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ไฮไลท์ของโปรแกรม
บินตรง ดอนเมือง–นาริ ตะ เดินทางโดยเครื่ องบิน BOEING 777–200 ER (415 ที่นงั่ )
พร้อมบริ การอาหาร HOT MEALS และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
พักโรงแรม ระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาหารเช้า พักชิบะ 2 คืน นากาโน่ 1 คืน และ นาริตะ 1 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เล่นสกีที่ SHIRAKABA SKI หมู่บา้ นน้ าใส– โอชิโนะฮัคไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
พระราชวังอิมพีเรี ยล วัดอาซากุสะโตเกียว เบย์ อควาไลน์ พร้อมช้อปปิ้ งกันแบบเต็มๆ ที่ยา่ น ชิ นจูกุ
อิ่มอร่ อยกับเมนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยกั ษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น
พร้อมเปิ ดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุ ขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น
พิเศษ!!! อิม่ อร่ อยกับเมนูสไตล์ ญปี่ ุ่ น พร้ อมเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ แบบฉบับชาวญีป่ ุ่ น

วัน โปรแกรมการเดินทาง
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริ ตะ – พระพุทธรู ปอุ
2
ชิคุไดบุทสึ – MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI
พระราชวังอิมพีเรี ยล (ด้านนอก) – วัดอาซะกุซะ
3 ถ่ายรู ปแลนด์มาร์ คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี (ด้านหน้า)–อุเอ
โนะ–ศาลเจ้าเมจิ–โอไดบะ
โตเกียว เบย์ อควาไลน์ – สวนยามาชิตะ – โยโกฮาม่า ไช
4 น่าทาวน์ – หมู่บา้ นน้ าใสโอชิโนะฮัคไก พิพิธภัณฑ์
แผ่นดินไหว
5 ลานสกี SHIRAKABA SKI – คาวาโคเอะ – ชินจูกุ
6 วัดนาริ ตะ – เอออน พลาซ่า – สนามบินนาริ ตะ –

เช้ า
–

กลางวัน
–

เย็น
โรงแรมทีพ่ กั
– –
KEISEI HOTEL
–
MIRARE



–

✓

✓

–

KEISEI HOTEL
MIRARE

✓

–

✓

HOTEL SHINANO
PRINCE SHIRAKABA

✓
✓

✓
–

–
–

TOYOKO INN NARITA
–
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ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุ งเทพฯ)

กาหนดเดินทาง
ธันวาคม 2560
วันแรก
23.55 น.

วันทีส่ อง
04.15 น.
11.55 น.

เทีย่ ง

ค่า

1– 6 ธันวาคม 2560
พักเดี่ยวเพิม่

31,555.–
7,900.–

ท่าอากาศยานดอนเมือง
พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง

ท่ าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – พระพุทธรู ปอุชิคุไดบุทสึ
MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI
ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
(– /– / – )
โดย สายการบิน NOKSCOOT เทีย่ วบินที่ XW918 (บริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น
นาท่านนมัสการ พระพุทธรู ปอุชิคุไดบุทสึ (USHIKU DAIBUTSU) ในปี ค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจาก
กินเนสบุค๊ ว่า เป็ นรู ปปั้ นพระพุทธรู ปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ ที่สูงที่สุดในโลก ส่ วนสู งนั้น 120 เมตร
(ส่ วนของรู ปปั้ นสู ง 100 เมตร ส่ วนฐานสู ง20เมตร) พระพุทธรู ปปางยืนนี้ สู งเป็ นอันดับ 3 ของโลก ถ้าเทียบ
ระดับความยิง่ ใหญ่น้ ี พระพุทธรู ปไดบุทสึ ที่จงั หวัดนารา (ส่ วนสู ง 14.98 เมตร) มีขนาดเพียงฝ่ ามือไปเลย
และเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ ก็จะรู ้สึกได้ถึงความยิง่ ใหญ่ที่ทรงพลังของรู ปปั้ นพระพุทธรู ปปางยืนนี้
อิสระอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ มิซซุ ย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI) แหล่งช้อปปิ้ งขนาด
ใหญ่ที่ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้า แบรนแนม ต่างๆ อาทิเช่น COACH, MIXHAEL KORS, BALLY,TOMMY
HILFIGER
อิสระอาหารเย็น
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั KEISEI HOTEL MIRAMARE หรื อเทียบเท่า
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หมายเหตุ :
1) โรงแรมที่ พั ก จะเป็ นห้ อ งพั ก แบบเตี ย ง DOUBLE เท่ า นั้ น ซึ่ ง ทางบริ ษั ท จะแจ้ ง ชื่ อ โรงแรมที่ ท่ า นจะเข้ า พั ก
ก่อนล่วงหน้ า 1–3 วันทาการ
2) ในกรณี ที่ โรงแรมที่ พั ก ไม่ มี ห้ อ งอาบน้ า แร่ (ออนเซ็ น ) ภายใน โรงแรม ทางบริ ษั ท จะจั ด ให้ ท่ า นไปใช้ บริ ก ารที่
แช่ ออนเซ็นบริเวณใกล้เคียง

วันทีส่ าม พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซะกุซะ–ถ่ ายรู ปแลนด์ มาร์ คแห่ งใหม่ โตเกียวสกายทรี(ด้ านหน้ า) –
อุเอโนะ–ศาลเจ้ าเมจิ–โอไดบะ
เช้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม(1)
(อาหารเช้ า/ กลางวัน / – )
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เพื่ อ ถ่ า ยรู ป คู่ ก ับ พระราชวัง อิ ม พี เรี ย ล (ไม่ ร วมค่ า เข้ า ชมภายในพระราชวั ง ) เป็ น
พระราชวังของสมเด็จพระจักรพรรดิ แห่ งญี่ ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตชิ โยะดะใกล้กบั สถานี รถไฟโตเกี ยว ภายใน
พระราชวังประกอบด้วย พระราชมณเฑียร พระตาหนักของพระราชวงศ์ พิพิธภัณฑ์ ในพระองค์ สานั ก
พระราชวัง และสวนขนาดใหญ่ ซึ่ งแต่เดิมพระราชวังแห่งนี้เป็ นที่ต้ งั ของปราสาทเอโดะของตระกูลโทะกุงา
วะ แต่ ถูกท าลายในช่ วงสงครามโลกครั้ งที่ 2 ต่อมาในปี 1964 จึ งได้มีก ารบู รณะใหม่ โดยสร้ างตามรู ป
แบบเดิม คือมีคูน้ าและกาแพงหิ นล้อมรอบปราสาท และมีทางเข้าหลักเป็ นสะพานคู่
จากนั้นเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว”เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นโตเกียว หมายถึง "นครหลวงตะวันออก"
เป็ นเมื องที่ มี ป ระชากรมากที่ สุ ดในโลกเมื องหนึ่ ง จึ งท าให้ กรุ งโตเกี ยวเป็ นหนึ่ งในศูน ย์ก ลาง การเงิ น
ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี จากนั้นเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซะคันนอน”วัดที่เก่าแก่
ที่สุดในโตเกียว เป็ นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ ที่มีขนาดเล็กเพียง 5.5 ให้ท่าน
ได้นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายภาพประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์ ”และซื้ อสิ นค้าของฝาก
ของที่ระลึกที่ “ถนนนาคามิเซะ” สิ นค้า MADE IN JAPAN แท้ๆ ให้ท่านได้เลื อกซื้ อร่ ม, หมวก, รองเท้า,
กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้งขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัยจากนั้นนาทุกท่านถ่ายรู ปกับแลนด์มาร์ ก
แห่ งใหม่ของกรุ งโตเกียวด้านหน้า หอคอยโตเกียวสกายทรี (TOKYO SKY TREE) บริ เวณริ มแม่น้ าสุ มิดะ
หอคอยโตเกี ยวสกายทรี เป็ นหอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่ สุดในโลก มี ความสู ง 634 เมตร (ทาลาย
สถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600เมตร และหอซี เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโท
รอนโต ของแคนาดา มีความสู ง553เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) JAPANESE SET
นาท่านช้อปปิ้ งสถานที่ยอดฮิต ย่ านอุเอโนะ อาทิเช่ น ‘ตึกม่วง ทาเคยะซึ่ งเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งที่มีสินค้าราคา
ถู กให้ท่านได้เลื อกซื้ อมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น เครื่ องสาอาง,เครื่ องใช้ไฟฟ้ า,ขนมญี่ ปุ่น,นาฬิ กา,เสื้ อผ้าและ
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กระเป๋ าแบรนด์ดงั นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอิสระช้อปปิ้ ง ถนนอะเมะโยโกะ ถนนสายช้อปปิ้ งยอดฮิต
ย่านอุเอโนะ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ ง เช่น ร้านแบรนด์เนมมือสอง ร้านขายขนมของฝาก ร้านปาจิง
โกะ ร้านรองเท้ายอดฮิต และอีกมากมาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เพื่อเข้าชม “ศาลเจ้ าเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่
อันศักดิ์ สิ ท ธิ์ และเป็ นที่ เคารพของคนโตเกี ยว สร้ างขึ้ นโดยจักรพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี 1920
ในช่ วงวันปี ใหม่คนโตเกี ยวนิ ยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่ งนี้ ซึ่ งตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ ” สวนที่มีตน้ ไม้
นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทาให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ภายในป่ า จากนั้นนาท่านเดิ นทางไป
ย่ านโอไดบะ (ODAIBA) คื อเกาะที่ ส ร้ างขึ้ นไว้เป็ นแหล่ งช้อปปิ้ งและแหล่ งบันเทิ งต่างๆในอ่ าวโตเกี ยว
ได้รับการปรับปรุ งให้มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
ตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยงั คงความเป็ นธรรมชาติ ไว้ด้วยความอุ ดมสมบู รณ์ ของพื้ นที่ สีเขียว ไดเวอร์ ซิ ตี้
โตเกียวพลาซ่ า (DIVERCITY TOKYO PLAZA) เป็ นห้างดังอี กห้างหนึ่ งที่ อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่ น
ของห้างนี้ ก็คือ หุ่ นยนต์กนั ดั้ม ขนาดเท่าของจริ งซึ่ งมีขนาดใหญ่มากในบริ เวณห้างก็จะมีร้านค้าสาหรับคอ
กันดั้มอย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (GUNDAM CAFE)
อิสระอาหารเย็น
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั KEISEI HOTEL MIRAMARE หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

โตเกียว เบย์ อควาไลน์ – สวนยามาชิตะ – โยโกฮาม่ า ไชน่ าทาวน์ – หมู่บ้านนา้ ใสโอชิโนะฮัคไก
พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม(3)
(อาหารเช้ า/ – / อาหารเย็น )
นาท่านเดิ นทางลอดทางด่ วนพิเศษซึ่ งเป็ นอุ โมงค์ใต้ทะเล หรื อที่ ญี่ปุ่นเรี ยกว่า “โตเกียว เบย์ อควาไลน์ ”
(TOKYO BAY AQUALINE) ซึ่ งความพิเศษของทางด่ วนนี้ อยู่ที่การเป็ นทางด่ วนที่ได้รับการรับรองให้
เป็ นอุโมงค์ใต้ทะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่ งจะแวะจุดพักรถชมวิวตรงบริ เวณกลางทาง ซึ่ งมีชื่อ
เรี ยกว่า TOKYO BAY OASIS หรื อ “อุมิโนะ โฮตารุ ” (หิ่ งห้อยแห่ งทะเล) ให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ น กับการ
ถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของสิ่ งก่อสร้างที่มนุ ษย์สร้างขึ้นในอ่าวโตเกียว ซึ่ งนอกจากจะเป็ นที่พกั รถแล้วที่นี่
ก็ยงั มีร้านขายของที่ระลึก ภัตตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ให้พกั ผ่อนหย่อนใจกันอีก
จากนั้นนาท่านเข้าชม สวนยามาชิ ตะ (YAMASHITA PARK) เป็ นสวนสาธารณะที่ มีพ้ืนที่ ริมทะเลทอด
ยาวประมาณ 750 เมตร สร้ างขึ้ นหลังจากเกิ ดแผ่นดิ นไหวในคันโตปี 1923 ภายในสวนแห่ งนี้ มี ทางเดิ น
กว้างขวางให้ผูค้ นได้เดิ นเล่ นเพลิ ดเพลิ นไปกับทิ วทัศน์ของอ่าว และเรื อที่แล่นผ่าน ทางตอนใต้จะมีทาง
นาไปสู่ RINKOSEN PROMENADE, OSANBASHI PIER และ MINATO MIRAI บรรยากาศของสวนจะ
เต็มไปด้วยนาพุและอนุ เสาวรี ยก์ ระจายไปทัว่ เช่ น อนุ สรณ์ ชาวอินเดีย อนุ เสาวรี ยฟ์ ิ ลิปปิ นส์ รู ปปั้ นเนตร
นารี อนุเสาวรี ยเ์ พลงเด็กภาษาญี่ปุ่น และรู ปปั้ นหัวขนาดใหญ่ที่ตดั ทรงผมไสตล์ตะวันตก เป็ นต้น
อิสระอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ โยโกฮาม่ า ไชน่ าทาวน์ (YOKOHAMA CHINATOWN) เป็ นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุด
ในญี่ปุ่น ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองโยโกฮาท่า ในสมัยก่อนเมืองนี้ เป็ นเมืองชายทะเล ผูค้ นส่ วนใหญ่ทาประมง แต่

เทีย่ ง
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ในปี 1859 ได้มีการเปิ ดเป็ นเมืองท่าเพื่อใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ และได้มีชาวจีนเดิ นทางมาติดต่อค้าขาย
เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆจึงทาให้มีไชน่าทาวน์เกิดขึ้น ร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็เยอะขึ้นเรื่ อยๆ จึงทาให้กลายเป็ น
ไชน่าทาวน์ที่มีขนาดใหญ่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของเมืองโยโกฮาท่าแห่งนี้
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านน้าใสโอชิ โนะฮัคไก (OSHINO HAKKAI) ชมบ่อน้ าที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจาก
การละลายของหิ มะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่
พื้นดินและซึ มซาบไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อน้ า ดังนั้นน้ าที่อยูใ่ นบ่อจะเป็ นน้ าที่ใสสะอาดและสดชื่ นมากในปี
1985 สถานที่แห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
อีกทั้งบริ เวณโดยรอบสามารถชมวิวของภู เขาไฟฟู จิได้ในวันที่ อากาศแจ่มใส ให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ น กับ
บรรยากาศ พร้อม ชม และเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ EXPERIENCE EARTHQUAKE พิพธิ ภัณฑ์
แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจาลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่าสุ ดสู่ ข้ นั สู งสุ ดและ
สนุ กสานในการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ ในห้องจาลองแบบต่างๆท่านสามารถเลือกซื้ อของฝากราคาถู ก เช่ น
ขนม เครื่ องสาอาง เครื่ องไฟฟ้าได้จากที่นี่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4) KAISEKI+KING CRAB BUFFET
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

HOTEL SHINANO PRINCE SHIRAKABA หรื อเทียบเท่า

ห้ ามพลาด เปิ ดประสบการณ์การอาบน้ าแร่ เพื่อสุ ขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน้ าแร่ ในแบบของญี่ปุ่น
สรรพคุ ณการอาบน้ าแร่ : การอาบน้ าแร่ สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่ นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิ ตในร่ างกายหมุนเวียนได้ดีข้ ึนช่วยขับสิ่ งอุดตันใต้ผิวหนังและรู ขุมขนทา
ให้ผวิ หนังสะอาดบารุ งผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึ งเครี ยด

วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง

ลานสกี SHIRAKABA SKI – คาวาโคเอะ – ชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (5)
(อาหารเช้ า/ กลางวัน / – )
จากนั้นนาท่านสัมผัสความสนุ กสนานกับหิ มะที่ ลานสกี SHIRAKABA SKI ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับการ
เล่นหิ มะและสนุ กสนานกับการเล่น “สกี ” หรื อเลื อกสนุ กกับ “สโนว์บอร์ ด” และเพลิดเพลิ นกับการ “นัง่
เลื่อนหิมะ” (** ไม่ รวมอัตราค่ าเช่ าอุปกรณ์ , ชุ ดสาหรับเล่ นสกี และ เครื่ องเล่ นทุกชนิด **)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) JAPANESE SET
จากนั้นนาทุกท่านสู่ เมืองเก่า คาวาโคเอะ เมืองเก่าที่ได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นเมืองเกียวโตน้อยหรื อ KOEDO ตั้งอยู่
ในจังหวัดไซตามะ เมืองคาวาโกเอะมีเสน่ห์แบบโบราณที่ยงั คงสภาพให้เราได้เห็ นจนถึ งทุกวันนี้ อดีตหัว
เมืองสาคัญในสมัยเอะโดะที่ พร้ อมจะพาเราย้อนยุคสู่ สมัยเอะโดะด้วยอาคารบ้านเรื อนแบบดั้งเดิ มพร้ อม
แสดงให้เห็นถึงวิถีการใช้ชีวติ ของชาวญี่ปุ่นในสมัยที่ขา้ วเป็ นสมบัติอนั ล้ าค่าของชาวญี่ปุ่น
จากนั้นเพื่อเป็ นการเอาใจเหล่านักSHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบที่“ชิ นจูกุ”
หรื อ “ศู น ย์ ก ลางที่ ส องแห่ ง นคร”ย่า นความเจริ ญ อัน ดับ หนึ่ งของนครโตเกี ย วในปั จ จุ บ ัน ให้ ท่ า นได้
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เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อของจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรู ปMP–3,
WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์ , นาฬิกา, เสื้ อผ้า และเครื่ องสาอาง เป็ นต้นไม่วา่ จะเป็ น H&M,
ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI,
COMME DES GARCON
อิสระอาหารเย็น
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

TOYOKOINN NARITA หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก

วัดนาริตะ– เอออน พลาซ่ า– สนามบินนาริตะ – ท่ าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า (7)
(อาหารเช้ า/ – / –)
นาท่านเดิ นทางสู่ วัดนาริ ตะ ซึ่ งท่านจะได้นมัสการเทพเจ้าแห่ งไฟ ณ วัดนาริ ตะวัดที่มีประวัติศาสตร์ อนั
เก่ าแก่ซ่ ึ งมี อายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และยังเป็ นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่ งไฟ จากนั้นนาท่านช็อปปิ้ ง “เอ
ออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนาต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง
“ร้ าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้าถูกใจ
ฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ

สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพื่อเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เทีย่ วบินที่ XW919
(บริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่ อง)
22.05 น.
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรื อ
การจราจรเป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ ุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น
สามารถให้ บริการวันละ10 ชั่ วโมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึงขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่ องเทีย่ วตามสถานทีใ่ น
โปรแกรมการเดินทาง****.
13.00 น.
16.50 น.

โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ใน
ระดับเดียวกัน ทางบริ ษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1-3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรี ยม
ตัวการเดินทาง
2) สาหรั บโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักสาหรับ 3 ท่ าน (เตียงคู่+เตียงเสริม) ซึ่ งท่ าน
อาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สาหรั บ นอน 2 ท่ านเท่ านั้ น และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริ ษัทขอ
อนุญาตจัดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้ อง
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อัตราค่าบริการ
วันที่ 1– 6 ธันวาคม 2560

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2– 3 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก

31,555 บาท
7,900.–

พักเดี่ยวเพิม่

**ราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก**
**เด็กตา่ กว่ าอายุ 2 ปี ราคา6,900 บาท**
*** กรณีทลี่ ูกค้าต้ องออกตัว๋ เดินทางภายในประเทศ หรื อไฟล์ทต่ อ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ฯ
ให้ ทราบก่อนทาการออกตัว๋ มิฉะนั้นบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน NOKSCOOT

ขาไปท่านละ 20 กก. ขากลับท่านละ 20 กก
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาไว้ )

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ านละ 4,000 เยน หรื อประมาณ 1,400

3.
4.
5.

6.

บาท ต่ อ 1 ท่ านตลอดทริ ป (ขออนุญาตเก็บที่สนามบินดอนเมื อง
ณ วันเดินทาง)
ค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม 7% และภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ย 3% (กรณี อ อก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)
ใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ 4)ส าเนาทะเบี ย นบ้า น 5)สมุ ด บัญ ชี เงิ น ฝาก
ประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ น
ผูด้ าเนิ น การยื่น วีซ่ าให้ท่ านโดยจ่ ายค่าบริ การต่างหาก (ส าหรั บ
หนังสื อเดิ นทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดิ นทางต้องทาเรื่ องแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผูช้ าระ
ด้วยตนเอง)
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เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลื อชาระก่อนเดิ นทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของ
ผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสาเนาพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน
ก่ อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป– กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้ นทาง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงิน ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดิ นทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับ
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บ ริ ก ารรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดิ นทางพร้ อมคณะถื อว่าท่ านสละสิ ท ธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้อง
ค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
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รายละเอียดเกีย่ วกับการซื้อทีน่ ั่ง และนา้ หนักกระเป๋า รถเข็น WHEELCHAIR ของสายการบิน NOKSCOOT
1. กรณีมีความประสงค์ จะเปลีย่ นระดับชั้นทีน่ ั่ง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/SUPER SEAT) จะมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ทีน่ ั่ง SCOOT BIZ สามารถอัพเกรดที่นงั่ ได้ โดยจะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละประมาณ 5,000 บาท (รวมไป– กลับ)
1.2 ทีน่ ั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณี ที่ตอ้ งการระบุที่นงั่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ 2,800 บาท (รวมไป– กลับ)
ทีน่ ั่งแถว 31 และ 61 (ROW 31 & ROW 61)***ไม่ อนุญาตให้ เด็กต่ากว่า 16 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปี ขึน้ ไป***
1.4 ทีน่ ั่ง SUPER SEAT ในกรณี ที่ตอ้ งการระบุที่นงั่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ 1,600 บาท (รวมไป– กลับ)
1.3 ทีน่ ั่ง STANDARD SEAT ในกรณี ที่ตอ้ งการระบุที่นงั่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ 1,000 บาท (รวมไป– กลับ)
2. กรณีซื้อนา้ หนักกระเป๋าเพิ่ม (จากปกติที่สายการบิน NOKSCOOT กาหนดขาไป และขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
– เพิม่ 5 กิโลกรัม 200 บาท / เพิม่ 10 กิโลกรัม 400 บาท / เพิม่ 15 กิโลกรัม 600 บาท / เพิม่ 20 กิโลกรัม 1,000 บาท
(เป็ นราคาต่ อคน ต่ อเทีย่ วบิน)
***หมายเหตุ*** สาหรับการซื้อนา้ หนักกระเป๋า สู งสุ ดได้ ไม่ เกิน 40 กิโลกรัม รวมกับนา้ หนักกระเป๋าทีม่ ีอยู่แล้ ว
3. กรณีต้องการใช้ รถเข็น WHEELCHAIR จะไม่ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม แต่ จะต้ องแจ้ งล่วงหน้ า 72 ชั่วโมงก่อนบิน
***สาหรับทีน่ ั่งโซน SCOOT IN SILENCE ทีน่ ั่งแถว 21– 26 (ROW 21– 26)
จะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่ า 12 ปี ขึน้ ไป เท่ านั้น***

****ต้ องดาเนินการแจ้ งก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 7 วันทาการก่อนการเดินทาง (ไม่ นับรวมเสาร์ – อาทิตย์ )****
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ากว่า 35 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนัง สื อเดิ น ทางต้องมี อายุเหลื อใช้ง านไม่ น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษ ทั ฯ รั บ เฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ น ทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล, การเมื อง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษ ทั ฯจะดาเนิ นการประสานงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
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7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
เรื่ อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ ื่น
ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น มีดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หน้า 10 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

