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

ไฮไลท์ของโปรแกรม
• บินตรง ดอนเมือง-โอซาก้า / โอซาก้า -ดอนเมือง เดิ นทางโดยเครื่ องบิน BOEING 787 DREAMLINER (335 ที่นงั่ )
ฟรี น้าหนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม

• พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักโอซาก้า 2 คืน กิฟุ 2 คืน
• เมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ ป่ าไผ่อาราชิ ยาม่า สะพานโทเก็ตซึเคี ยว ศาลเจ้ายาซากะ
• เมืองทาคายาม่ า หมูบ่ า้ นมรดกโลกชิ ราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซู จิ ตลาดเช้าทาคายาม่า
• ช้อปปิ้ งแบบเต็มๆที่ มิตซุ ยพาร์คเฮ้าท์เลต และอิออน พลาซ่า
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กาหนดการเดินทาง

6 – 10 ก.ย. 60
กันยายน 60
13 – 17 / 20 – 24 ก.ย. 60

SALE 19,999.22,999.-

วันแรก

สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ (สนามบินโอซาก้า) – เมืองโอซาก้า

06.00 น.

พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์ เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT
(-/-/-)
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้ นเครื่ อง
ออกเดิ นทางสู ่ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปนุ่
โดย สายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR298
(บนเครื่องมีบริการจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม ) ***ค่ าทัวร์ ไม่รวมอาหารบนเครื่อง***
เดิ นทางถึ ง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปนุ่
(ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
(กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิน่ เพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุ ลกากรญี่ปนุ่
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ เมืองโอซาก้ า ตั้งอยูบ่ นเกาะฮอนชู ซึ่ งเป็ นเกาะที่ใหญ่และอยูต่ รงกลางสุ ด ของประเทศ
ญี่ปนุ่ ถื อเป็ นศู นย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล
รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอั ธยาศัย
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั OSAKA BAY PLAZA หรือระดับเทียบเท่ า

09.25 น.

16.55 น.

เย็น

วันที่สอง

อิสระท่ องเที่ยว หรือเลือกซื ้อทัวร์ พิเศษ “โอซาก้า ยูนิเวอร์ แซล สตู ดิโอ”

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (1)
(อาหารเช้ า/ -/ -)
ท่ านสามารถนั่งรถไฟเพือ่ ไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ อย่ างสะดวก อาทิเช่ น (ไม่ รวมค่ ารถไฟและรถบัสบริการ)
ชิ นไซบาชิ (SHINSAIBASHI) เป็ นศู นย์กลางการ SHOPPING ที่ใหญ่ที่ สุด ของครอบคลุ มพื้ นที่ในบริ เวณ
SHINSAIBASHI-SUJIจนท าให้เ ขตนี้ เป็ นเขตของคนที่ รัก การช้ อ ปปิ้ งร้า นค้ าในแถบนั้นก็ได้ แ ก่ APPLE
STORE, ARMANI, BEAMS, BENNETON, BVLGARI, CAMERA NANIWA, CARTIER, CHANEL,
COACH ฯลฯ
โดทงบุริ (DOTONBURI) ตั้งอยูท่ างใต้ของ SHINSAIBASHI AREA เป็ นเขตที่วัยรุ ่นนิยมมาเที่ยวกัน และนัก
แสวงหาอาหารการกินจะมารวมกันที่นี่
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นัมบะ (NAMBA) เป็ นศู นย์กลางการคมนาคมทางใต้ ของโอซาก้า หรื ออี กชื่อหนึ่งเราอาจจะเรี ยกว่า โซนมิ นา
มิ โซนนี้จะเป็ น โซนที่ถัดมาทางใต้ จากโซนโดทงบุริ มีการสร้างศู นย์รวมสรรพสิ นค้า ขนาดใหญ่ ที่ เรี ยกว่ า
NAMBA PARK ขึ้ นโดยการรวมเอาร้านค้า ชื่ อดังกว่า 120 ร้านค้า และร้านอาหารมากมาย
นิป ปอนบาชิ (NIPPONBASHI) หรื อที่เราเรี ยกกันว่า DEN DEN TOWN เป็ นศู นย์รวมเครื่ องใช้ไฟฟ้า สิ นค้ า
เกี่ยวกับอิ เล็กทรอนิกส์ ของเล่น การ์ตูน DVD ต่างๆ มากมาย หรื อถ้าเทียบกับโตเกียวแล้ว ที่ นี่ก ็คื อ อากิ ฮ าบา
ระ (AKIHABARA) แห่งโอซาก้า
ชิ นเสะไก (SHINSEKAI) ตั้งอยูท่ างใต้ถัดลงมาจาก DEN DEN TOWN มีสัญลักษณ์อันโดดเด่นคื อ หอคอย สึ
เทนคาคุ (TSUTENKAKU) ตั้ง โดดเด่นเป็ นศู นย์ก ลางของเขต ชิ นเสะไก ในเขตนี้ มีที เด็ ดก็คือ เป็ นแหล่ ง
SHOPPING ที่รวมรวมของท้องถิ่ นราคาถู ก ไม่เน้นสิ นค้าแบรนด์เนม
โอซาก้ า ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในแถบคันไซ ซึ่ งลงทุนอย่างมหาศาลและมีพื้นที่กว่ า
100,000 ตารางเมตร สถานที่ที่ได้จาลองฉากภาพยนตร์เรื่ องดังของฮอลลี วู้ด ไว้มากมาย ภายในถู กจาลองให้
เป็ นโลกแห่งจิ นตนาการเสมือนจริ ง และมีพื้นที่ กว้างขวางโอ่อ่า ทั้งยังมีเ ครื่ องเล่ นหลากชนิด สาหรั บผู ้นิยม
ความตื่ นเต้ นและท้าทาย แถมยัง มีการจาลองฉากต่างๆ จากหนังดังทางฝั่ ง ฮอลลี วู้ดไว้เพี ยบ ตื่ นตากับ โซน
ใหม่!!! THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ภายในปราสาทฮอกวอต จะมีสถานที่ ส าคั ญ
มากมายที่ปรากฏในภาพยนตร์ แฮรี่ พอตเตอร์ ทั้งโรงเรี ยนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์
ซึ่ งประกอบไปด้วยห้องเรี ยน, ห้องโถง รวมทั้งห้องทางานของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ ด้านสถานที่สาคั ญอื่ น
ๆ ได้ แ ก่ หมู ่บ ้า นฮอกส์ ม้ ี ด , ร้ านฮั นนี ดุ ก ส์ , ร้ า นไม้ก ายสิ ท ธิ์ โอลิ เ แวนเดอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ คุ ณ ยังจะ
เพลิ ดเพลินไปกับการแสดงที่จาลองฉากมาจากภาพยนตร์ เซซามี สตรีท 4D มูฟวี่ เมจิ ก ซึ่ งเป็ นฉากที่พาดาลึ ก
ลงไปในทะเลและทะยานขึ้ นไปบนท้อ งฟ้ าในแบบสามมิ ติและสนุ กกับเหล่ า ET ที่จะพาท่านไปนอกอวกาศ
อย่างสนุกสนาน และมันส์สุ ดๆ เมื่อสัมผัสเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุ ด คื อ สไปเดอร์ แมน ให้ทา่ นได้ถ่ายรู ปไว้เป็ นที่
ระลึ กและประทับใจมากที่สุดและระทึกใจกับฉากเพลิงไหม้จากเรื่ องแบคดร๊ าฟท์ เชิ ญท่าน ตื่ นเต้นกับการตาม
ล่า ของฉลามยักษ์จากเรื่ อง จอร์ ส ซึ่ งใช้ทุนสร้างกว่า 1,500 ล้านเยน หรื อเข้าไปสัมผัสโลกของป่ าที่ น่า ตื่ นเต้ น
ได้จากภาพยนตร์ จู ราสสิ คพาร์ ค พร้อมร่วมค้นพบโลกที่ไดโนเสาร์ยงั มีชีวิ ตอยูใ่ นขณะที่นงั่ เรื อเพื่ อเข้าไปผจญ
ภัยกับดิ นแดนของเหล่าไดโนเสาร์ นอกจากนั้นยังมีเครื่ องเล่นอื่ นๆ อี กมากมาย
รายละเอี ยดเพิม่ เติมกรุณาสอบถามได้ ที่ไกด์
ค่ าตั๋ ว ยูนิเวอร์ แซล สตู ดิโ อ ราคาผู้ ใหญ่ ท่า นละ 2,800 บาท และราคาเด็กต่า กว่ า 12 ปี ท่ านละ 2,600 บาท
(ไม่ รวมค่ ารถไฟ ไป–กลั บ) (กรณีที่ท่ านต้ องการซื ้อบัตรเที่ยว ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ กรุณาแจ้ งความประสงค์
ก่ อนเดินทาง 10วัน พร้ อมทั้งชาระเงิน)
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั
OSAKA BEY PLAZA หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่สาม
เช้ า

เมืองเกียวโต – ป่ าไผ่ อาราชิ ยาม่ า – สะพานโทเก็ตซึ เคียว - ศาลเจ้ าฟูชิมิอนิ าริ ชมเสาโทริอิ –
ศาลเจ้ ายาซากะ – ย่ านกิออน - มิตซุ ยเอ้าท์ เล็ต
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2)
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เที่ยง

เย็น

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่”เมืองเกียวโต” (KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญี่ปนเมื
ุ่ ่อ 1,000 กว่าปี มาแล้ว ก่อนที่ จ ะ
เปลี่ ยนเป็ นเมืองโตเกียวว่ากันว่าผูใ้ ดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทยั แล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปนถื
ุ่ อว่ามาไม่
ถึ งญี่ ปุ่ นร่ ว ม จากนั้ นน าท่ า นเดิ นทางสู ่ อ าราชิ ยาม่ า น าท่ า นเดิ นท างชม ส ะพานโท เก็ ต ซึ เคี ยว
(TOGETSUKYO BRIDGE) ซึ่ งเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ของอาราชิ ยามะ ที่ ส ร้า งตั้ งแต่ ส มัยเฮอั น เป็ นจุ ด ชมวิ ว ที่
สวยงามด้ว ยภาพทิ วทัศ น์ส ะพานกลางน้า และมี วิ วข้ า งหลั ง เป็ นป่ าต้ นไม้ธรรมชาติ ทางเดิ นเลี ยบป่ าไผ่
(BAMBOO PATHS) ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยูร่ ะหว่างช่วงห่างของวัดเทนริ วจิและศาลเจ้าโนโนมิ ยะ
นาท่านเดิ นทางสู ่ ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ ชม เสาโทริอิ ซุ ้มประตู สีแดงที่เป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่า ร้ อ ย
ต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลัน่ กันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์
เรื่ อง MEMORIES OF GEISHAที่ ซายูริ นางเอกของเรื่ องวิ่งลอดซุ ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้า ให้ ตนเองสม
ความปรารถนา
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ ศาลเจ้ ายาซากะ (Yasaka Jinja) หรื อศาลเจ้ากิออน เป็ นอี กหนึ่งศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงใน
เกียวโต ถู กสร้างขึ้ นประมาณ 1350 ปี ก่อน ศาลเจ้านี้ ต้ งั อยูใ่ นย่า นกิอ อนและย่านฮิ กาชิ ยาม่า อาคารหลั กถู ก
ออกแบบโดยเป็ นการรวมระหว่างฮอนเดน (honden) และไฮเดน (haiden) ด้านหน้าของอาคารหลักนี้เป็ นศาลา
ที่มีโคมไฟหลายร้อยอันแขวนอยู ่ ถ้าในช่วงเย็นๆจะมีการเปิ ดไฟที่โคมสวยงามมาก โคมแต่ละอันได้มาจากการ
บริ จาคของร้านค้าต่างๆในเกียวโต ให้ทา่ นได้อิสระช้อปปิ้ ง “ย่ านกิออน” เป็ นถนนสายเกอิชาอันเลื่องชื่ อโดยที่
สองข้างทางจะเรี ยงรายด้วย “โรงน้าชา” และ “ร้านอาหาร” สุ ดหรู มากมาย ย่านนี้แต่เดิ มเรี ยกว่า “ย่านฮานามา
จิ ” ซึ่ งเป็ นศู นย์รวมความบันเทิงและการสังสรรค์ของชาวเกียวโต ปั จจุ บนั ก็ยงั คงเหลื อกลิ่ นอายอั นรุ ่ งเรื่ องเมื่ อ
ครั้งอดี ตให้เห็นอยูร่ วมทั้งยังอาจพบเกอิ ชาที่ออกมาท างานในโรงนา้ ชาย่านนี้อีก ด้วย อิ สระให้ทา่ นได้เดิ นชม
และเลื อกซื้ อสิ นค้ากันตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ มิตซุ ยพาร์ คแจ๊ สดรีมนางาชิ มะเอ้ าท์ เล็ ตช้ อปปิ ้ งมอลล์ (MITSUI OUTLET PARK
JAZZ DREAM NAGASHIMA) หนึ่ ง ใน MITSUI OUTLET PARK ซึ่ งเป็ น OUTLET MALLขนาดใหญ่
ด้วยพื้ นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนาร้านอาหารญี่ปุ่นและสัญชาติ อื่นๆที่
มีชื่ อเสี ยงไว้เ พี ยบ มีร้านค้า มากกว่ า 240 ร้า นให้ท่านได้เ ลื อ กชิ มเลื อ กช้อ ป กันตามอัธยาศัย โดยที่นี่เลื อ ก
ออกแบบให้มีสไตล์ๆ คล้ายๆ กับเมืองนิวออร์ลีนส์ ซึ่ งเป็ นเมืองท่าทางตะวันตก ของอเมริ กา รวมทั้ง มี ป้ า ยให้
ข้อมูลกับนักช้อปถึ ง 5 ภาษา (อังกฤษ จี นไต้หวัน จี นกลาง เกาหลี และญี่ปุ่น) นอกจากนี้กจ็ ะมี ส่ วนนัง่ พั กเท้า
นัง่ พักผ่อน หลังเดิ นช้อปปิ้ งมาเหนื่อยๆ เมื่อยๆ กว่า 200 ที่นงั่ ไว้คอยให้บริ การ อี กด้วย
รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอั ธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ ้ งของท่ าน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั HOTEL KOYO BEKKAN หรือระดับเทียบเท่ า
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วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

เย็น

ตลาดเช้ าทาคายาม่ า – KAMISANNOMACHI STREET - หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
(อาหารเช้ า/ -/ -)
จากนั้นนาท่านสู ่ ตลาดเช้ าทาคายาม่ า ซึ่ งเป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า ที่นี่ทา่ นสามารถเลื อ ก
ซื้ อสิ นค้ าซึ่ งส่ว นใหญ่เ ป็ นงานฝี มือท้อ งถิ่ น ขนมขบเคี้ ยว ผัก สด ผักดอง และดอกไม้ จากนั้นนาท่า นเดิ นชม
เขตเมืองเก่ า KAMISANNOMACHI STREET ซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยงั คงอนุรัก ษ์
แบบของบ้านในอดี ตได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
นาท่านเดิ นทางสู ่ หมู่บ้ านชิ ราคาวะโกะ หมูบ่ ้านที่ได้รับเลื อกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1995 ท่านจะได้พบกับ บ้านในแบบกัสโชสึ คุริ ซึ่ งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้ งเดิ ม ชื่ อนี้ได้มาจากค าว่า กัสโช ซึ่ งแปลว่ า
พนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึ ง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้า นมี ค วาม
ยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่ งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้ นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดี ยว
แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดู หนาวได้ดี
รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอั ธยาศัย
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั HOTEL KOYO BEKKAN หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่ห้า

เมืองโอซาก้า – เอ็ กซ์ โปซิตี้ (EXPO CITY) - เอออน พลาซ่ า – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (4)
(อาหารเช้ า/ - / -)
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ เอ็ กซ์ โปซิ ตี้ (EXPO CITY) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า เป็ นศู นย์รวมความบันเทิ ง ที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดี ยว ซึ่ งนักท่องเที่ยวจะได้ท้ งั เที่ยว กิน ช้อปปิ้ ง พร้ อ มเรี ยนรู ้ สิ่ ง
ใหม่ ๆ ได้ในที่เ ดี ยว ใครไปเที่ยวโอซาก้า แล้วไม่ได้ไปเยือนจะต้องเสี ยใจอย่า งแน่นอน เอ็กซ์ โปซิ ต้ ี เป็ นส่ว น
หนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่ อระลึกถึงงานเวิ ลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้ นเมื่อปี 1970
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ “เอออน พลาซ่ า” ศู นย์รวมสิ นค้าชั้นนาต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิ กา, กล้ อ ง, กระเป๋ า,
รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ า น 100 เยน” สิ นค้าคุ ณภาพดี ราคาแสนถู ก อิ สระให้ทา่ นได้เพลิ นเพลิ นกับ
การ “เลื อกชมและซื ้อ” สิ นค้าถู กใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุ ใจ
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า
ออกเดิ นทางสู ่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR 297
(บนเครื่องมีบริการจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม ) **ค่ าทัวร์ ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
***********************************************

เที่ยง

18.00 น.
21.55 น.

*** หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปนุ่
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สามารถให้ บริการวันละ10 ชั่ วโมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขั บจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี ้
ขึ ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลั กจึงขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พกั ที่ระบุ ในรายการทัวร์ จะยั งไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลี่ ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดั บ
เดียวกัน ทางบริษัท จะแจ้ งให้ ท่า นทราบก่ อนการเดิ นทางอย่ างน้ อยประมาณ 1 -3 วั น พร้ อมทั้ งใบนัดหมายเตรี ยมตั วการ
เดินทาง
2) สาหรั บโรงแรมที่ญี่ปุ่ น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักสาหรับ 3 ท่ า น (เตีย งคู่+เตีย งเสริม ) ซึ่ งท่ า น
อาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องที่นอน 2 ท่ าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มีเตียงคู่ อาจจะมีแ ค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สาหรับนอน 2 ท่ านเท่ านั้น และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัท ขออนุ ญ าต
จั ดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่ านเดียว/ห้ อง

อัตราค่าบริการ
6 – 10 ก.ย. 60

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่ น ไม่ มีราคาเด็ก

19,999.-

กันยายน 2560

พักเดี่ยวเพิม่

7,900.-

กันยายน 2560 13 – 17 / 20 – 24 ก.ย. 60

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่ น ไม่ มีราคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิม่
หน้า 6 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

22,999.7,900.-

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

*** กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้าที่บริษัทฯ
ให้ทราบก่อนทาการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลื่ อนวันเดินทางได้)
2. ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน SCOOT
ขาไปและกลับท่านละ 20 กก.
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลกรณี เสี ยชีวิ ตสู ญเสี ย อวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง1,000,000บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ที่บริษัทได้ทาไว้ )

1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่า ซักรี ด, มิ นิบาร์ใ นห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม ที่สั่ งเพิ่ม นอกเหนื อ รายการ(หากท่านต้อ งการสั่ ง
เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่า ทิป ไกด์ และคนขั บรถ ท่ า นละ 4,000 เยน ต่ อ 1 ท่ า นตลอด
ทริป
3. ค่ าภาษี มู ล ค่ า เพิ่ม 7% และภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ย 3% (กรณีอ อก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้า วในกรณี ที่ไม่ใช ่พาสปอร์ต ไทย
กรุ ณาเตรี ย มเอกสารคื อ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตัวคนต่า งด้า ว
3)ใบส าคัญ ถิ่ นที่ อยู ่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุ ด บัญ ชีเงิ น ฝาก
ประเภทออมทรั พ ย์ 6)รู ปถ่า ยสี 2 นิ้ ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษ ัทฯจะ
เป็ น ผู ้ด าเนิ นการยื่ น วี ซ ่ า ให้ ท า่ น โดยจ่า ยค่า บริ ก ารต่า งหาก
(สาหรับหนังสื อเดิน ทางต่างด้าว เจ้าของหนั งสื อ เดินทางต้องทา
เรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก ่อนจะยื่นวีซา่ )
6. ค่า ธรรมเนี ย มวี ซ ่าส าหรั บพาสปอร์ต ต่า งด้าว (ลูก ค้ าต้องเป็ นผู ้
ชาระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลื อช าระก่อนเดิ นทาง 30 วั น กรณี ที่ไม่ช าระเงิ นส่วนที่เหลื อตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิ กการเดิ นทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต็ อ่ เมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อี เมล์ ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ ายขาย พร้อมกรอกรายชื่ อ ของผู ้
เดิ นทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดิ นทาง และแนบสาเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลื อมากกว่ า 6 เดื อ นก่ อ น
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลั บ)
4. ในกรณีที่ลู กค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้ นทาง บริ ษั ท
จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้ น
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หมายเหตุ
– กรุ ณาส่งแฟกซ์สาเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วยทางโทรสาร 02–694–0175, 02–692–5202
– ส่งสาเนาใบโอนเงิ นมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรื อทางโทรสาร
การยกเลิ กและคืนค่ าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่ องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่ อ น ขอคื นเงิ น
ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุ ไว้
ในรายการเดิ นทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึ ง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า
ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดิ นทางพร้อมคณะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อ าจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงิ น
มัดจาคื นไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น

รายละเอียดเกีย่ วกับการซื ้อที่นั่ง น้าหนั กกระเป๋า อาหารบนเครื่อง ของสายการบิน SCOOT AIRLINE
1. กรณีท่านมีความประสงค์ จะเปลี่ยนระดับชั้ นที่นั่ง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/STANDARD SERT)
จะมีรายละเอี ยดดังนี้
1.1 ที่นั่ง SCOOT BIZ สามารถเช็คที่ว่างและอัพที่นงั่ ได้ กับพนักงานต้อนรับบินเครื่ องบิน ณ วันเดิ นทาง เท่ านั้น
โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม ท่านละประมาณ 4,500 บาท ต่อคนต่อเที่ยวบิน (ท่านสามารถจองและชาระบนเครื่ องกับ
พนักงานต้อนรับบินเครื่ องบินได้เลย)
1.2 ที่นั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณี ที่ต้องการระบุที่นงั่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ 4,000 บาท (รวมไป-กลั บ)
***ไม่ อนุญาตให้ เด็กต่ากว่ า 16 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ ้นไป***
1.3 ที่นั่ง STANDARD SEAT ในกรณี ที่ต้องการระบุทนี่ งั่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ 900 บาท (รวมไป-กลั บ)
2. กรณีซื้อนา้ หนักกระเป๋ าเพิม่ (จากปกติ ที่สายการบิน SCOOT กาหนดขาไป และขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
- เพิม่ 5 กิโลกรัม 550 บาท / เพิม่ 10 กิโลกรัม 850 บาท / เพิม่ 15 กิโลกรัม 1,150 บาท / เพิม่ 20 กิโลกรัม 1,450 บาท
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(เป็ นราคาต่ อคน ต่ อเที่ยวบิน)
3. กรณีซื้ออาหารร้ อนบนเครื่อง จะมีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม 900 บาท (รวมไป-กลั บ)
4. กรณีต้องการใช้ รถเข็ น WHEELCHAIR จะมีค่าใช้จา่ ยเพิ่ ม 2,400 บาท (รวมไป-กลั บ)

****ต้ องดาเนินการแจ้ งก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 7 วันทาการก่ อนการเดินทาง (ไม่ นับรวมเสาร์ -อาทิ ตย์ )****
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่จานวนผู ้ เดิ นทางต่ ากว่า 35 ท่าน(ผู ้ ใหญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดิ นทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ต ามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ข องผู ้
เดิ นทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดิ นทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผู ้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่ อท่อ งเที่ ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิ น, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่ อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คื นเงิ น ในกรณี ที่ท่านใช้บริ ก ารของทางบริ ษ ัทฯไม่ครบ เช่น ไม่ เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่า ยทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดิ นทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุ บตั ิ เหตุ ที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯจะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ ว
ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลู กค้ าที่มวี ัตถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเที่ยวเท่ านั้น
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เรื่อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ นให้
ุ่ กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวี ซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น
ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ 15 วัน (หากผู ้ยื่นประสงค์จะ
พานักในประเทศญี่ปนเกิ
ุ่ น 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวัตถุ ประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ )
เอกสารในขั้ นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพือ่ ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ มีดังต่ อไปนี ้
1. ตั๋วเครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ (ในกรณี เดิ นทางเป็ นกรุ ๊ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิ ดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงิ นสด บัตร
เครดิ ต เป็ นต้น)
3. ชื่ อ ที่อยู ่ และหมายเลขติ ดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คนรู ้จัก โรงแรม และอื่ นๆ)
(ในกรณี เดิ นทางเป็ นกรุ ๊ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผู ้ดาเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดิ นทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(ในกรณี เดิ นทางเป็ นกรุ ๊ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผู ้ดาเนิ นการออกเอกสารดังกล่าว)

คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ นด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดิ นทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดื อนขึ้ นไป
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุ ณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ที่ไม่มีประวัติการถู กส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุ ณสมบัติที่จะถู กปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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