ทัวร์ญี่ปุ่น : รหัส JAP1051

➢ บินตรง ดอนเมือง-นาริตะ/นาริตะ -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่องบิน 777–200 ER (415 ที่นัง่ )
ฟรีน้ าหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
➢ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เล่นสกีที่ YETI SKI RESORT พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ หมู่บา้ นน้ าใสโอชิโนะฮัคไก พร้อมช้อปปิ้ งกันแบบเต็มๆที่ยา่ นชินจูกุ และ อิออนมอลล์
➢ อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยกั ษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น และแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN)
➢ บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และ กลับ
กำหนดกำรเดินทำง : เดือนธันวำคม 60
วันแรก
23.55 น.
วันที่สอง
04.15 น.
11.55 น.
เที่ยง

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมื อง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่ จาก
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้ นเครื่อง
นาริตะ – วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี
ออกเดิ นทางสู่ เมื องนาริ ตะ ประเทศญี่ ปุ่น โดย สายการบิ น NOKSCOOT เที่ยวบิน ที่ XW918 (รวม
อาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

คา่

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

จากนั้ น เดิ น ทางสู่ “มหานครโตเกี ย ว”เมื อ งหลวงของประเทศญี่ ปุ่ นโตเกี ย ว หมายถึ ง "นครหลวง
ตะวันออก" เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ ง จึงทาให้ กรุงโตเกียวเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลาง
การเงิน ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี จากนั้นเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”
วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เป็ นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ ที่มีขนาดเล็กเพียง
5.5 ให้ท่านได้นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายภาพประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”และซื้ อ
สิน ค้าของฝากของที่ ระลึ ก ที่ “ถนนนาคามิ เซะ” สิ น ค้า MADE IN JAPAN แท้ๆ ให้ท่ านได้เลื อกซื้ อร่ม ,
หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้งขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย จากนั้ นนาทุ กท่าน
ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวด้านหน้า หอคอยโตเกียวสกายทรี (TOKYO SKY TREE)
บริเวณริมแม่น้ าสุมิดะหอคอยโตเกียวสกายทรีเป็ นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง
634 เมตร (ทาลายสถิ ติความสูงของหอกวางตุ ง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600เมตร และหอซี
เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโท รอนโต ของแคนาดา มีความสูง553เมตร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (2)
SPECIAL: เมนู พิเศษวาไรตี้ บุฟเฟ่ ต์ พร้อมปู ยกั ษ์ “มัตสึบะ” ปูน้ าเย็นแห่งเกาะฮอกไกโดที่ได้รบั การ
กล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่มีรสชาติอร่อยที่สุดให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกันแบบ
ไม่อ้นั
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SUPER HOTEL GOTEMBA / DORMY INN MISHIMA หรือเทียบเท่า
เปิ ดประสบการณ์การอาบน้ าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN) การอาบน้ าแร่ในแบบของญี่ปุ่น
โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี YETI SKI RESORT – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บา้ นน้ าใส-โอชิโนะฮัคไก (OSHINO HAKKAI) ชมบ่อน้ าที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจาก
การละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมา
สู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อน้ า ดังนั้นน้ าที่อยู่ในบ่อจะเป็ นน้ าที่ใสสะอาดและสดชื่นมากในปี
1985 สถานที่แห่งนี้ ยังได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีก
ด้วย อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่ อากาศแจ่มใส ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศ พร้อม ชม และเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมือง จากนั้ นนาท่านสัมผัสความสนุ กสนานกับหิมะที่
ลานสกี YETI SKI RESORT ให้ทุกท่านจะได้สมั ผัสกับการเล่นหิมะและสนุ กสนานกับการเล่น “สกี” หรือ
เลือกสนุ กกับ “สโนว์บอร์ด” และเพลิดเพลินกับการ นั ่งเลื่อนหิมะ (รวมค่านั ่งเลื่อนหิมะแล้ว) (** ไม่
รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสาหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด **)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางไปสั ม ผั ส ประสบการณ์ แ ปลกใหม่ ที่ Experience Earthquake พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจาลองแผ่นดินไหว รับการสัน่ สะเทือนจากขั้นตา่ สุดสู่ข้นั สูงสุด และ
สนุ กสานในการเรียนรูป้ ระสบการณ์ ในห้องจาลองแบบต่างๆท่านสามารถเลือกซื้ อของฝากราคาถูก เช่น
ขนม เครื่องสาอาง เครื่องไฟฟ้ าได้จากที่นี่ จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE (JTC)
จากนั้ น เดิ น ทางสู่ “มหานครโตเกี ย ว”เมื อ งหลวงของประเทศญี่ ปุ่ นโตเกี ย ว หมายถึ ง "นครหลวง
ตะวันออก" เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ ง จึงทาให้ กรุงโตเกียวเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลาง
การเงิ น ระหว่า งประเทศ เศรษฐกิ จ การคมนาคม เทคโนโลยี จากนั้ น เพื่ อ เป็ นการเอาใจเหล่ า นั ก
SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบ ที่“ชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”

คา่

วันที่สี่
เช้า

ย่านความเจริญ อันดับหนึ่ งของนครโตเกีย วในปั จจุบันให้ท่ านได้เพลิ ดเพลิ นกับการจับจ่ายซื้ อของจาก
ร้า นค้า ต่ า งๆมากมายในย่ า นนี้ เช่ น เครื่ อ งใช้ไฟฟ้ า, กล้อ งถ่ า ยรู ป MP–3, WALKMAN, CD–PLAYER,
คอมพิ ว เตอร์ , นาฬิ ก า, เสื้ อผ้ า และเครื่ อ งส าอาง เป็ นต้น ไม่ ว่ า จะเป็ น H&M, ZARA, ONITSUKA,
BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON
อิสระอาหารมื้ อเย็น เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยที่ยา่ นชินจูกุ เช่นร้าน
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้อสอบ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั NIKKO NARITA HOTEL / TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่า
อิสระช้อปปิ้ งหรือเลือกซื้ อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์”
รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
(5)
ท่านสามารถนั ่งรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ตา่ งๆ ได้อย่างสะดวก อาทิเช่น
• ฮาราจู กุ แหล่ ง รวมแฟชัน่ วัย รุ่ น อิ น เทรนด์ อั พ เดทของเมื อ งปลาดิ บ ที่ เชื่ อ มระหว่ า งสถานี JR
HARAJUKU STATIONกับถนนสายหลักMEIJI DORI ถนนคนเดิ นที่ เป็ นสัญลักษณ์ของฮาราจูกุ สิ่งที่ มี
ชื่อเสียงของย่านนี้ ก็คือการแต่งตัวแฟชัน่ แบบ COSPLAY ของวันรุ่นญี่ปุ่นแต่งตามการ์ตูนเรื่องต่างๆ
• ถนนทาเคชิตะ ( TAKESHITA DORI)เป็ นถนนเล็กๆ อยู่หน้าสถานี ฮาราจูกุ ถนนสายนี้ เป็ นแหล่งรวม
ร้านค้าแฟชัน่ วัยรุ่น เสื้ อผ้าเครื่องประดับ เครื่องสาอาง ห้ามพลาดร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทัว่
โลก ตั้งอยู่ตรงกลางของถนนทาเคชิตะร้านที่มีชื่อเสียงคือ MARION CREPES ที่ถือว่าเป็ นร้านเครปส
ไตล์ญี่ปุ่นอันเก่าแก่ที่เปิ ดบริการมานานที่สุดในญี่ปุ่น
• ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าดัง
- ห้างLAFORET HARAJUKUสูง 7 ชั้น ที่มีรา้ นเสื้ อผ้ามากกว่า 150 ร้าน
- OMOTOSANDO HILL ช้อ ปปิ้ งมอลล์แ หล่งรวมของแบรนด์ดังเช่ น LOUIS VUITTON, CHANNEL,
GUCCI, DIOR
- KIDDYLAND ร้านขายสินค้าของเด็ก ที่มีท้งั เสื้ อผ้า ของเล่น ขนม
- ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของที่ระลึก
• ชิบุย่า ได้รบั ฉายาว่าเป็ น Shopping District แห่งโตเกียว และของญี่ปุ่น ที่โด่งดังไปทัว่ โลก เป็ นแหล่ง
รวมความบันเทิงหลากหลายชนิ ดไม่ว่าจะเป็ นห้างสรรพสินค้าต่างๆ SHIBUYA109,TOKYO HANDที่
ถือว่าเป็ นสาขาที่ใหญ่ที่สุด , PARCO, LOFTสาขาชิบูย่าที่เต็มไปด้วยของเก๋ๆ และถนนที่จะเต็มไปด้วย
ร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย อาทิ UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC
MART ชิบุย่า มีแยกที่เรียกได้ว่าวุ่นวายที่สุดในโลกเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ยอดนิ ยมที่ใครๆ ก็ตอ้ งแวะมา
HACHIKO SQUARE ที่ มีผูค้ นพลุกพล่านข้ามถนนกันแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดี ยว จุดไฮไลท์อีกจุดใน
ย่านนี้ ได้แก่รปู ปั้ นของ HACHIKOสุนัขผูซ้ ื่อสัตย์อนั โด่งดังไปทัว่ โลก
• SHISUI OUTLET สามารถช้อปได้ต้งั แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช้อปปิ้ งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์
เนมที่แหล่ง รวมสินค้านาเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เดินทางโดย Shuttle Bus
จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2)
No.13 ตรงไปถึ ง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีหรือจะเลือก เดินทางโดย
รถไฟ JR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่ ส ถานี JR Shisui Station แล้ว ขึ้ นรถไปที่ SHISUI
PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที

วันที่หา้
เช้า

• โตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์สวนสนุ กขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว ที่ต้งั อยู่ในอาณาเขตของ TOKYO DISNEY
RESORT เขต URAYASU จังหวัด CHIBA ซึ่งมีพื้นที่ติดกับโตเกียว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกอยู่
ห่างจากสถานี โตเกียวประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JRมาลงที่สถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY
STATION มี โ ซนต่ า งๆที่ น่ าสนใจ คื อ เมื อ งลับ แลสามเหลี่ ย มปากแม่ น้ า (LOST RIVER DELTA)
ชายทะเลฝั ่ง อาหรับ (ARABIAN COAST) ทะเลสาบนางเงื อ ก (MERMAID LAGOON) เกาะลึ ก ลับ
(MYSTERRIOUS ISLAND) ริมน้ าฝั ่งอเมริก า (AMERICAN WATERFRONT) เมืองเรือแห่งการค้นพบ
(PORT DISCOVERY) ท่ าเรื อ เมดิ เตอร์เรเนี ย น (MEDITERRANEAN HARBOR) เครื่ อ งเล่ น ที่ เป็ นที่
นิ ยมของนักท่องเที่ยว เช่น JOURNEY TO THE CENTER OF THE/ TOWER OF TERROR/ TEMPLE OF
THE CRYSTAL SKULL/ RAGING SPIRITS ส่วนโซนที่ เหมาะสาหรับ เด็ ก หรือผู ้ที่ ไม่รัก ความตื่ นเต้น
มากนั ก เช่ น 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA/ AQUATOPIA/ STORM RIDERนอกจากนี้ ยัง มี
ส่วนการแสดง เช่ น BRAVI SEAMOMERMAID LAGOON THEATER และโรงหนั ง 3 มิติที่ ขึ้นชื่ออย่าง
THE MAGIC LAMP THEATER รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามได้ที่ หวั หน้าหรือไกด์ทอ้ งถิ่นค่า
ตั ๋วโตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์ ราคาผูใ้ หญ่ท่านละ 2,700 บาท และราคาเด็กตา่ กว่า 12 ปี ท่านละ
2,500 บาท (ไม่ รวมค่ารถไฟ ไป–กลับ) (กรณี ที่ท่านต้องการซื้ อบัตรเที่ยว Tokyo Disneyland
กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนเดินทาง 10วัน พร้อมทั้งชาระเงิน)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั NIKKO NARITA HOTEL / TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่า
TOKYO BAY AQUALINE-อิออน มอลล์- สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซึ่งเป็ นอุโมงค์ใต้ทะเล หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่า “โตเกียว เบย์ อควาไลน์”
(TOKYO BAY AQUALINE) ซึ่ งความพิ เศษของทางด่วนนี้ อยู่ที่การเป็ นทางด่วนที่ ได้รบั การรับรองให้เป็ น
อุโมงค์ใต้ทะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งจะแวะจุดพักรถชมวิวตรงบริเวณกลางทาง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า
TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ ” (หิ่งห้อยแห่งทะเล) ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการถ่ ายภาพ
ความมหัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างที่มนุ ษย์สร้างขึ้ นในอ่าวโตเกียว ซึ่งนอกจากจะเป็ นที่ พกั รถแล้วที่ นี่ก็ยงั มี
ร้านขายของที่ระลึก จากนั้นนาท่านช็อปปิ้ ง “เอออน มอลล์” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนาต่างๆ มากมาย อาทิ
นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก
อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
16.50 น.
21.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW919 (รวมอาหารบนเครื่อง)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

*** หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบินหรือการจราจรเป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมาย
ของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั ่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึงขอสงวนสิทธ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทรำบเงื่อนไขต่ำงๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พกั ที่ระบุในรำยกำรทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่พกั อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยูใ่ นระดับ
เดี ยวกัน ทำงบริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบก่ อนกำรเดิ นทำงอย่ำงน้อยประมำณ 1–3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมำยเตรี ยมตัวกำร
เดินทำง
2) สำหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพักค่อนข้ำงเล็ก และบำงโรงแรมจะไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่ำน (เตียงคู่+เตี ยงเสริ ม) ซึ่ งท่ำน
อำจจะต้องพักเป็ น ห้องที่นอน 2 ท่ำน และ 1 ท่ำน (แยกเป็ น 2 ห้อง) และบำงโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อำจจะมีแค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สำหรับนอน 2 ท่ำนเท่ำนั้น และบำงโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทำงบริ ษทั ขออนุญำต
จัดห้องพักให้ท่ำน แบบพักท่ำนเดียว/ห้อง

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่าน(เตียงเสริม)

พักเดี่ยว

วันที่ 3-7 ธันวาคม 60
วันที่ 5-9 ธันวาคม 60
วันที่ 10-14 ธันวาคม 60
วันที่ 12-16 ธันวาคม 60
วันที่ 17-21 ธันวาคม 60
วันที่ 19-23 ธันวาคม 60
วันที่ 24-28 ธันวาคม 60
วันที่ 26-30 ธันวาคม 60

33,900.32,900.32,900.32,900.32,900.32,900.34,900.35,900.-

33,900.32,900.32,900.32,900.32,900.32,900.34,900.35,900.-

6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.-

ราคานี้ ยังไม่รวมค่าทิปไกด์+คนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน / ท่าน
ราคาทัวร์รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
✓ ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี // น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน SCOOT ขาไปและขากลับ ท่านละ 20 กก.
✓ ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ // ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
✓ ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
✓ ค่ารถรับ–ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
✓ ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
✓ ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิง1,000,000บาท / ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท(เงื่อนไขการชดเชยตาม
กรมธรรม์ที่บริษทั ได้ทาไว้ )

ราคาทัวร์ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนั งสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 3,000 เยน ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกากับ
ภาษี)
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัว
คนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2
รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนั งสือเดินทางต่างด้าว
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า –ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่าง
ด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผูช้ าระด้วยตนเอง)
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ
➢ ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรือ ชาระทั้งหมด
➢ ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชาระเงินส่วนที่ เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
➢ การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อ
ของผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชื่อบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
ออมทรัพย์ 160-251742-5
ออมทรัพย์ 281-2-22986-8

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ
ที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่ เดิ นทางพร้อมคณะถื อว่าท่ านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรซื้อที่นงั่ และน้ ำหนักกระเป๋ ำ รถเข็น WHEELCHAIR ของสำยกำรบิน NOKSCOOT
1. กรณี มีควำมประสงค์จะเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/SUPER SEAT) จะมีรำยละเอียดดังนี้
1.1 ที่นงั่ SCOOT BIZ สำมำรถอัพเกรดที่นงั่ ได้ โดยจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม ท่ำนละประมำณ 5,000 บำท (รวมไป-กลับ)
1.2 ที่นงั่ STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณี ที่ตอ้ งกำรระบุที่นงั่ จะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม 2,800 บำท (รวมไป-กลับ)
ที่นงั่ แถว 31 และ 61 (ROW 31 & ROW 61)***ไม่อนุ ญำตให้เด็กต่ำกว่ำ 16 ปี และผูส้ ู งอำยุ 65 ปี ขึ้นไป***
1.4 ที่นงั่ SUPER SEAT ในกรณี ที่ตอ้ งกำรระบุที่นงั่ จะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม 1,600 บำท (รวมไป-กลับ)
1.3 ที่นงั่ STANDARD SEAT ในกรณี ที่ตอ้ งกำรระบุที่นงั่ จะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม 1,000 บำท (รวมไป-กลับ)
2. กรณี ซ้ื อน้ ำหนักกระเป๋ ำเพิ่ม (จำกปกติที่สำยกำรบิน NOKSCOOT กำหนดขำไป และขำกลับท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
- เพิ่ม 5 กิโลกรัม 200 บำท / เพิ่ม 10 กิโลกรัม 400 บำท / เพิ่ม 15 กิโลกรัม 600 บำท / เพิ่ม 20 กิโลกรัม 1,000 บำท
(เป็ นรำคำต่อคน ต่อเที่ยวบิน)
***หมำยเหตุ*** สำหรับกำรซื้ อน้ ำหนักกระเป๋ ำ สู งสุ ดได้ไม่เกิน 40 กิโลกรัม รวมกับน้ ำหนักกระเป๋ ำที่มีอยูแ่ ล้ว
3. กรณี ตอ้ งกำรใช้รถเข็น WHEELCHAIR จะไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม แต่จะต้องแจ้งล่วงหน้ำ 72 ชัว่ โมงก่อนบิน
***สำหรับที่นงั่ โซน SCOOT IN SILENCE ที่นงั่ แถว 21-26 (ROW 21-26)
จะอนุ ญำตเฉพำะผูโ้ ดยสำรที่มีอำยุมำกกว่ำ 12 ปี ขึ้นไป เท่ำนั้น***

****ต้องดำเนินกำรแจ้งก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 7 วันทำกำรก่อนกำรเดินทำง (ไม่นบั รวมเสำร์-อำทิตย์)****
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางตา่ กว่า 35 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ

3. หนั งสื อเดิ นทางต้องมีอายุ เหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริษั ท ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดิ นทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดาเนิ นการประสานงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิ เหตุ ที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
เรื่อง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ ื่น
ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทางาน หรือมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น มีดงั ต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ บริษัทจะเป็ นผูด้ าเนิ นการออกเอกสาร
ดังกล่าว)
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณีเดินทางเป็ นกรุป๊ ทัวร์ ทางบริษัทจะเป็ นผูด้ าเนิ นการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณีเดินทางเป็ นกรุป๊ ทัวร์ ทางบริษัทจะเป็ นผูด้ าเนิ นการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะ
สั้น
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

