป็ นต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ รบกวนแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าก่ อนออกบัตรโดยสาร มิฉะนั้นหากกรุ๊ ป
ไม่ สามารถออกเดินทางได้ ทางเราจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

กาหนดวันเดินทาง

17-21 ส.ค.

ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้ อง) เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน + เด็ก 1
ท่ าน)

(เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2
ท่ าน)

9,999.-

พักเดี่ยว

(ไม่ เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2
ท่ าน)

8,000.-
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วิธีการชาระเงิน

ชาระเต็มจานวน วันที่ 17 ส.ค. ก่ อน 15.30 น

 แฟกซ์หรื ออีเมล์ หน้าหนังสื อเดินทาง (PASSPORT) ของผูเ้ ดินทางเพื่อสารองที่นงั่
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่าน้ าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกาหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้ เครื่ องบิน (ไม่ เกิน 23 กิโลกรัม และไม่ เกิน 2 ใบ)
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็ก
ที่มีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริ ษทั ประกันฯจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพียงครึ่ งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว นอกเหนื อจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม,ค่าซักรี ด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริ การ สาหรับพนักงานบริ การ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริ ฟ พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรี ยกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ที่ลูกค้าต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าปรับ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 3,000 เยน)

การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ ยว เทศกาลสาคัญ จะไม่มีการคื นเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด หากไม่ได้ปฏิ บตั ิตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่อเนื่อง
ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการหรื อก่อนหน้านั้น
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริ ษทั
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการหรื อก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ เดิ นทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่ มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัว แทนในประเทศหรื อ ต่ างประเทศ และไม่ อาจขอคื น เงิ น ได้ รวมถึ งเที่ ย วบิ น พิ เศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขอื่นๆ
- กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน เมื่อท่านตกลง
ชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดแล้ว
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

- ถ้ากรุ๊ ปที่ ท่านจองทัวร์ ไว้ ไม่สามารถออกเดิ นทาง จากกรณี จานวนผูเ้ ดิ นทางไม่ครบจานวนตามที่ กาหนดไว้ หรื อสายการบิ นแจ้ง
ยกเลิกบิน ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริ ษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนี ยมในการยืนขอวีซ่า
ของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะไม่ รับผิดชอบต่ อค่ าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่ เกิ ดเหตุ สุ ดวิสัย เช่ น การยกเลิ กหรื อล่าช้าของสายการบิ น ,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
- อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนค่าบริ การ
ในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
- บริ ษทั ฯทาหน้าที่ เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิ น, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิ ดการสู ญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบิ นขา
กลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้ค่าบริ การที่ ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯ
ได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ ยวพร้อมคณะ
ตามรายการ ที่ ระบุไว้ ท่านจะขอคื นค่าบริ การไม่ได้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
- เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบิ นชุดนี้ เป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึ งไม่สามารถยกเลิกหรื อ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าทางบริ ษทั ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผู ้
เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางหลังจาก
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั สายการบินเท่านั้น)
- รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้ง หลังจากได้รับการสารองที่นงั่ บนเครื่ องและโรงแรมที่ พกั ใน
ต่ างประเทศเป็ นที่ เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริ ษทั ฯรั บเฉพาะผูม้ ี วตั ถุประสงค์
เดิ นทางเพื่อท่องเที่ ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่นอกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่ ส ามารถรอท่ าน ณ สนามบิ น ได้ จาเป็ นต้องออกเดิ นทางตามโปรแกรมที่ วางไว้ แต่ ท างตัวแทนบริ ษ ทั ฯจะท าหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
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