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

DAY 1: กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – นาริตะ

(XJ 606 10.45 – 18.45)

DAY 2: อิสระฟรีชอ้ ปปิ้ งตลอดทัง้ วันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง)
DAY 3: ล่องทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ภูเขาไฟฟูจิ – ออนเซ็น
DAY 4: ทุ่งพิ้ งค์มอศ – ช้อปกระหนา่ ณ ชิ นจูก ุ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
(XJ 607 20.15 – 00.55)
*** ล่องทะเลสาบอาชิ สนุกไปลานสกีและหิ มะขาวโพลน ช้อปกระหน่าย่านชิ นจูก ุ พิ เศษให้ท่านได้ทาน
บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนแท้
ุ่
ๆ!! ***

กาหนดการเดินทาง : 18 - 21 พฤษภาคม 2560
โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
หน้า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

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

วันแรกของการเดิ นทาง
07.30

กรุงเทพฯ – สนามบิ นนาริ ตะ – นาริ ตะ

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าที่ 1 – 3
เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิ นแอร์เอเชี ย เอ็กซ์ เจ้าหน้ าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอานวย
ความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง
** สายการบิ น AIR ASIA X ท าการบิ น ด้ วยเครื่ อ งบิ น AIRBUS A330-300 ที่ นั ง่ แบบ
3-3-3 (377ที่ นัง่ ) น้ าหนักกระเป๋าเดิ นทางทัง้ ขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริ การ
เสิ รฟ์ อาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มทัง้ ขาไปและขากลับ **

10.45

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ โดยสายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 606

18.45

ถึง สนามบิ นนาริ ตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณ าปรับนาฬิกาของท่านเป็ น
เวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
จากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั นาริ ตะ ณ NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดิ 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 เวลาคุ้มค่ าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาช้ อปกระหน่า ในย่านสรรพสิ นค้าทันสมัยชัน้ นา
มากมาย

ชิ นจูก ุ

ตื่น ตาตื่น ใจกับ บรรยากาศเมือ งหลวง ณ กรุ งโตเกีย วที่ค ราคร่ าด้ว ยผู้ค นมากมาย และ
เทคโนโลยีทนั สมัยตลอดสองข้างทาง
อะคิ ฮาบาร่า หรือ อี เลคทริ ค ทาวน์ ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้ า , กล้องดิจติ อล, เกมส์
ต่างๆ
ชิ บยู ่า
ย่านช้อ ปปิ้ งทัน สมัย ศู น ย์ก ลางและแหล่ งรวม วัย รุ่น ไฮโซ ยอดนิ ย มของญี่ป่ ุ น รวมถึ ง
นั ก ท่ อ งเที่ย วผู้ ม าเยือ นซึ่ง มีทุ ก สิ่ง พร้อ มสรรพสนองตอบ ด้ ว ยเหตุ น้ี เ องท าให้ ย่ า นนี้
พลุกพล่านด้วยผูม้ าเยือน
กิ นซ่า
ย่านช้อปปิ้ งเก่าแก่ แต่คงทันสมัยล้าหน้ าแหล่งรวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทางาน
ระดับไฮคลาสญี่ป่ นุ รวมถึงนักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดับ ต้นๆ ทาให้ยา่ นนี้
พลุกพล่านด้วยผูม้ าเยือนทีด่ ดู มี รี ะดับ
หน้า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

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

ฮาราจูก ุ

ย่านขายของกินของใช้และสถานที่เทีย่ วของบรรดาวัยรุ่นวัยทีน โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์
นัน้ ละแวกบริเวณ ทาเคะชิ ตะโดริ ถนนสายแคบระหว่าง สถานี ฮาราจูก ุ กับถนน เมจิ โด
ริ เรียกว่าแทบไม่มที ห่ี ายใจ ถ้ามีเวลา ขอแนะนาท่านให้เข้าไปชม ศาลเจ้าเมจิ ย์
หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ ยว โตเกียวดีสนี ยแ์ ลนด์ ==> ผูใ้ หญ่ท่านละ 2,700 บาท
เด็กตา่ กว่า 12 ปี ท่ านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางโดยรถไฟ)
นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ โตเกี ยวดิ สนี ยแ์ ลนด์ ให้ท่านสัมผัสความสนุ กสนานในดินแดน
แห่งความหฤหรรษ์อนั ยิง่ ใหญ่ ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเนื้อที่ได้จาก
การถมทะเลในอ่ าวโตเกีย วพบกับ สัญ ลัก ษณ์ ดิส นี ย์แ ลนด์ มิก กี้เม้าส์ ที่พู ด ได้ค ล่ อ งทัง้
ภาษาญี่ป่ นุ และภาษาอังกฤษพร้อมเพื่อนการ์ตูนมากมาย เชิญท่านสนุ กสนานเพลิดเพลิน
กับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับ WESTERNLAND ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญ
ภัย ผ่ า นเหล่ า โจรสลัด ใน PIRATES OF THE–CARIBBEAN สนุ ก กับ การนั ง่ เรือ บุ ก ป่ า
JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ผ่อนคลายอิรยิ าบทกับการ นัง่
รถไฟชมความหลากหลายในดิสนียแ์ ลนด์ กระชากใจใส่ความสนุ กเพิม่ กับ BIG THUNDER
MOUNTAIN เร้าใจกับ รถไฟขนถ่ านตะลุ ย ความมัน ส์ในเหมือ งแร่โบราณ BUZZ LIGHT
YEAR’S ASTRO BLASTER ทีจ่ ะนาเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละคร
เรื่อง TOY STORY เพื่อต่อ สู้กบั เชิร์ค พร้อ มกับเหล่าสมุนที่น่ากลัวปนความน่ ารัก เขย่า
ขวัญ กับ HAUNTED MANSION ปราสาทผีสงิ ทีม่ าของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องดัง
แห่ งปี สนุ ก ต่ อ กับ SPLASH MOUNTAIN ที่ท้าทายความกล้า เพลิน ใจกับ เหล่ าตุ๊ ก ตา
น่ ารัก ทัง้ หลายใน สมอลล์ เวิล์ด และเครื่อ งเล่ นนานาชนิดอัน ตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้
สนุ ก สนานอย่า งเต็ม ที่ พร้อ มเลือ กซื้อ หาสิน ค้า ที่ระลึก สไตล์ดิส นี ย์ ณ MAIN STREET
ประทับใจกับ ความงามของ ขบวนอิ เล็กทริ คพาเหรดอันตระการตา บันทึกภาพความ
ประทับใจกับการ์ตูนดังของวอล์ทดิ สนี ยท์ ท่ี ่านชื่นชอบ
หมายเหตุ : กรณี ลู ก ค้ า ต้ อ งการเดิ นทางไปโตเกี ย วดิ สนี 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 HOTEL หรือเทียบเท่า

หน้า 3 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
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วันที่สามของการเดิ นทาง
เช้า

นาริ ตะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ –
ภูเขาไฟฟูจิ – ออนเซ็น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานี ฮาโกเน่
มาจิ สู่ สถานี โมโตฮาโกเน่ สมญา ราชิ นีแห่ งทะเลสาบ วันทีอ่ ากาศแจ่มใสบนผืนน้ าท่าน
สามารถมองเห็นเงาสะท้อนสวยงามของ เม้าท์ ฟูจิ ความงามของทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจาก

เที่ยง

การก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจทิ าให้ปิดทางออกของน้าในทะเลสาบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ที่ตงั ้ อยู่กลางป่ าทึบตามแนวชายฝั ง่ ของทะเลสาบอาชิ เป็ นศาล
เจ้าชินโตทีส่ าคัญของเมือง สร้างเมือ่ ปี ค.ศ. 757 โดยศาลเจ้าดัง้ เดิมนัน้ ตัง้ อยูบ่ นเขาโคมางะ
ทาเกะ บริเวณรอบศาลเจ้ามีเสาโทริอขิ นาดยักษ์เป็ นสัญลักษณ์ ผ่านเสาโทริอเิ ข้ามาจะพบ
ตัวศาลเจ้าด้านใน ตลอดสองข้างทางเดินมีโคมไฟประดับอยูท่ ่ามกลางร่มไม้ขนาดใหญ่สร้าง
ความสงบให้แก่ผมู้ าเยือนก่อนเข้าสู่อาคารหลักศาลเจ้า แม้ศาลเจ้าจะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็
ถือว่ามีความงดงามไม่น้อยโดยเฉพาะในช่วงที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอก รวมทัง้ บรรยากาศ
รอบๆศาลเจ้าที่ช่วยสร้างความสงบในจิต ใจได้ไม่น้อ ยสมกับเป็ นดินแดนศัก ดิ ์สิทธิ ์กลาง
ขุนเขา
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจอิ ย่างใกล้ชดิ ที่บริเวณขัน้ ที่ 5 ซึ่งเป็ นจุดที่
รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ฟูจเิ ป็ นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ป่ ุน และยังเป็ นสัญลักษณ์
ของประเทศญี่ป่ นุ อีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิ ด้ตลอดทัง้ ปี เพราะใน
แต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจจิ ะมีความงดงามทีแ่ ตกต่างกัน และเป็ นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมอง
จากมุมไหนก็ตาม (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจีชนั ้ 5 นัน้ ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศอานวย)
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั บริเวณ ออนเซ็น ณ ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

คา่

รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของรีสอร์ท บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก่ ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลช่วยระบบ
การเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ าแร่แบบญี่ป่ ุน
นี่เองทาให้มผี กู้ ล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปนแล้
ุ่
วไม่ได้ลงอาบน้ าแร่กเ็ หมือนกับว่าท่ านมา
ไม่ถึงญี่ปนุ่ !

หน้า 4 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
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วันที่สี่ของการเดิ นทาง

ออนเซ็น – ทุ่งพิ้ งค์มอส ทะเลสาบโมโกโตะ – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ –
สนามบิ นนาริ ตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมความงาม ณ ทุ่งพิ้ งค์มอส ทะเลสาบโมโกโตะ ความงามแห่งเทศกาลดอกไม้
บานทัวทั
่ ง้ ภูเขา ซึ่งจะบานสะพรังพร้
่ อ มกันบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร สามารถ
เปลีย่ นภูเขาธรรมดา ๆ ให้เป็ นภูเขาสีชมพูน่าตื่นตาตื่นใจยิง่ นัก ที่น่ีเป็ นสถานทีท่ ม่ี ชี ่อื เสีย ง
ทีส่ ุดของประเทศญี่ป่ นุ ในการชมพิง้ ค์มอส และในช่วงเวลาทีฟ่ ้ าโปร่งใสท่านจะพบกับความ
งามของท้องฟ้ าสีฟ้าตัดกับทุ่งดอกไม้สชี มพู (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านสู่ โตเกียว ...นาท่าน ช้ อปปิ้ งชิ นจูก ุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง
ณ กรุงโตเกียวที่คราคร่าด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยีทนั สมัยตลอดสองข้างทาง นา
ท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของญี่ป่ ุน ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่าย
สินค้าที่ถู ก ตาถู ก ใจถู ก เงินในกระเป๋ า ชินจูกุ ย่านช้อ ปปิ้ งที่มคี วามเจริญ อันดับ หนึ่งขอ ง
โตเกียวปั จจุบนั ถูก ขนานนามว่า ศูนย์กลางที่ส องแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่าง
หรู ห ราน่ า รัก หลาก สไตล์ รวมไปถึ ง ร้า นสิ น ค้ า ชื่ อ ดัง เป็ นที่ นิ ย มทั ง้ ชาวญี่ ป่ ุ น และ
นักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือน ร้าน 100 เยน เท่ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี 5%) มีทงั ้ เครือ่ งสาอางค์
กิฟ๊ ช๊อป ขนม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายทีท่ ่านสามารถเลือกซือ้ เป็ นของฝากกลับบ้านได้
ในราคาสบาย กระเป๋ า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อ สินค้าถู กใจ อาทิ
สินค้าแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อเี ลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจติ อล หรือสินค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง
เสือ้ ผ้าแฟชันวั
่ ยรุ่น กระเป๋ า รองเท้า เครื่องสาอางค์ยห่ี ้อดังของญี่ป่ ุนไม่ว่าจะเป็ น KOSE ,
SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่
สนามบิ นเพื่อกลับกรุงเทพฯ

20.15

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ น แอร์เอเซีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 607

00.55

ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
*********************************************************
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กาหนดการเดินทาง
กาหนดการเดินทาง
18 – 21 พ.ค.

ราคาทัวร์ (พักห้องละ 2-3 ท่าน
ผู้ใหญ่ / เด็ก
19,900 บาท / ท่าน

พักห้องเดี่ยว
เพิ่ มท่านละ

7,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน
ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั
อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
➢ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
➢ อาหารบนเครือ่ งทัง้ ขาไปและขากลับ
➢ ค่าน้าหนักกระเป๋ าทัง้ ขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มี ค วามประสงค์ต้ องการอัพ เกรดที น่ ั ง่ , ซื้ อน้ าหนั กกระเป๋าเพิ ม่ , ซื้ ออาหารเพิ ม่ หรื อ
บริ การต่างๆเพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายทีด่ แู ลท่านโดยตรง ***
➢ ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
➢ ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท

อัตราค่าบริ การไม่รวม
➢
➢
➢
➢

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (กรณีลกู ค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)

➢ ค่าสินน้าใจสาหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป
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เงื่อนไขการสารองที่นัง่
➢ กรุณาสารองทีน่ งโดยการช
ั่
าระมัดจา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o เดือนพฤษภาคม มัดจาท่านละ 15,000 บาท
➢ กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
➢ กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
➢ กรณี การเดิ นทางที่ บริ ษทั ฯต้ องทาการวางการันตี ค่ามัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข และหรือ
เที่ ยวบิ นเหมาลา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทน
ในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริ การทัง้ หมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่ านได้ยอมรับเงือ่ นไขของ
บริ ษทั ฯเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
➢ กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ น
เหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
➢ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การ
ยกเลิกไฟท์หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของ
สูญหายตามสถานทีต่ ่าง ๆ ทีเ่ หนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
➢ ในกรณี ทีล่ กู ค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
➢ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่มี กี ารขึน้ ลง
ของเงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่าน้ามันของสายการบิน
➢ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่ อ งเที่ยวได้ต ามความเหมาะสม ในกรณี เกิด
จราจรติดขัดหรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
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➢ การบริการของรถบัสนาเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ ระเทศญี่ป่ ุน สามารถให้บริการ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิเช่น เริม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)
การให้บริการในแต่ละวันมิอาจเพิม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้มคั คุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึน้ อยูก่ บั สภาพการจราจร ณ วันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
➢ บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ ์เมื่อ ท่ านเดิน ทางไปพร้อ มคณะแล้ว หากท่ านงดใช้บ ริก ารใด และหรือ ไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ นุ ให้กบั คนไทย ผูท้ ป่ี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ป่ ุน
ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ว ยวัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ การท่ อ งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ ธุ รกิจ จะต้อ งยื่นเอกสารใน
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ ่ นุ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่ นุ ได้ เช่น
เงินสด หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มตี ราประทับ
อย่างน้อย 3 หน้า
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาในประเทศญี่ป่ ุนจะต้องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติ
การพานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ป่ นุ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้
เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

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

