รหัสทัวร์ : THI7-TZ-JP-24JUL-1NOV16H

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(-/-/-)

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 5 เคาน์ เตอร์ 6 สายการบินสกู๊ต แอร์ ไลน์
(TZ) ด้ วยเครื่อง Boeing 787 DREAMLINER (ดรีมไลเนอร์ ) จํานวน 340 ที่นั่ง (ที่นั่งแบบ 3-3-3) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน

*** สิ่ งของต้ องห้ าม เมื่อจะต้ องเดินทางเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น ***
- ห้ ามนําของเหลวทุกประเภทติดตัวขึน้ เครื่องบินเกินกว่ า 100 ม.ล.
- ห้ ามนํายาเสพติดและอาวุธต่ างๆเข้ าภายในประเทศญีป่ ุ่ น
- การนําสิ นค้ าปลอมแปลงและสิ นค้ าละเมิดลิขสิ ทธิ์เข้ าประเทศญีป่ ุ่ นเป็ นสิ่ งทีผ่ ดิ กฎหมาย
- มีข้อจํากัดในการนําเข้ าสั ตว์ และพืช รวมทั้งผลิตภัณฑ์ จากสั ตว์ อาทิ งู จระเข้ งาช้ าง (เป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย)
- การนําเข้ าพืช ผัก ผลไม้ เนือ้ สั ตว์ ต้ องผ่ านการตรวจของศุลกากร (ซึ่งจะไม่ อนุญาตให้ นําเข้ าใดๆทั้งสิ้น)

วันที่

รหัสทัวร์ : THI7-TZ-JP-24JUL-1NOV16H
โตเกียว – วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โกเท็มบะเอาท์ เลท –
บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ – แช่ ออนเซน
(-/L/D)

00.55 น. เหิ รฟ้ าสู่ มหานครโตเกียว โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ …… (CHARTER FLIGHT หรือแบบเช่ าเหมาลํา)
09.00 น. ถึง สนามบินนานาชาตินาริ ตะ จังหวัดชิ บะ ประเทศญี่ปุ่น เป็ นสนามบิ นหลักที่ ให้บริ การผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศที่ เดิ น
ทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็ นจุดเชื่ อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชี ยและอเมริ กา ผ่านขั้นตอนการตรวจคน
เข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ถือว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยมมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านสัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ ทะเลสาบอาชิ โดยการล่ องเรื อโจรสลัด (ล่ องเรื อ 10 นาที) จากนั้น
เดินทางสู่ โกเท็มบะพรี เมี่ยม เอาท์ เลท รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุ บเขาริ ม TOMEI EXPRESSWAY ที่
เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กับ มหานครโตเกียว อิสระให้ท่านเลือกซื้ อเลือกชมสิ นค้าที่ได้รวบรวมกว่า
165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น COACH, BALLY, DIESEL, GUCI, ZARA, HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT
LAURENT RIVE GAUCHE, GAP และอีกมากมาย หมวดสิ นค้า INTIMATE APPAREL ได้แก่ KID BLUE และ
TRIUMPH หมวดสิ นค้า HOME FASHION ได้แก่ BODUM, FRAGRANCE OUTLET และ RICHARD GINORI เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยัง มี ห มวดสิ น ค้า อื่ น ๆ อย่ า งรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้า เด็ ก ซึ่ งของทุ ก ชิ้ น เป็ นของแท้ และราคาถู ก กว่ า ใน
ห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
คํ่า
 บริ ก ารอาหารคํ่ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม เมนู พิ เ ศษ “บุ ฟ เฟ่ ต์ ข าปู ยั ก ษ์ ” เป็ นที่ ร้ ู จั ก ของคนญี่ ปุ่ นอี ก ชื่ อ ก็ คื อ
“ปูมตั สึ บะ” ให้ ท่านได้ ลมิ้ รสปูนํ้าเย็นแห่ ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่ งได้ รับการกล่ าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่ าเป็ นปูนํ้าเย็นที่
เนือ้ มีรสชาติอร่ อยที่สุดและมีเนือ้ ที่น่ ุมน่ ารับประทานให้ ท่านได้ อมิ่ อร่ อยแบบไม่ อ้ นั พร้ อมด้ วยนํา้ จิม้ รสแซ่ บจากเมืองไทย
 พักที่ KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว
จากนั้นไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํ้าแร่ ธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพ “ออนเซ็ น” (ONSEN) นํ้าแร่ ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่าน
ได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันที่ 3
เช้ า

ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค – ศูนย์แผ่นดินไหว + DUTY FREE – โตเกียว – วัดอากุซ่า –
ช้ อปปิ้ งย่ านชินจุกุ – นาริตะ
(B/L/-)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชั้ น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ว่ าสามารถขึ้นได้ ถึงชั้ นไหน) โดยรถโค้ช ให้ท่านสัมผัส
อากาศอันบริ สุทธิ์ บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟ ที่ได้ชื่อว่ามีสดั ส่ วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่ งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับ
ไม่สนิ ทและมี ความสู งที่ สุดในประเทศญี่ ปุ่น จากด้านล่างสู่ บนยอดปล่องเขาด้วยความสู ง 3,776 เมตร (ในกรณี ที่อากาศ
เอื้ออํานวย) อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง และขนมอร่ อย
มากมายตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ บ่ อนํ้าโอชิโนะฮัคไค บ่อนํ้าที่เกิดจากการละลายของหิ มะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอัน
ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่ พ้ืนดินและซึ มซาบไปยังบ่อนํ้าแต่ละบ่อ ดังนั้นนํ้าที่อยู่ในบ่อ จะเป็ นนํ้าที่ใสสะอาด และสดชื่ น
มาก ในปี 1985 สถานที่แห่ งนี้ ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งนํ้าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย โดย
แบ่งเป็ นทะเลสาบย่อยๆได้ถึง 8 แห่ ง โดยชื่ อโอชิ โนะฮัคไค มีความหมายว่า ทะเลสาบทั้ง 8 แห่ งโอชิ โนะ ให้ท่านได้ชม
ทัศนียภาพที่เย็นสบาย และผ่อนคลายของทะเลสาบ อีกทั้งความสวยงาม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติอนั น่าหลงใหลยัง
ประทับท่ านอีกด้วย จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ พิพิธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ด้านในจําลอง
สถานการณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว และช้อปปิ้ งซื้ อสิ นค้าที่ ดิวตีฟ้ รี

รหัสทัวร์ : THI7-TZ-JP-24JUL-1NOV16H
เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

วันที่ 4
เช้ า

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษ ซึ่ งรวมการปกครองในรู ปแบบ
จังหวัดและเมื องไว้ดว้ ยกัน และเป็ นเขตเมืองที่ ใหญ่ที่สุดในโลก มี ประชากรมี ท้ งั หมดกว่า 35 ล้านคน ซึ่ งเป็ นเมืองที่ มี
ประชากรมากที่ สุ ด ในโลกเมื องหนึ่ ง โตเกี ย วตั้งอยู่บริ เ วณภาคคันโตของญี่ ปุ่ น คํา ว่า "โตเกี ย ว" หมายถึ ง "นครหลวง
ตะวันออก" เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ทั้งทางรถไฟ รถยนต์และ
ทางอากาศ การขนส่ งมวลชนภายในโตเกียวที่สาํ คัญคือรถไฟและรถใต้ดินที่มีเครื อข่ายกว้างใหญ่และมีระบบการขนส่ งที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ จากนั้นนําท่ านนมัสการขอพรจากพระพุทธรู ปเจ้าแม่กวนอิ มทองคํา ณ วัดอาซากุซ่า วัดที่ เก่ าแก่ที่สุดใน
กรุ งโตเกียว เลือกซื้ อเครื่ องรางของขลังได้ภายในวัด ณ ประตูคามินาริ โมงิ ของวัด ยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษ
สี แดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสู งถึง 4.92 หลา นํ้าหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็ นรู ปเทพเจ้าแห่ งลมและฟ้ าผ่า
เชื่ อว่าเป็ นเทพเจ้าผูค้ อยปกปั กรักษาสันติภาพแห่ งโลก นําความอุดมสมบูรณ์สู่ ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาเลือกชม-เช่ า
วัตถุมงคล เครื่ องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ ของวัดนี้ หรื อเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะ ที่ท่านจะได้ชม-ช้อปสิ นค้าของที่
ระลึก ซึ่ งเป็ นสิ นค้าพื้นเมืองมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ ม หมวก รองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้า ของที่ระลึก
หรื อท่ า นเลื อกที่ จะชิ ม ขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นก็ย่อมได้ต ามอัธยาศัย จากนั้นนํา ท่ า นสู่ ย่ านชิ นจุ กุ เป็ น 1 ใน 23 เขตการ
ปกครองพิ เศษในโตเกี ยว เขตชิ นจุ กุคือธุ รกิ จหลักและศูนย์การบริ หารและการสถานี รถไฟยุ่งที่ สุดในโลก และมีตึกการ
ปกครองนครบาลโตเกียว ศูนย์กลางการบริ หารสําหรับมหานครโตเกียว และพื้นที่รอบๆ ชิ นจุกุ ชิ นจุกุ เป็ นอีกสถานที่หนึ่ งที่
วัยรุ่ นและนักท่องเที่ ยวนิ ยมมาเที่ยวเป็ นย่านที่มีแสงสี ของโตเกี ยวและได้รับความนิ ยมและเป็ นสถานที่ ที่มีของขายมากมาย
เช่น ทั้งของกิน-ของใช้ เสื้ อผ้า แฟชัน่ กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องไฟฟ้ า กล้องถ่ายรู ป ร้าน 100 YEN ของเด็กเล่น เครื่ องสําอาง
ต่างๆ และร้านอาหารมากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ
 อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งของท่ าน
 พักที่ NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

นาริตะ – อิสระตามอัธยาศัย (ไม่ มีรถบัสบริการ)

(B/-/-)

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ ท่านพักผ่ อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถช้อปปิ้ ง ย่ านชิบุยะ ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่ นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่
ไว้เป็ นที่ ระลึกกับ ฮาจิ โกะ รู ปปั้ นสุ นขั แสนรู ้ ที่กลายเป็ นจุ ดนัดพบยอดฮิ ตสําหรั บหนุ่ มสาวโตเกี ยว อัพเดทแฟชัน่ สไตล์
โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุ คิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชั้นนําของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆ อื่นๆ มากมาย
รับรองไม่มีเอ้าท์ สําหรับสาวก ONITSUKA TIGER พบกับ ONITSUKA TIGER SHOP ต้อนรับการกลับมาของรองเท้าแบ
รนด์ดงั สัญชาติ ญี่ปุ่นที่ กาํ ลังฮิ ตในหมู่วยั รุ่ นญี่ปุ่นและยุโรป แบรนด์ โอนิ สุกะ ไทเกอร์ กลับมาดังได้อีกที เนื่ องจากว่าทาง
ASICS ได้ออกแบบให้ดูคลาสสิ คขึ้นแล้วออกเปิ ดตัวที่ตลาดยุโรปก่อน แล้วประสบผลสําเร็ จอย่างท่วม ท้นตลอดจนมีการทํา
การตลาดโดยให้ดาราชั้นนําอย่าง UMA THURMAN ใส่ ในภาพยนตร์ เรื่ อง KILL BILL ด้วยเช่ นกัน โดย เฉพาะรุ่ น
MEXICO66 ถือว่าเป็ นรุ่ นที่มียอดขายสูงที่สุดในตอนนี้ นอกจากนี้ยงั มีอีกหลายคอลเลคชัน่ ไม่ว่าจะเป็ น T-SHIRT, JACKET,
กระเป๋ าหิ้ว และเครื่ องประดับ ภายใต้แบรนด์ ONITSUKA TIGER
หรื อจะเป็ น ย่ านฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่ ทันสมัยของวัยรุ่ นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้ ง ตรอกทาเคชิ ตะ ที่สองข้างทางเรี ยง
รายไป ด้วยร้านขายของวัยรุ่ น เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า กระเป๋ า ร้านฟาสท์ฟูดที่วนั สุ ดสัปดาห์จะเป็ นแหล่งนัด พบของ
พวกแต่งตัวประหลาดหรื อ COSPLAY มักมาแต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้ อผ้ากัน ร้านเครปญี่ปุ่นอร่ อยๆ มากมาย ร้าน 100 เยน
หรื อเลื อกช้อปปิ้ งแบบสบายๆ บนถนนโอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้าย ยุโรปกับตึ กร้ านค้าที่ ออกแบบ และตกแต่ ง
สไตล์ยุโรปสองข้างทางปลูกต้นเซลโกเวียเป็ นทิ วแถว สําหรั บท่านที่ ชื่นชอบ EVISU กางเกงยีนส์ แบรนด์ดงั ของญี่ปุ่น
ด้วยโลโก้นก นางนวล กําลังกลายเป็ นแบรนด์ฮิตในหมู่วยั รุ่ นทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ น DEVID BECKHAM, BEYONCE
KNOWLES, JAY-Z ก็ยงั เป็ นแฟนคลับของ EVISU ด้วยเช่นกัน
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คํ่า

วันที่ 5

หรื อสํ าหรั บท่ านที่สนใจ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดิ นแดนหรรษาของคนทุก เพศทุกวัย ที่ มีผเู ้ ข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี
สนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็ นโซน เพลิดเพลินกับ ADVENTURE LAND ที่นาํ ท่าน ผจญภัยกับการล่องเรื อ
โจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรื อจะชมดิสนี ยแ์ ลนด์โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAIL ROAD ปี นบ้าน
ต้นไม้ SWISS FAMILY TREEHOUSE สนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ มากมายยัง WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหิ น
ที่ BIG THUNDER MOUNTAIN หรื อเลือกสนุก กับ SPLASH MOUTAIN นัง่ เรื อผจญภัยบนผาสู งชันในโซน CRITTER
COUNTRY เข้าชมบ้านผีสิง HUNTED MANSION อันน่า กลัวและชมบ้านน้อยแสน น่ารักของหมีพูห์ POOH’S HUNNY
HUNT ในโซน FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุ ดประจําชาติ ของตุ๊กตาตัวน้อยๆ กับ IT’S A SMALL
WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวย ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกใน TOON TOWN กับ
บ้านของเหล่าการ์ ตูนของดิสนี ย ์ MINNIE JOUSE บ้านแสนน่ ารักของมินนี่ หรื อ CHIP’N DALE’S TREEHOUSE บ้าน
ต้นไม้ชองชิ บกับเดล หรื อสนุกกันต่อกับเครื่ องเล่นมันส์ๆโซน TOMORROW LAND สนุกสุ ดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศ
ใน SPACE MOUTAIN หรื อเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่ องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุ ดของ
โตเกี ยวดิ สนี ยแ์ ลนด์ BUZZ LIGHT YEAR ประชันความแม่นกับเพื่อน ด้วยปื นเลเซอร์ สุดไฮเทค อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้า
ของดิสนียท์ ี่มีมากมายหลากหลาย แบบให้เลือกเป็ น ของที่ระลึกฝากทางบ้าน ยัง WORLD BAZAAR (ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าเข้ า
และค่ าเดินทางประมาณ 3,000 บาท)
 อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งของท่ าน
 พักที่ NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

นาริตะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(B/-/-)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบินนาริ ตะ (โดยรถชัตเทิ้ลบัส)
10.00 น. เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ …… (CHARTER FLIGHT หรือแบบเช่ าเหมาลํา)
13.50 น. ถึง กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริ การจากพวกเรา
--------

โปรดทราบเงือ่ นไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) ห้ องพักที่ประเทศญี่ปุ่น ส่ วนใหญ่ ห้องพัก จะมีขนาดค่ อนข้ างเล็กกว่ าประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะไม่ มนี าํ้ ดืม่ ในห้ อง
2) เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับสถานการณ์ ล่วงหน้ า เช่ น รถติด, ร้ านอาหารปิ ด หรื อด้ วยเหตุผล
อืน่ ๆ โดยที่ไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า แต่ ทางบริษทั จะคัดสรรค์ ในสิ่ งที่ให้ กบั ลูกค้ าเสมอ โดยสมเหตุสมผล
3) ตั้งแต่ วันที่ 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับกําหนดให้ รถบัสที่ใช้ สําหรั บ
บริการนักท่ องเที่ยว จะสามารถให้ บริการได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่ านั้น (ประมาณ 12 ชั่วโมง/วัน) ดังนั้นรายการท่ องเที่ยว
ทุกๆวัน บริ ษัทจะต้ องนําคณะเข้ าสู่ ที่พักในแต่ ละวันไม่ เกิน 20.00 น. มิฉะนั้นจะเป็ นการผิดกฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของ
ประเทศญี่ปุ่น
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อัตราค่ าบริการ ** ไม่ มีราคาตัว๋ เด็ก **
หากจํานวนผู้เดินทางไม่ ครบ 30 ท่าน ทางบริษัทขอเลือ่ นการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้ อง) เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี พักเดีย่ ว

กําหนดวันเดินทาง
(เดือน ก.ค. - ต.ค. 59)

(ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1)

(มีเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

(ไม่ มเี ตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) (จ่ ายเพิม่ )

24-28 ก.ค. 59
1-5, 7-11, 15-19, 21-25 ส.ค.
29 ส.ค.- 2 ก.ย.

27,900.-

4-8, 12-16, 18-22, 26-30 ก.ย.
26-30, 30 ก.ค.- 3 ส.ค.
13-17, 23-27, 27-31 ส.ค.
6-10, 10-14, 20-24, 24-28 ก.ย.

28,900.-

2-6, 4-8, 8-12, 10-14, 16-20 ต.ค.

6,500.-

18-22, 24-28, 26-30 ต.ค.
20-24, 22-26, 28 ก.ค.- 1 ส.ค.
3-7, 5-9, 9-13, 11-15, 17-21 ส.ค.
19-23, 25-29, 31 ส.ค.- 4 ก.ย.
2-6, 8-12, 14-18, 16-20, 22-26,

29,900.-

28 ก.ย.-2 ต.ค., 30 ก.ย.- 4 ต.ค.
6-10, 12-16, 14-18, 20-24 ต.ค.
22-26, 28 ต.ค.- 1 พ.ย.
** เด็ก คือ อายุตํ่ากว่ า 12 ปี บริบูรณ์ ให้ ยดึ ตามเดือนเกิดเป็ นหลัก **

วิธีการชําระเงิน

ชําระมัดจํา ท่ านละ 15,000 บาท

 ส่ งแฟกซ์หรื ออีเมล์ หน้าหนังสื อเดินทาง (PASSPORT) ของผูเ้ ดินทางเพื่อทําการสํารองที่นงั่
 ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุ ณาชําระ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 20 วัน (เนื่องจากกรณีนเี้ ป็ นไฟล์ เช่ าหมาลําพิเศษ)

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่านํ้าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกําหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่ เกิน 20 กิโลกรัม) โหลดใต้เครื่ องบิน
 ค่าธรรมเนียม นํ้ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ
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 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนําเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็ก
ที่มีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริ ษทั ประกันฯจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพียงครึ่ งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว นอกเหนื อจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม,ค่าซักรี ด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริ การ สําหรับพนักงานบริ การ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริ ฟ พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนียม นํ้ามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรี ยกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 ค่าปรับ สําหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกําหนด  ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น 1,655 บาท (กรณี ตอ้ งขอวีซ่า)
 ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณี ที่ลกู ค้าต้องการใบกํากับภาษี)
 ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 2,500 เยน)

การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสําคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่อเนื่อง
ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทําการหรื อก่อนหน้านั้น
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริ ษทั
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทําการหรื อก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 20 วัน
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่ มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัว แทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ และไม่อาจขอคื นเงิ นได้ รวมถึ งเที่ ยวบิ นพิ เศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
- กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน เมื่อท่านตกลง
ชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดแล้ว
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่รับผิดชอบต่ อค่ าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุ สุดวิสัย เช่ น การยกเลิ กหรื อล่าช้าของสายการบิ น,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
- อัตราค่าบริ การคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนค่าบริ การ
ในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยมนํ้ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- ถ้ากรุ๊ ปที่ ท่านจองทัวร์ ไว้ ไม่สามารถออกเดิ นทาง จากกรณี จาํ นวนผูเ้ ดิ นทางไม่ครบจํานวนตามที่ กาํ หนดไว้ หรื อสายการบิ นแจ้ง
ยกเลิกบิน ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริ ษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนี ยมในการยืนขอวีซ่า
ของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
- เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินชุ ดนี้ เป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ต้องเดิ นทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึ งไม่สามารถยกเลิกหรื อ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าทางบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผู ้
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เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผูเ้ ดินทางหลังจาก
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั สายการบินเท่านั้น)
- บริ ษทั ฯทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิ น, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิ ดการสู ญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขา
กลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้ค่าบริ การที่ ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯ
ได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ
ตามรายการ ที่ ระบุไว้ ท่านจะขอคื นค่าบริ การไม่ได้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ
- รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้ง หลังจากได้รับการสํารองที่นงั่ บนเครื่ องและโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่ เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริ ษทั ฯรั บเฉพาะผูม้ ี วตั ถุประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่นอกเหนื ออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงิ นบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่ สามารถรอท่ าน ณ สนามบิ นได้ จํา เป็ นต้องออกเดิ นทางตามโปรแกรมที่ วางไว้ แต่ ทางตัวแทนบริ ษ ทั ฯจะทําหน้า ที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ

