ทัวร์ญี่ปุ่น : รหัส JAP884

ไฮไลท์ของโปรแกรม
• บินตรง ดอนเมือง-นาริ ตะ / โอซาก้า -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่ องบิน BOEING 787-800 DREAMLINER (335 ที่นงั่ )
ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม

• พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักนากาโน่ 1 คืน กิฟุ 1 คืน และโอซาก้า 1 คืน
• เมืองโตเกียว วัดอาซากุสะ เขตเมืองเก่าคาวาโคเอะ
• เมืองทาคายาม่า หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ
• เมืองเกียวโต และโอซาก้า วัดปราสาททอง (คินคาคุจิ) ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ชมประสาทโอซาก้า (นาชมด้านนอก)
• ช้อปปิ้ งย่านดังแบบเต็มๆที่ยา่ นชินจุกุ ชินไชบาชิ และมิตซุ ยพาร์ คเอ้าท์เลต
• พร้อมเปิ ดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุ ขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น
พิเศษ!!! อิ่มอร่ อยกับเมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่าง YAKINIKU และวาไรตี้เมนูบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่นพร้อมบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์
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กาหนดการเดินทาง
กาหนดการเดินทาง

9 – 13 สิ งหาคม 2560
18 – 22 ตุลาคม 2560

ราคา 34,999.ราคา 35,999.-

วันแรก

กรุ งเทพ - สนามบินนาริ ตะ

21.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง

วันที่สอง

สนามบินนาริ ตะ – เมืองโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้ งชินจูกุ – เขตเมืองเก่าคาวาโคเอะ –
เมืองนากาโน่ – อาบน้ าแร่ ออนเซ็น

00.55 น.

09.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น
(–/ -/ อาหารเย็น)
โดย สายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ292
(บนเครื่ องมีบริ การจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม) **ค่าทัวร์ ไม่รวมอาหารบนเครื่ อง**
เดินทางถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น
จากนั้นเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว”เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นโตเกียว หมายถึง "นครหลวงตะวันออก"
เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ ง จึงทาให้ กรุ งโตเกียวเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลาง การเงินระหว่าง
ประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี
จากนั้นเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เป็ นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม
ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ ที่มีขนาดเล็กเพียง 5.5 ให้ท่านได้นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายภาพประทับใจ
กับ “โคมไฟขนาดยักษ์”และซื้ อสิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่ “ถนนนาคามิเซะ”สิ นค้า MADE IN JAPAN แท้ๆ
ให้ท่านได้เลือกซื้ อร่ ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้งขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย
จากนั้นเพื่อเป็ นการเอาใจเหล่านัก SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบที่“ชินจูกุ”หรื อ
“ศูนย์กลางที่สองแห่ งนคร”ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
จับจ่ายซื้ อของจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้ เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ปMP–3, WALKMAN, CD–
PLAYER, คอมพิวเตอร์ , นาฬิกา, เสื้ อผ้า และเครื่ องสาอาง เป็ นต้นไม่ว่าจะเป็ น H&M, ZARA, ONITSUKA,
BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON
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กลางวัน

ค่า

อิ ส ระอาหารมื้ อ กลางวัน เพื่ อ ให้ ท่ า นได้ เลื อ กซื้ อ สิ นค้า และเลื อ กชิ ม ร้ า นอร่ อ ยที่ ย่ า นชิ น จู กุ เช่ น ร้ า น
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้อสอบ
จากนั้นนาทุกท่านสู่ เมื องเก่ า คาวาโคเอะ เมื องเก่าที่ได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นเมืองเกี ยวโตน้อยหรื อKOEDOตั้งอยู่ใน
จังหวัดไซตามะ เมืองคาวาโกเอะมี เสน่ ห์แบบโบราณที่ยงั คงสภาพให้เราได้เห็ นจนถึ งทุกวันนี้ อดี ตหัวเมือง
สาคัญในสมัยเอะโดะที่ พร้ อมจะพาเราย้อนยุคสู่ สมัยเอะโดะด้วยอาคารบ้านเรื อนแบบดั้งเดิ มพร้อมแสดงให้
เห็นถึงวิถีการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นในสมัยที่ขา้ วเป็ นสมบัติอนั ล้ าค่าของชาวญี่ปุ่น หลังจากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ เมื อ งนากาโนะ ตั้งอยู่เกื อบใจกลางของประเทศญี่ ปุ่ น ถู ก ห้ อมล้อมด้วยภู เขาสู งถึ ง 3,000 เมตร จานวน
มากมาย เป็ นแหล่งของสโนว์รีสอร์ ทชั้นนาของญี่ปุ่น ที่มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็ นจานวนมาก เพื่อนา
ท่านเข้าสู่ ที่พกั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
SPECIAL: เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ่ ต์ พร้อมปูยกั ษ์ “มัตสึ บะ” ปูน้ าเย็นแห่ งเกาะฮอกไกโดที่ได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่มีรสชาติอร่ อยที่สุดให้ทุกท่านได้อิ่มอร่ อยกันแบบไม่อ้ นั
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า
ห้ามพลาด: เปิ ดประสบการณ์การอาบน้ าแร่ เพื่อสุ ขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบน้ าแร่ ในแบบของญี่ปุ่น
สรรพคุ ณ การอาบน้ าแร่ : การอาบน้ าแร่ ส ามารถรั ก ษาและบรรเทาอาการต่ างๆได้ เช่ น บรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิ ตในร่ างกายหมุนเวียนได้ดีข้ ึนช่วยขับสิ่ งอุดตันใต้ผิวหนังและรู ขมุ ขนทาให้
ผิวหนังสะอาดบารุ งผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึ งเครี ยด

วันที่สาม

จุดชมวิว HAKUBA VIEW POINT – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – เมืองกิฟุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2)
(อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
จากนั้น น าท่ านชมวิวทัศ นี ยภาพยัง จุ ด ชมวิว HAKUBA VIEW POINT ให้ ทุ ก ท่ านจะได้สั ม ผัส กับ ความ
สวยงามของภูเขาที่มีตน้ ไม้ข้ ึนปกคลุ มอยู่โดยรอบ ให้เราได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรู ป และชมวิวของภูเขาที่ปก
คลุมไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชิ ราคาวะโกะ หมู่บา้ นที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึ คุริ ซึ่ งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิ ม ชื่ อนี้ ได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่ ง
แปลว่า พนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้าน
มีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่ งโครงสร้ างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่
ตัวเดี ยว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรั บหิ มะที่ ตกมาอย่างหนักในช่ วงฤดู หนาวได้ดี จากนั้นนาท่ าน
เดินชม เขตเมื องเก่าซันมาชิ ซึจิ ซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ ารัก ๆ ที่ยงั คงอนุ รักษ์แบบของบ้านใน
สมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลื อกซื้ อของที่ระลึ กพื้นเมืองและเก็บเกี่ ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ
ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุ ปมิ โสะชิ รุ ตุ๊กตาซารุ โบะโบะ ซึ่ งเป็ นตุ๊กตาตามความเชื่ อของคนโบราณสมัยก่อน
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองกิฟุ (GIFU) เพื่อนาท่านเข้าที่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)

เที่ยง

ค่า
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นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

RISOL GIFU HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

มิตซุยพาร์คเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้ งมอลล์ – ปราสาททอง (คินคาคุจิ) – ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ – เมืองโอซาก้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (5)
(อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
นาท่านเดิ นทางสู่ มิ ตซุ ยพาร์ คแจ๊ส ดรี มนางาชิ มะเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้ งมอลล์ (MITSUI OUTLET PARK JAZZ
DREAM NAGASHIMA) หนึ่ งใน MITSUI OUTLET PARK ซึ่ งเป็ น OUTLET MALLขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่
กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่ นี่ จึง รวบรวมร้ านค้าแบรนด๑เนมชั้น น าร้ านอาหารญี่ ปุ่ นและสั ญ ชาติ อื่ น ๆที่ มี
ชื่ อ เสี ย งไว้เพี ย บ มี ร้ านค้า มากกว่า 240 ร้ านให้ ท่ านได้เลื อ กชิ ม เลื อ กช้อ ป กัน ตามอัธ ยาศัย โดยที่ นี่ เลื อ ก
ออกแบบให้มีสไตล์ๆ คล้ายๆ กับเมืองนิ วออร์ ลีนส์ ซึ่ งเป็ นเมืองท่าทางตะวันตก ของอเมริ กา รวมทั้งมีป้ายให้
ข้อมูลกับนักช้อปถึง 5 ภาษา (อังกฤษ จีนไต้หวัน จีนกลาง เกาหลี และญี่ปุ่น) นอกจากนี้ ก็จะมีส่วนนัง่ พักเท้า
นัง่ พักผ่อน หลังเดินช้อปปิ้ งมาเหนื่อยๆ เมื่อยๆ กว่า 200 ที่นงั่ ไว้คอยให้บริ การ อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ”เมืองเกี ยวโต” (KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อ 1,000 กว่าปี มาแล้ว ก่อนที่จะ
เปลี่ยนเป็ นเมืองโตเกียวว่ากันว่าผูใ้ ดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทยั แล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่
ถึ ง ญี่ ปุ่ นร่ วม จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ วัด คิ น คะคุ จิ น าท่ า นย้อ นราลึ ก ถึ ง ท่ านโชกุ น จากการ์ ตู น เรื่ อ งดัง
“เณรน้อยเจ้าปั ญญา อิคคิวซัง” ณ “วัดปราสาททอง” หรื อที่เรี ยกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ”... อิสระให้ท่านได้ชื่น
ชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคาเปลว พร้อมดื่มด่ ากับความสะอาดใสของ “สระน้ า” ที่
สามารถสะท้อนให้เห็ นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม... ให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็ นที่
ระลึก หลังจากนั้นนาท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) เป็ นศาลเจ้าชื่อดังที่นกั ท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวเกียวโตทุกคนต่างเดิ นทางมาดูโทริ อิ (TORII) หรื อประตูศาลเจ้าที่เรี ยงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึ ง
ยอดเขาสู งถึง 233 เมตร ประตูโทริ ที่เรี ยงรายกันเป็ นอุโมงค์สีแดงนี้ เป็ นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
จากนั้น น าท่ านเดิ นทางสู่ เมื อ งโอซาก้า ตั้งอยู่บ นเกาะฮอนชู ซึ่ งเป็ นเกาะที่ ใหญ่ และอยู่ต รงกลางสุ ดของ
ประเทศญี่ปุ่นถือเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7) อาหารแบบ YAKINNIKU BUFFET
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั SUPER HOTEL KODOMA หรื อระดับเทียบเท่า

เที่ยง

ค่า

วันที่หา้

เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ – อิออน พลาซ่า –
สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุ งเทพฯ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (8)
(อาหารเช้า/ -/ -)
จากนั้นนาท่าน ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) ซึ่ งเป็ นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่ งสร้างโยโชกุน โตโยมิ
ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ. 1585) เป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็ น
5 ชั้น โอบล้อมด้วยกาแพงหิ นแกรนิ ต สร้ างได้อย่างประณี ตแล้วสวยงาม พร้ อมทั้งบันทึ กความงามในมุมที่
ท่านประทับ ใจ จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งย่านดังของโอซาก้า ย่านชิ นไซบาชิ ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการ
SHOPPING ที่ใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและ
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เที่ยง

17.55 น.
22.30 น.

แพง โดยสองข้างทางจะเต็ม ไปด้วยร้ านค้ามากมาย ทั้งร้ านอาหาร ขนมหวานต่ างๆ เสื้ อผ้า เครื่ องส าอาง
เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า ให้ ท่ านเลื อกสรรกัน ได้ต ามใจชอบ ท่ า นจะได้พ บกับ ถนนโดทงบุ ริ ซึ่ งเป็ นถนนที่ รวม
ร้านอาหารชื่ อดังไว้หลากหลาย อาทิเช่น ร้ านปูยกั ษ์ ร้ านทาโกยากิ ซึ่ งเป็ นของขึ้นชื่ อของเมืองโอซาก้าที่ท่าน
ไม่ควรพลาด! และสัญลักษณ์ ของย่านนี้ คือ ตึกรู ปเครื่ องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิ ตภัณฑ์ขนมชื่ อดังจาก
ญี่ปุ่นนัน่ เอง
อิสระอาหารมื้อกลางวัน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า และเลือกชิ มร้านอร่ อย
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “อิ ออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนาต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิ กา, กล้อง, กระเป๋ า,
รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ าน 100 เยน” สิ นค้าคุ ณภาพดี ราคาแสนถู ก อิ สระให้ท่านได้เพลิ นเพลิ น
กับการ “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ297
(บนเครื่ องมีบริ การจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม) **ค่าทัวร์ ไม่รวมอาหารบนเครื่ อง**
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

*** กรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ เดินทางภายในประเทศ หรื อไฟล์ทต่อ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ
ให้ทราบก่อนทาการออกตัว๋ มิฉะนั้นบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
*** หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรื อ
การจราจรเป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น สามารถ
ให้บริ การวันละ10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึงขอสงวนสิ ทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง****

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยูใ่ นระดับ
เดี ยวกัน ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบก่ อนการเดิ นทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรี ยมตัวการ
เดินทาง
2) สาหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักสาหรั บ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริ ม) ซึ่ งท่าน
อาจจะต้องพักเป็ น ห้องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็ น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สาหรับนอน 2 ท่านเท่านั้น และบางโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริ ษทั ขออนุญาต
จัดห้องพักให้ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้อง
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วันที่ 9 – 13 ส.ค. 60

อัตราค่าบริ การ
ท่านละ

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์ สาหรับโปรแกรมโปรโมชัน่ ไม่มีราคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 18 – 22 ต.ค. 60

34,999.6,900.ท่านละ

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์ สาหรับโปรแกรมโปรโมชัน่ ไม่มีราคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิ่ม

35,999.6,900.-

ราคาทัวร์รวม

ราคาทัวร์ไม่รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
2. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน SCOOT
ขาไปและขากลับ ท่านละ 20 กก.
8. ค่ า ไกด์ ท ้ อ งถิ่ น น าท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุ บ ตั ิ เหตุ ส่ วนบุ คคลกรณี เสี ยชี วิตสู ญเสี ย
อวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริ ษทั ได้ทาไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่ าโทรศัพ ท์ส่ วนตัว, ค่ าซัก รี ด, มิ นิ บ าร์ ในห้ อง, รวมถึ ง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่ มที่ สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หาก
ท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก)
2. ค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 3,000 เยน ตลอดทริ ป
ต่ อ 1 ท่ า น (ขออนุ ญ าตเก็ บ ที่ ส นามบิ น ดอนเมื อง ณ วัน
เดินทาง)
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ออก
ใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั หรื อต้องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่ า วี ซ่ าส าหรั บ พาส ปอร์ ตต่ า งด้ า วในกรณี ที่ ไม่ ใ ช่
พาสปอร์ตไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบ
ประจ าตั ว คนต่ า งด้ า ว 3)ใบส าคั ญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ 4)ส าเนา
ทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสื อ
เดิ นทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดิ นทางต้องทาเรื่ องแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่ าสาหรับ พาสปอร์ ตต่างด้าว (ลู กค้าต้อง
เป็ นผูช้ าระด้วยตนเอง)
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เงื่อนไขการจองและการให้บริ การ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่ เหลื อชาระก่ อนเดิ นทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงิ นส่ วนที่ เหลื อตามเวลาที่ กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่ อของผู้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสาเนาพาสสปอตผูเ้ ดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนบั จากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริ ษทั
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น

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 เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิ ก เลื่อน ขอคืนเงิ น
ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้า
ท่ านงดการใช้บ ริ ก ารรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่ เดิ น ทางพร้ อมคณะถื อว่าท่ านสละสิ ท ธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ ก ารและ
เงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
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รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อที่นงั่ น้ าหนักกระเป๋ า อาหารบนเครื่ อง ของสายการบิน SCOOT AIRLINE
1. กรณี ท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/STANDARD SERT)
จะมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ที่นงั่ SCOOT BIZ สามารถเช็คที่วา่ งและอัพที่นงั่ ได้ กับพนักงานต้อนรับบินเครื่ องบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละประมาณ 4,500 บาท ต่อคนต่อเที่ยวบิน (ท่านสามารถจองและชาระบนเครื่ องกับ
พนักงานต้อนรับบินเครื่ องบินได้เลย)
1.2 ที่นงั่ STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณี ที่ตอ้ งการระบุที่นงั่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4,000 บาท (รวมไป-กลับ)
***ไม่อนุ ญาตให้เด็กต่ากว่า 16 ปี และผูส้ ู งอายุ 65 ปี ขึ้นไป***
1.3 ที่นงั่ STANDARD SEAT ในกรณี ที่ตอ้ งการระบุที่นงั่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 900 บาท (รวมไป-กลับ)
2. กรณี ซ้ื อน้ าหนักกระเป๋ าเพิ่ม (จากปกติที่สายการบิน SCOOT กาหนดขาไป และขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
- เพิ่ม 5 กิโลกรัม 550 บาท / เพิ่ม 10 กิโลกรัม 850 บาท / เพิ่ม 15 กิโลกรัม 1,150 บาท / เพิ่ม 20 กิโลกรัม 1,450 บาท
(เป็ นราคาต่อคน ต่อเที่ยวบิน)
3. กรณี ซ้ื ออาหารร้อนบนเครื่ อง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 900 บาท (รวมไป-กลับ)
4. กรณี ตอ้ งการใช้รถเข็น WHEELCHAIR จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,400 บาท (รวมไป-กลับ)

****ต้องดาเนินการแจ้งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนการเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์-อาทิตย์)****
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 35 ท่าน(ผูใ้ หญ่ )โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ ยวบิ น ราคาและรายการท่ องเที่ ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่ น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว
ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
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เรื่ อง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น
ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะ
พานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น มีดงั ต่อไปนี้
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)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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