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ท่ องดินแดนซามูไร ชมซากุระบาน ณ โตเกียว
ล่ องเรื อโจรสลัด วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ
ถ่ ายรู ปกับคู่กบั แลนด์ มาร์ กแห่ งใหม่ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”
ขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ ช็อปปิ้ งชินจุกุ
สักการะรู ปปั้ นพระพุทธรู ปที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สุ ดพิเศษ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ และบริการนา้ ดื่มฟรี
ทีพ่ กั ระดับ 3 ดาว : ฟูจอิ อนเซ็น 1 คืน // นาริตะ 2คืน
วันแรก
01.00 น.
04.00 น.
12.05 น.

สนามบินดอนเมือง - Ushiku Daibutsu – AMI Premium Outlet - นาริตะ
(-- / L / --)
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบิน NOKSCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั คอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านในการเช็คอิน
เหิ รฟ้าสู่เมืองนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย NOKSCOOT เทีย่ วบินที่ XW 918
(บริ การอาหาร อาหารร้อนและเครื่ องดื่ม)
ถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว
(บริ การอาหาร SET BOX)
จากนั้นนาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ Ushiku Daibutsu ซึ่งเป็ นรู ปปั้น
พระพุทธรู ปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทาจากทองบรอนซ์ มีความสูง 120 เมตร ( 390
ฟุต )รู ปปั้นพระพุทธรู ปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทาจากทองบรอนซ์ Ushiku Daibutsu
บันทึกอยูใ่ นกินเนสบุ๊กว่า ป็ นพระพุทธรู ปที่สูงที่สุดในโลก ต้องใช้เวลา ในการ
สร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1993รู ปปั้ นขนาดใหญ่น้ ี มีความสูงมากกว่าอนุสาวรี ยเ์ ทพีเสรี ภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร)
มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของ พระพุทธเจ้า มีดอกไม้บานตลอดทั้งสี่ ฤดูกาลนอก จากนี้ผเู ้ ข้าชมยัง
สามารถเข้าดูการตกแต่งภายในของพระพุทธเจ้า ภายในแบ่งออกเป็ น 5 ชั้นและแต่ละชั้นแสดงให้เห็นถึงโลกที่ ยอดเยีย่ มของ
พระพุทธศาสนา ผูเ้ ข้าชมสามารถขึ้นลิฟท์ไปได้ถึง 85 เมตรที่อกของพระพุทธเจ้า และเพลิดเพลิน กับการมองเห็นทิวทัศน์เบื้อง
ล่างแบบพาราโนมาจากหน้าต่างชมวิว ในวันที่มีแดดแม้แต่ Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได้
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ AMI Premium Outlet ห้างสรรพสิ นค้าเอ้าท์เล็ทได้เปิ ดใหม่ ณ อา
มิ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งมี 100 ร้านค้าของแบรนด์ที่มีคุณภาพ จากทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่จะทาให้ท่านพอใจและมีความสุขไปกับการช้อป
ปิ้ งสิ นค้า การออกแบบคอนเซ็ปต์ของห้างสรรพสิ นค้าเอ้าท์เล็ทแห่งนี้ คือ เมืองชายฝั่ง
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อาหารค่า
พักที่
วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

พักที่

ตะวันตกของอเมริ กา ท่านจะรู ้สึกสนุกไปกับการเดินช้อปปิ้ งและยังมีร้านอาหารหลากหลายรู ปแบบ ซึ่งบางร้านได้เปิ ดเป็ นครั้ง
แรกในญี่ปุ่น
เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ ง รับประทานอาหารตามอัธยาศัย…
สมควรแก่เวลานาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั ….
NARITA REST HOUSE HOTEL / NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่ า
นาริตะ - วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ – ล่ องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบนา้ แร่ ธรรมชาติ
บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ เสิร์ฟไม่ อนั ้
(B / L / D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านขึ ้นรถโค้ ชปรับอากาศเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ได้ รับความนิยมโดยเป็ นส่วน
หนึง่ ของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่- อิสึ ที่ผ้ มู าเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้ นานาพันธุ์หลากสีสนั
ที่เบ่งบานตลอดทังปี
้ ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยงั มีชื่อเสียง
ในเรื่ องของการเป็ นแหล่งน ้าพุร้อน ที่แปลกไปกว่านันคื
้ อ มีจานวนน ้าพุร้อนมากถึง 17 แห่ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ล่ องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้
สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภเู ขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรื อ หุบเขานรก
ชมบ่อน ้าแร่กามะถันที่สามารถต้ มไข่ไห้ สกุ ด้ วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ ดา ที่เชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้
มีอายุยืนยาว ขึ ้น 7 ปี สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว+++

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่ อยกับเมนูมอื ้ พิเศษที่มีขาปูยกั ษ์ ให้ ทา่ นได้ ลิ ้มลองรสชาติปู
พร้ อมน ้าจิ ้มสไตส์ญี่ปนอย่
ุ่ างจุใจ หลังอาหารให้ ทา่ นได้ ผอ่ นคลายกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้ าได้ แช่น ้าแร่แล้ ว จะทา
ให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ ้น

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 - ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว - JTC DUTY FREE - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ย่ านชินจุกุ
นาท่ านชมซากุระ
(B / L / อิสระ)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เช้ า

หน้า - 2 - | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น 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

เที่ยง
บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ ชิดที่บริเวณขันที
้ ่ 5 ซึง่ เป็ นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ ้นไปจอดได้ ฟูจิ
เป็ นภูเขาไฟที่สงู ที่สดุ ในญี่ปนุ่ และยังเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้
ตลอดทังปี
้ เพราะในแต่ละฤดูภเู ขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็ นภูเขาไฟที่สวยงามไม่วา่ จะมองจากมุมไหนก็
ตาม (หมายเหตุ การขึ้นชมพูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 นั้นขึน้ อยู่กับสภาพอากาศอานวย) นาท่านเดินทางสู่ นาท่านเยี่ยมชม
ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว Earthquake simulation center ตังอยู
้ บ่ ริ เวณใกล้ ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้ อมูล
การประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้ องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้ องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้ องจาลองแผ่นดินไหว
ห้ องอุทกภัย ห้ องเขาวงกตกระจก นอกจากนี ้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ตา่ งๆ และ โซนช็อปปิ ง้ สินค้ างานฝี มือ
ญี่ปนต่
ุ่ างๆ เช่นมีดแบบดังเดิ
้ ม ผลิตภัณฑ์เครื่ องปั น้ ดินเผา เครื่ องสาอาง และ ของฝากอีกมากมาย และยังมีห้องน ้าไว้ บริ การ
ฟรี อีกด้ วย
นาท่านเลือกซื ้อสินค้ าปลอดภาษี JTC DUTY FREE
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองโตเกียว ร่วมเก็บภาพประทับใจกับคูก่ บั แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริ มแม่น ้าสุมิดะ หอ
โทรทัศน์ โตเกียวสกายทรี เป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ในญี่ปนุ่ มีความสูงถึง 634 เมตร ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สดุ ใน
กรุงโตเกียว เข้ านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้ าแม่กวนอิมทองคา นอกจากนันท่
้ านยังจะได้ พบเก็บภาพประทับใจ กับโคม
ไฟขนาดยักษ์ ที่มคี วามสูงถึง 4.5 เมตรซึง่ แขวนอยูบ่ ริ เวณประตูทางเข้ าวัด และยังสามารถเลือกซื ้อเครื่ องรางของขลัง ได้ ภายใน
วัด ฯลฯ หรื อเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้ อปปิ ง้ ทีม่ ี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น
เครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ ายด้ วยร้ านขายขนมที่คนญี่ปนุ่ มายังวัดแห่งนี ้ต้ องมาต่อคิวกัน เพื่อลิ ้มลองกับ
รสชาติสดุ แสนอร่อย
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ย่านดัง ย่ านชินจุกุ ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื ้อสินค้ านานาชนิด ได้ จากที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ น ร้ าน
ซานริ โอะ ร้ านขายเครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬกิ า เครื่ องสาอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวม
เหล่าบรรดาเครื่ องสาอางมากมาย อาทิ มาร์ คเต้ าหู้, โฟมล้ างหน้ า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้ านเรา 3 เท่า, ครี มกันแดดชิเซ
โด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จกั เป็ นอย่างดี และสินค้ าอื่นๆ หรื อให้ ทา่ นได้ สนุกกับการเลือกซื ้อสินค้ า แบรนด์ดงั อาทิ LOUIS
VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื ้อ COMME DES GARCONS, H&M หรื อเลือกซื ้อ
รองเท้ าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ ที่ร้าน ABC MART **อิสระ
อาหารเย็นเพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ ง้ **

***ในช่วงดอกซากุระบาน (ประมาณปลายเดือน มี.ค.-เดือน เม.ย.) ท่านสามารถเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ
สวนสวยกลางกรุ งที่ รวบรวมพันธุ ์ไม้นานาชนิ ดจากทัว่ ทุ กมุมโลก สัมผัส ดอกซากุ ระ อวดโฉมบานสะพรัง่
ท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์
เย็น
พักที่

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
NARITA REST HOUSE HOTEL / NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี
เช้ า

นาริตะ - สนามบินดอนเมือง
(B / -- / --)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซันตังอยู
้ ใ่ นเมืองนาริ ตะ และเป็ นวัดที่มี
ชื่อเสียงที่สดุ ในภูมิภาคคันโต โดยในช่วงเทศกาลปี ใหม่ของทุกปี ผู้คนจะแห่แหนมาขอพรที่วดั แห่งนี ้อย่างล้ นหลาม ภายในวัดมี
เจดีย์ 5 ชันอยู
้ ่ 1 คู่ มีสว่ นหย่อมและสระน ้าขนาดใหญ่ ส่วนอาคารหลักของวัดนันมี
้ สถาปัตยกรรมแบบอินเดีย แต่ก็ยงั คงความ
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เป็ นเอกลักษณ์ของญี่ปนได้
ุ่ อย่างลงตัว นอกจากนี ้ที่นยี่ งั เป็ นสานักงานใหญ่ของโรงเรี ยนสอนศาสนาลัทธิชินกอน และถือเป็ น 1
ใน 3 วัดหลักของลัทธิคนั โตที่ได้ สร้ างขึ ้นอุทิศแด่ เทพเจ้ าฟูดเู มียวโอะซึง่ เป็ นเทพเจ้ าแห่งไฟ
สมควรแก่เวลานาท่านเช้ คเอาท์ และเดินทางสูส่ นามบินนาริตะ
เหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW919
(บริ การอาหาร อาหารร้อนและเครื่ องดื่ม)
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ
เดินทาง

3-6 เม.ย. 60 วันจักรี
10-13 เม.ย. 60 สงกรานต์

ผู้ใหญ่

29,999
31,999

ราคาทัวร์
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง

29,999
31,999

29,999
31,999

พักเดี่ยว

8,000
8,000

***ราคาค่ าทัวร์ ดังกล่ าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่ าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีนา้ มันของสายการบิน***
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึน้ ตามสายการบิน***

* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
* ตั๋วสายการบินไม่ สามารถระบุทนี่ ั่ง ใช้ วธิ ี RANDOM คือการสุ่ มเลือกทีน่ ั่งโดยระบบสายการบิน *
การจัดทีน่ ั่งบนเครื่ องบิน เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ทางผู้จดั ไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
แต่ จะทาการ Request ให้ ได้ เท่ านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มรี ะบบคืนเงิน
บางส่ วน

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้ าประเทศญี่ปุ่น
จากเจ้ าหน้ าที่แรงงานไทยหรื อเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองที่ประเทศ
ญี่ปุ่นทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่ สามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ทุกกรณี
ผู้โดยสารอาจจะต้ องรับผิดชอบค่ าปรับที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ
ผู้โดยสารต้ องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มที ี่นั่งว่ างหรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน
ทั้งนีแ้ ล้ วแต่ ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จดั ไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามรายการ
2.ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ
4.ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
6.ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก./กลับ 30 ก.ก. 8.หัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็ จรับเงิน / ใบกากับภาษี )
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม
3. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ ขาไป20 กก. / ขากลับ 30 ก.ก.)
4. ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างชาติ
5. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 4,000 เยน หรือ 1,400 บาท ต่ อทริป
การเดินทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทัง้ หมด เนื่องจากทาง
บริ ษัทฯ ได้ ชาระค่ าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นที่เรียบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีนา้ มันที่ยังมิได้ ชาระ ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
กรุ ณาชาระ 30 วันก่ อนการเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเ มลล์
หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจ
พร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้
ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว ***ในกรณีท่ ีวันเดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การ
สารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00
น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษัท
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเที่ยว
หรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสาห รับ
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4.

5.
6.

7.

8.

ประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัท
กาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริ การต่อไป
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชาระเงินมัด
จา
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้ า เปลีย่ นแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่ องบิน ค่าภาษี เชือ้ เพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินฯลฯ
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของบริ ษัทกากับเท่านัน้

ข้ อควรทราบ
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน
15 วันไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่ อไปนี ้
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
- สิ่งที่ยนื ยันว่ าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ในระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้
(เช่ น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(เช่ น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
- กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้นไม่เกิ น 1,000
มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบิน
เท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้อง
เครื่ องบินเท่านัน้
3. ประเทศญี่ปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื ้อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพื่อเป็ น
การป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
หมายเหตุ
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ ตงั ้ แต่ 25 ท่ านขึน้ ไป หากมีลกู ทัวร์ ต่ากว่ านีอ้ าจจะต้ องมีการปรับราคาขึน้
หน้า - 6 - | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น 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

2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกเทีย่ วบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และ
ต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้ าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านัน้
4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
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