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日本 - 東京
JAPAN - TOKYO
4 วัน 3 คืน
สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
กาหนดวันเดินทาง ... เดือน กันยายน 2560
วันที่ 14-17 กันยายน
วันที่ 15-18 , 16-19 , 23-26 กันยายน
วันที่ 13-16 , 20-23 , 21-24 ก.ย. 2560
วันที่ 27-30 ก.ย. , 28 ก.ย.-1 ต.ค. 2560

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

15,900.- บาท
16,991.- บาท
17,991.- บาท
17,991.- บาท

ไฮไลท์ ..... ทัวร์ JAPAN TOKYO
ที่พกั
นาริ ตะ – ฟูจิ – โตเกียว
15-18 , 16-19 , 23-26 กันยายน

โตเกียว – ฟูจิ – โตเกียว
14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 ก.ย. , 28 ก.ย.-1 ต.ค. 2560

โตเกียว

เที่ยว วัดเก่ าแก่ อาซากุสะ ขอพรเจ้ าแม่ กวนอิม ชิมขนมโบราณ สนุกสนานกับของฝาก
ถ่ ายรูป โตเกียว สกายทรี และ ชิลชิล เพลินเพลิน ช้ อปปิ้ ง ที่ ย่ านชินจูกุ

ยามานาชิ

เยือนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ถ่ ายรูปวิวทะเลสาบ ขึน้ หุบเขากามะถัน ลองทานไข่ ดา
ขึน้ จุดชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ขอพรกับศาลเจ้ าบนชั้น 5

หมายเหตุ : *ราคานีไ้ ม่ รวม ค่าทิปไกด์ + คนขับ ท่ านละ 4,000 เยน /ทริป*
(เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง)
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วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า เทีย่ ง ค่า

1

สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ – สนามบินนาริ ตะ – โรงแรม

✈

X

2

โตเกียว –วัดอาซากุสะ – ถ่ายรู ปโตเกียว สกายทรี -อุทยาน
แห่งชาติฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ-ถ่ายรู ปกับทะเลสาบอาชิ –
โรงแรม + ออนเซ็น

O

X

3
4

ภู เขาไฟฟู จิ (ชั้ น 5 หรื อ ขึ้ น กับ สภาพอากาศ) – ศู น ย์จ าลอง O
แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้ ง ย่านชินจูกุ
โตเกียว – อิสระ ตามอัธยาศัย – สนามบินนาริ ตะ - ดอนเมือง O

วันแรกของการเดินทาง
08.00 น.

11.15 น.

19.40 น.

โรงแรมทีพ่ กั
HEDISTAR NARITA HOTEL
X // หรื อ KICHIJOJI TOKYU
REI HOTEL หรื อเทียบเท่า
FUJI HAKONE LAND
O SCHOLE PLAZA HOTEL
หรื อเทียบเท่า

X

X

X

✈

KICHIJOJI TOKYU REI
HOTEL หรือเทียบเท่า

สนามบินดอนเมือง (กรุ งเทพฯ) - สนามบินนาริตะ – โรงแรม

นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง , อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้ น 3 ประตู 4
สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) ... โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 606
** ทางเราขอสงวนสิ ทธิ์ การเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบินไทยแอร์ เอเชีย เอ๊กซ์ .. เนื่องจากต้องเป็ นไปตามกฏ
ระเบียบของสายการบินสาหรับการสุ่ มจับที่นงั่ ว่างบนเครื่ องให้กบั ลูกค้า .. โดยหากท่านมีความประสงค์จะ
ระบุที่นงั่ บนเครื่ องหรื อต้องการเปลี่ยนที่นงั่ ใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
(สามารถดูอตั ราค่าบริ การได้ในท้ายรายการ) **
(ขอยำ้ ว่ ำ .. สำยกำรบินแอร์ เอเชีย เอ๊ กซ์ ให้ นำ้ หนักกระเป๋ ำสัมภำระ คนละ 20 กิโลกรั ม เท่ ำนั้นนะคะ
หำกคิดว่ ำ ขำกลับต้ องนำ้ หนักเกิน 20 ก.ก. โปรดเตรี ยมซื ้อนำ้ หนักเพิ่ม ตั้งแต่ ที่สนำมบินดอนเมือง
เคำนเตอร์ สำยกำรบินแอร์ เอเชียเอ๊ กซ์ เพื่อจะได้ ไม่ ต้องกังวล เวลำจะกลับมำไทย นะคะ
[ บริการอาหารร้ อน บนเครื่ อง ]

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ...
นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว ...
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21.00 น.
22.00 น.

ไกด์จะนาท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรี ยมไว้ …
เข้ า สู่ ที่ พ ั ก .... HEDISTAR NARITA HOTEL หรื อ KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL
หรื อเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง
เช้ า

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ ายรู ป โตเกียว สกายทรี – อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ –
หุบเขาโอวาคุดานิ – ถ่ ายรู ปกับ ทะเลสาบอาชิ – โรงแรม + ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้น ทาการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง
นาท่านเข้าชม วัดอาซากุสะ หรื อ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่วา่ กันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุ งโตเกียว ซึ่ ง
เคยเป็ นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมากในอดีต นาท่านนมัสการ องค์ เจ้ ำ
แม่ กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยูห่ ลังฉากม่านกั้น) และ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามิ
นาริ มง (ประตูฟ้าคารณ)” ซึ่ งมีโคมไฟสี แดงที่ได้ชื่อว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสู งใหญ่ถึง
4.5 เมตร อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสิ นค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย .... จากนั้น
จะขอพาทุกท่านไปยืนถ่ายรู ป กับ TOKYO SKY TREE ที่บริ เวณสะพำนข้ ำมแม่ นำ้ สุมิดะ (ใกล้ วดั อำซำกุ
สะ) โดยเป็ นหอคอยส่ งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว เปิ ดให้เข้าชมเมื่อ 22 MAY 2012 มี
ความสู งที่ 634 เมตร (แซงหน้าโตเกียวทาวเวอร์ ไป 301 เมตร) เป็ นหอคอยส่ งสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก

ได้เวลาอันสมควร ... นาท่านเดินทางไปตามเส้นทางไฮเวย์เดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่ งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่
** อิสระ อาหารกลางวัน แบบชิ ลชิ ล บริ เวณ จุดพักรถบัส **
จากนั้น เดินทางเข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ ... นาท่านนัง่ รถบัสขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ
(Owakudani) หรื อหุบเขากามะถัน บริ เวณด้านบนจะอบอวลไปด้วยกลิ่นไอกามะถันที่คุกรุ่ นลอยจากใต้
ดิน ซึ่งเป็ นผลพวงมาจากการระเบิดของภูเขาฮาโกเน่ เมื่อ 300 ปี ก่อน นัน่ เอง ท่านสามารถลองซื้ อไข่ดา ที่
เชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ดา 1 ฟอง จะมีอายุยนื ยาวไปอีก 7 ปี มาลองชิมกันได้ ... จากนั้นให้ท่านไปถ่ายรู ป
เก็บวิวทิวทัศน์ ที่ ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่เกิดขึ้นหลังจากการปะทุของภูเขาไฟฮาโก
เน่ เมื่อ 3,000 ปี ก่อน
เข้าสู่ ที่พกั FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่า
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรม ** พิเศษ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อั้น **
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หลังอำหำร .. ให้ ท่ำนได้ ดื่มดำ่ กับบรรยำกำศการแช่ ออนเซ็น หรื อ แช่
นำ้ แร่ ในแบบฉบับชำวญีป่ ุ่ น โดยที่มคี วำมเชื่ อว่ ำ จะคลำยควำมเหนื่อยล้ ำ
และ ผิวพรรณจะสวยงำมเปล่ งปลั่งกลับมำมีชีวิตชีวำได้ ตำมเดิม

วันที่สามของการเดินทาง
เช้ า

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้ น 5 หรื อ ขึน้ กับสภาพอากาศ) – ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว – โตเกียว –
ช้ อปปิ้ ง ชิ นจูกุ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทาการเช็คเอาท์ และตรวจสอบกระเป๋ าสัมภาระก่อนออกเดินทาง ... ต่อจากนั้น นาท่านไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ
ซึ่ งถือกันว่าเป็ นภูเขาที่สวยที่สุดและมีความศักดิ์สิทธิ์ สาหรับชาวญี่ปุ่น
เป็ นอย่างมาก โดยจะมีความสู งอยูท่ ี่ 3,776 เมตร และรถบัสสามารถพา
ท่านขึ้นไปยังชั้น 5 จากทั้งหมด 10 ชั้น เพื่อขึ้นไปชมศาลเจ้าฟูจิ และ
ได้ถ่ายรู ปจากบนนั้น พร้อมกับยังมีร้านค้าขายของที่ระลึกให้ท่านได้
เลือกซื้ อมากมาย ... ** (หากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย หรื อ เส้นทาง
การขึ้นภูเขาปิ ด ทางบริ ษทั จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่นาท่านขึ้นภูเขา ) **
จากนั้น ขอนาท่านไปยัง ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว หรื อ FUJINOEKI ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณใกล้ๆ กับภูเขาไฟฟูจิ
โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิ ดแผ่นดิ นไหว
และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริ คเตอร์ ต่างๆกัน .. รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอด
จากสิ่ งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วเป็ นต้น …
** อิสระ อาหารกลางวัน แบบชิ ลชิ ล บริ เวณ จุดพักรถบัส **
ได้เวลาอันสมควร เดินทางมายัง กรุ งโตเกียว มหานครของประเทศญี่ปุ่น ในอดีตใช้ชื่อว่า “เอโดะ” .. เป็ น
เมืองเศรษฐกิจที่สาคัญ และเป็ นศูนย์รวมทางด้านเทคโนโลยีเอาไว้อย่างมากมาย ....
และพาไปช้อปปิ้ งต่อที่ ย่ านชิ นจูกุ (Shinjuku) ...แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ เก๋ ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่ นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็ นเหมือน
ศูนย์กลางของของย่านนี้ ซึ่ งเป็ นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น
** อิสระ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
เข้าสู่ ที่พกั .... KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้ า

โตเกียว – อิสระ ตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้น ทาการเช็คเอาท์ และ นาสัมภาระมาเก็บไว้ตรงล็อบบี้โรงแรม
** ช่วงเช้า จะให้ อิสระท่ ำนแบบชิ ลชิ ล แบบไม่ มรี ถบัสบริ กำร ซึ่ งท่านสามารถจะเดินเล่นรอบบริ เวณ
โรงแรม หรื อจะเลือกนัง่ รถไฟไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ของกรุ งโตเกียว ได้เช่นกัน โดยขอคาแนะนาเส้นทาง
จากไกด์มืออาชีพของเราได้แบบไม่ตอ้ งเกรงใจ นะคะ ... ซึ่ งมีสถานที่แนะนาอยูม่ ากมายให้ท่านได้ไปเดิน
เล่น เช่น ...
ย่ านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งวัยรุ่ นที่รู้จกั กันดีของกรุ งโตเกียว เดินเล่นที่ ถนนทาเคชิตะ (Takeshita
Dori) พบกับร้านค้าที่ขายสิ นค้าวัยรุ่ นมากมาย ร้านขนมเครปที่มีชื่อเสี ยง ฯลฯ หากมาในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ท่านจะได้พบกับเด็กหนุ่มสาวที่แต่งตัวคอสเพลย์ เลียนแบบตัวการ์ ตูน มาเดินอวดโฉมกันมากมาย
ย่านชิบูยา่ (Shibuya) แหล่งช้อปปิ้ งสตรี ทที่ยงิ่ ใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้า
อีกนับพัน ซึ่งมีหา้ งฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชัน่ ไว้มากมายรวมทั้งมีรูปปั้ น “ฮาจิโกะ” หรื อเจ้า
หมาแสนซื่ อสัตย์ฮาจิ ที่เฝ้ารอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบูยา่ ตราบจนวันตายของมัน..และให้ท่านได้เดินเล่นช้
อปปิ้ งไปกับห้างฯเปิ ดใหม่เมื่อเมษายน 2012 นัน่ คือ SHIBUYA HIKARIE เป็ นอาคารใหม่ที่สร้างทดแทน
Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่ งอยูท่ างตะวันออกของสถานี รถไฟชิบูยา่ เป็ นอาคารสู ง 34 ชั้น
โดยมีร้านค้า กว่า 200 จุดและรวมเอาแฟชัน่ ต่างๆจากทุกมุมโลกมาไว้ กับโรงภาพยนต์ที่จุคนได้ถึง 2000 ที่
นัง่ รวมไปถึงไฮไลท์ของที่นี่ นัน่ คือ “ห้องน้ า” ที่ถูกดีไซน์ใหม่เรี ยกกันว่า “Switch Rooms” มีให้เห็นตั้งแต่
ชั้นB3 ถึงชั้น 5 อยากรู ้วา่ เป็ นยังไง ก็ไปดูกนั
ย่านอากิฮาบาระ (Akihabara) หรื อบางทีเรี ยกว่า อากิบะ (Akiba) .. แหล่งรวมเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่มากที่สุด
ของกรุ งโตเกียว ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าประเภทไหนก็ตาม หากว่ามีไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องจะต้องมารวมกันอยูท่ ี่นี่
เกือบทั้งหมด ... ทั้ง ทีวี , เครื่ องเสี ยง , ตูเ้ ย็น , เกมส์ , คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ อีกทั้งที่นี่ยงั เป็ น
แหล่งรวมบรรดาโอตาคุ (Otaku) หรื อเหล่าแฟนคลับผูค้ ลัง่ ไคล้กบั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เช่น หนังสื อการ์ ตูน , ตัว
ละครในเกมส์ เป็ นต้น ..ซึ่ งที่นี่ก็ยงั มีร้านที่รองรับเหล่าสาวกโอตาคุ ทั้ง Maid Café , Gundam Café คอย
เรี ยกลูกค้าอยูต่ ลอดทั้งวัน ...
** อิสระ อำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย **

16.00 น.
18.00 น.
20.55 น.

กลับมาพบกันที่ ล็อบบี้โรงแรม นะคะ ตามเวลา เพื่อจะได้ข้ ึนรถบัสเดินทางไปยัง สนามบินนาริตะ
ได้เวลาอันสมควร ... ขึ้นรถบัส เพื่อเดินทางไป สนามบินนาริตะ
ถึง สนามบินนาริตะ .. ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
( โปรดอย่าลืมว่า ทางสายการบินให้น้ าหนักกระเป๋ าต่อท่าน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม )
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 607
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เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ .. โดยสวัสดิภาพ

01.35 น.

****************************************************************
(สาหรับรายการท่องเทีย
่ ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นเพือ
่ ความเหมาะสมตามสภาพอากาศ และการจราจร
ในแต่ละวัน โดยมิได ้แจ ้งล่วงหน ้า เพือ
่ ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค ้าเป็ นสาคัญ)

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
1. บริ ษ ทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุ สุดวิสั ยที่ ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดิ นทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาต
ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดิ นทาง หากท่านถู กปฏิ เสธ
การเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่ ค ณะไม่ ค รบจานวน 15 ท่ าน ทางบริ ษ ทั ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ในการงดออกเดิ นทาง โดยทางบริ ษ ทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก
ข้อแล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

日本 - 東京
JAPAN - TOKYO
5 วัน 3 คืน
สายการบินไทย แอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
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กาหนดการเดินทาง

วันที่ 14-17 กันยายน
วันที่ 15-18 , 16-19 , 23-26 กันยายน
วันที่ 20-23 ,
21-24 , 27-30 ก.ย. , 28 ก.ย.-1 ต.ค. 2560

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2
ท่ าน

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มี พักเดี่ยว
พักกับ เตียงพักกับ เพิม่
ผู้ใหญ่ 1
ผู้ใหญ่ 2
ท่ าน
ท่ าน

15,900.16,991.-

15,900.16,991.-

15,900.15,991.-

7,900.7,900.-

17,991.-

17,991.-

16,991.-

7,900.-

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ] 6,000 บาท / ท่ าน ***
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ใช้ระบบการจองที่นงั่ เป็ นแบบสุ่ มที่นงั่ ว่าง อาจจะทาให้ครอบครัวที่มาด้วยกันไม่ได้
นัง่ ติดกัน หากลูกค้าเท่าได้ประสงค์จะจองที่นงั่ ติดกันจะมีรายละเอียดการค่าใช้จ่ายในการซื้ อที่นงั่ เพิ่ม
** โปรดติดต่อสายการบินด้วยตัวท่านเอง **
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯเพื่อเช็ คว่ ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชาระค่ าบริการ
3.1 กรุ ณาชาระเงินเต็มจานวน
4.การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
4.3 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสาย
การบิน และค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT
จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่ าทัวร์ ท้งั หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและญีป่ ุ่ น ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่ านั้น
ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ท้งั สิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตาม
รายการทัวร์ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุ รกิจ โดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรด
ต้องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษทั อาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่าทิปสาหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 4,000 เยน ต่อท่าน / ทริ ป
* (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง) *

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% สาหรับนิติบุคคล
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อธุ รกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
เป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทางบริ ษทั จะจัดเตรี ยม
ให้กบั ลูกทัวร์ แต่ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรื อมิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ :
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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