






ไฮไลท์ของโปรแกรม
บินตรง ดอนเมือง–นาริ ตะ เดินทางโดยเครื่ องบิน BOEING 777–200 (415 ที่นงั่ ) พร้อมบริ การอาหาร HOT MEALS
และ ฟรี น้ าํ หนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักคานากาว่า 1คืน นากาโน่ 2 คืน และนาริตะ 1 คืน
โตเกียว ช้อปปิ้ งชิ นจุกุ มิตซุ ยพาร์คเอ้าท์เลต ฮาโกเน่ ล่องเรื อทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ
ทาคายาม่ าและมัตสึ โมโต้ หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ ปราสาทมัตสึ โมโต้
นากาโน่ HAKUBA SKI RESORT วัดเซนโคจิ ถนนนาคามิเซะ นาริตะ วัดนาริ ตะ อิออนพลาซ่า
เปิ ดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุ ขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

พิเศษ!!! อิม่ อร่ อยกับเมนูสไตล์ ญปี่ ุ่ น พร้ อมเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ แบบฉบับชาวญีป่ ุ่ น
วัน โปรแกรมการเดินทาง
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริ ตะ – มิตซุยพาร์ค
2
เอ้าท์เล็ตช้อปปิ้ งมอลล์ –TOKYO BAY AQUALINE
3
4
5
6

วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรื อโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ –
โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
ปราสาทมัตสึ โมโต้ –ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ –
หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ
นัง่ กระเช้าชมวิว ณ HAKUBA SKI RESORT – วัดเซนโคจิ –
ถนนนาคามิเซะ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
วัดนาริ ตะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริ ตะ –
ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุ งเทพฯ)

เช้ า
-

กลางวัน
-

เย็น
-

โรงแรมทีพ่ กั
-





-

TOYOKO INN
HIRATSUKA หรื อเทียบเท่า







PRINCE SHIRAKABA
HOTEL หรื อเทียบเท่า











-





-

TSUGAIKE KOGEN
HOTEL หรื อเทียบเท่า
SUPER HOTEL CHIBA
หรื อเทียบเท่า
-

กําหนดการเดินทาง

ธันวาคม 60

วันแรก
23.55 น.

1-6 / 6-11 / 8-13 ธ.ค.60
13-18 / 15-20 ธ.ค.60
20-25 ธ.ค.60
22-27 ธ.ค.60
27 ธ.ค.- 1 ม.ค.60 / 29 ธ.ค.- 3 ม.ค.60

36,999 บาท
36,999 บาท
38,999 บาท
39,999 บาท
43,999 บาท

ท่าอากาศยานดอนเมือง
พร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT
โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
วันสอง
ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – มิตซุยพาร์คเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้ งมอลล์ –
TOKYO BAY AQUALINE (-/ อาหารกลางวัน/ -)
04.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน NOKSCOOT เทีย่ วบินที่ XW918
(บริการอาหารและน้ าดืม่ บนเครือ่ ง)
11.55 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ นุ่
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเดินทางสู่ มิตซุ ยพาร์คเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้ งมอลล์ (MITSUI OUTLET PARK KISARAZU)
มีแบรนด์ท่ใี ห้ เลือกมากมายทั้งแบรนด์หรูจากต่างประเทศ ร้ านฮิตๆ และร้ านแฟชั่นของประเทศญี่ปุ่น มี
สิน ค้ า ขายหลายแบบเช่ น สิน ค้ า แฟชั่ น กีฬ า เครื่ อ งประดั บ และสิ น ค้ า ไลฟ์ สไตล์ ต่า งๆ ที่ใ ห้ ส่ ว นลด
ประมาณ 30-50% อยู่ใกล้ กับทะเล ทําให้ ได้ บรรยากาศช้ อปปิ้ งริ มทะเล เหมือนการได้ ช้อปปิ้ งที่เมือง
ตากอากาศ จากนั้ น นํา ท่ า นเดิ น ทางลอดทางด่ ว นพิ เ ศษซึ่ ง เป็ นอุ โ มงค์ ใ ต้ ท ะเล หรื อ ที่ญ่ี ปุ่ นเรี ย กว่ า
“โตเกียว เบย์ อควาไลน์” (TOKYO BAY AQUALINE) ซึ่งความพิเศษของทางด่วนนี้อยู่ท่กี ารเป็ น
ทางด่วนที่ได้ รับการรั บรองให้ เป็ นอุโมงค์ใต้ ทะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งจะแวะจุ ดพั กรถชมวิว
ตรงบริเวณกลางทาง ซึ่งมีช่ ือเรียกว่า TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (หิ่งห้ อยแห่งทะเล)
ให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน กับการถ่ ายภาพความมหัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้ างที่มนุ ษย์สร้ างขึ้นในอ่าวโตเกียว ซึ่ง
นอกจากจะเป็ นที่พักรถแล้ วที่น่ีกย็ ังมีร้านขายของที่ระลึก ภัตตาคาร รวมไปถึงร้ านเกมส์ให้ พักผ่อนหย่อน
ใจกันอีก
คา่
อิสระอาหารมื้ อเย็น เพือ่ ไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั TOYOKO INN HIRATSUKA หรือเทียบเท่า
วันทีส่ าม
วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
(อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)

เช้า

เทีย่ ง

คา่

วันทีส่ ี่
เช้า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (2)
นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ เมืองท่องเที่ยวที่มีผ้ ูมาเยือน
เป็ นจํานวนมากเป็ นแหล่งรวมบ่อนํา้ พุร้อนมากถึง17แห่ง จึงทําให้ เมืองนี้มีช่ือเสียงในด้ านการอาบนํา้ แร่
จากนั้นนําท่าน “ล่องเรือโจรสลัด ” (ใช้เวลาล่องประมาณ 10–15 นาที) ทะเลสาบอาชิ 1 ใน 5
ทะเลสาบที่อยู่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ พบและสัมผัสเรือแฟนตาซีโจรสลัดที่ประดับประดาและตกแต่งอย่าง
อลังการ ให้ ท่านได้ ช่ ืนชมความงามทะเลสาบอันดับหนึ่ งของประเทศญี่ปุ่น กับทัศนี ยภาพที่สวยงามดั่ง
ภาพวาด“เสาโทราอิ”สัญลักษณ์อนั โด่งดังกลางทะเลสาบอาชิ จากนั้นนําท่านมุ่งหน้ าสู่ “หุบเขาโอวาคุดา
นิ” หรือ “หุบเขานรก” (โดยรถโค้ชปรับอากาศ) ภูเขาไฟที่มีบ่อกํามะถันที่ยังคุกรุ่นอยู่ ที่บ่อนํา้ แร่
กํามะถันสามารถต้ มไข่ให้ สกุ ได้ มีจุดเด่นคือไข่ท่ตี ้ มจะกลายเป็ นสีดาํ ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ ทานไข่
ดําหนึ่งฟองจะสามารถทําให้ อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่แหล่ งช้ อปปิ้ งสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่ง
รวมสินค้ านําเข้ าและสินค้ าแบรนด์ญ่ีปุ่นที่ดังไปทั่วโลกกว่า 165 แบรนด์ บนพื้นที่กว่า 400,000 ตาราง
ฟุต พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้ าใหม่ล่าสุดอาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA
ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ ท่รี ้ านCOACH,BALLY, PRADA, GUCCI,
DIESEL, GAP, ARMANI ฯลฯ หรื อเลือกดู เครื่ องประดับและนาฬิกาหรูอย่ าง TAG HEURE,
AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (4)
SPECIAL: เมนู พเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์แบบฉบับญีป่ น+ขาปู
ุ่
บุฟเฟ่ ต์
นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั SHINANO PRINCE SHIRAKABA HOTEL หรือเทียบเท่า
ปราสาทมัตสึโมโต้ –ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ (อาหารเช้า/
อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (5)
จากนั้นนําท่านเก็บภาพประทับใจด้ านหน้ า ปราสาทมัตซึ โมโต้ (ด้านนอก) มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสดี าํ และปี กด้ านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปี กนก สร้ าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้ เป็ นที่พักของบรรดาเจ้ าเมืองในอดีต ปั จจุ บันหลังจาก
ได้ รับการจัดตั้งเป็ นสมบัติประจําชาติญ่ีปุ่นได้ ปรับให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์สาํ หรับรวบรวมข้ อมูลประวัติศาสตร์
ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็ นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของ
ประเทศญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
จากนั้นนําท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซึจิ ซึ่งเต็มไปด้ วยบ้ านเรื อน และร้ านค้ าน่ ารั ก ๆ ที่ยังคง
อนุรักษ์แบบของบ้ านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้ าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุก๊ ตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุก๊ ตาตามความ
เชื่อของคนโบราณสมัยก่อน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้ รับเลือกจาก
องค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้ พบกับบ้ านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็ นแบบ
ญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้ มาจากคําว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้ านที่หลังคาชันถึง 60 องศา
มีลักษณะคล้ ายสองมื อที่พนมเข้ าหากัน ตั วบ้ านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมี ความกว้ า ง 10

เมตร ซึ่งโครงสร้ างของบ้ านสร้ างขึ้นโดยไม่ใช้ ตะปูแม้ แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับ
หิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ดี
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า
ห้ามพลาด: เปิ ดประสบการณ์การอาบนํา้ แร่ เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบนํา้ แร่ ในแบบของ

คา่

ญี่ปุ่น
วันทีห่ า้
เช้า

เทีย่ ง

คา่

วันทีห่ ก
เช้า

นังกระเช้
่
าชมวิว ณ HAKUBA SKI RESORT – วัดเซนโคจิ – ถนนนาคามิเซะ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
(อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ –)
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (8)
จากนั้นนําท่านนั่งกระเช้ าสัมผัสความสวยงามของหิมะที่ HAKUBA SKI RESORT (ราคานี้ รวมค่าขึ้ น
กระเช้าแล้ว) ให้ ทุกท่านจะได้ สัมผัสกับความสวยงามและความหนาวเย็น ของหิมะ เพลิดเพลินกับการ
ถ่ ายรู ป และชมวิ วของภูเขาที่ปกคลุ มด้ วยหิ มะขาวโพลน ทุ กท่า นจะได้ สัมผัสกับ การเล่ น หิ มะและ
สนุกสนานกับการเล่น “สกี” หรือเลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด”
(** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสาหรับเล่นสกี และ เครือ่ งเล่นทุกชนิด **)
จากนั้นเดินทางสู่ วัดเซนโคจิ วัดเก่าแก่ด้ังเดิมที่ต้ังอยู่ท่เี มืองนากาโน่ สร้ างมาตั้งแต่ประมาณ ปี ค.ศ.
1897 รอบ ๆ วัดจะเป็ นบ้ านเมืองแบบญี่ปุ่นโบราณ วัดแห่งนี้มีช่ ือเสียงมากที่สุดในช่วงสงครามแบ่งแยก
ดินแดนสมัยศตวรรษที่ 16 เพราะวัดนี้ เป็ นหนึ่งในไม่ก่ีวัดที่ยังมีผ้ ูคนให้ ความเลื่อมใสเดินทางไปกราบ
ไหว้ ขอพรอยู่สมํ่าเสมอ วัดแห่งนี้ถูกค้ นพบก่อนยุคที่พุทธศาสนาจะมีการแบ่งแยกเป็ นนิกายต่าง ๆ ทั้งยัง
เคยเป็ นโรงเรียนสอนพุทธศาสนาให้ กับพระสงฆ์อีกด้ วย จากนั้นท่านจะได้ เลือกซื้อสินค้ าของฝากของที่
ระลึกที่ “ถนนนาคามิเซะ”สินค้ า MADE IN JAPAN แท้ ๆ ให้ ท่านได้ เลือกซื้อร่ม, หมวก, รองเท้ า,
กระเป๋ า, เสื้อผ้ า เป็ นต้ น รวมทั้งขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
จากนั้นเพื่อเป็ นการเอาใจเหล่านักSHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบ ที่“ชินจู
กุ”หรือ “ศู นย์กลางที่สองแห่ งนคร”ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุ บันให้ ท่านได้
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของจากร้ านค้ าต่างๆมากมายในย่านนี้เช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูป
MP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์ , นาฬิกา, เสื้อผ้ า และเครื่องสําอาง เป็ นต้ นไม่ว่า
จะเป็ น H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART,
BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON
อิสระอาหารมื้ อเย็น เพือ่ ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยทีย่ ่านชินจูกุ เช่นร้ าน
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้ อสอบ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั NIKKO NARITA HOTEL / TOYOKO INN NARITA /SUPER
HOTEL CHIBA หรือเทียบเท่า
วัดนาริตะ – อิออน พลาซ่ า – สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (อาหาร
เช้า/ –/ –)
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (10)
นําท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ ซึ่งท่านจะได้ นมัสการเทพเจ้ าแห่ งไฟ ณ วัดนาริ ตะวัดที่มีประวัติศาสตร์ อัน
เก่าแก่ซ่ึงมีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และยังเป็ นวัดที่บูชาเทพเจ้ าแห่ งไฟจากนั้นนําท่านเดินทางสู่
“เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสินค้ าชั้นนําต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื้อผ้ า

เป็ นต้ น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้ าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ ท่านได้ เพลินเพลินกับการ
“เลือกชมและซื้ อ” สินค้ าถูกใจฝากคนทางบ้ านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
13.00 น. สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพือ่ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
16.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เทีย่ วบินที่ XW919
(บริการอาหารและน้ าดืม่ บนเครือ่ ง)
22.05 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
*************************************************************
*** หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบินหรือการจราจรเป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ นุ่ ตามกฎหมาย ของ
ประเทศญีป่ ุ่ น สามารถให้บริการวันละ10 ชัว่ โมง มิอาจเพิม่ เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึ งขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่ น
เวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ใน
ระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1–3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียม
ตัวการเดินทาง
2) สํ าหรั บโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักสํ าหรับ 3 ท่ าน (เตียงคู่+เตียงเสริ ม) ซึ่งท่ าน
อาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องทีน่ อน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สํ าหรั บนอน 2 ท่ านเท่ านั้น และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริ ษัทขอ
อนุญาตจัดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้ อง

อัตราค่าบริการ

วันที่ 1-6 / 6-11 / 8-13 / 13-18 / 15-20 ธ.ค.60

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก

36,999.8,900.-

พักเดี่ยวเพิม่

วันที่ 20-25 ธ.ค.60

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก

38,999.8,900.-

พักเดี่ยวเพิม่

วันที่ 22-27 ธ.ค.60

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก

39,999.8,900.-

พักเดี่ยวเพิม่

วันที่ 27 ธ.ค.- 1 ม.ค.60 และ 29 ธ.ค.- 3 ม.ค.60

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก

43,999.8,900.-

พักเดี่ยวเพิม่

**ราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก**
**เด็กตํา่ กว่าอายุ 2 ปี ราคา6,900 บาท**
*** กรณีทลี่ ูกค้าต้ องออกตัว๋ เดินทางภายในประเทศ หรื อไฟล์ทต่ อ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ฯ
ให้ ทราบก่อนทําการออกตัว๋ มิฉะนั้นบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ 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 และนําเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. นํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน NOKSCOOT

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

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ านละ 4,000 เยน หรื อประมาณ 1,300

3.
4.
5.

6.

บาท ต่ อ 1 ท่ านตลอด ทริป (ขออนุญาตเก็บที่สนามบินดอนเมือง
ณ วันเดินทาง)
ค่ าภาษี มูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหั ก ณ ที่จ่า ย 3% (กรณี ออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกํากับภาษี)
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด
(ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าสําหรั บพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)
ใบสํา คัญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ 4)สํา เนาทะเบี ย นบ้า น 5)สมุ ด บัญ ชี เ งิ น ฝาก
ประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการยื่นวีซ่าให้ท่ านโดยจ่ ายค่าบริ ก ารต่างหาก (สําหรั บ
หนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดิ นทางต้องทําเรื่ องแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผูช้ าํ ระ
ด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อ ชําระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาํ ระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาํ หนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่ อของ
ผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสํ าเนาพาสปอร์ 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 ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่ อน ขอคืน
เงิน ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดิ นทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ อง
ค่าบริ การและเงินมัดจําคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น

รายละเอียดเกีย่ วกับการซื้ อทีน่ งั ่ และน้ าหนักกระเป๋ า รถเข็น WHEELCHAIR ของสายการบิน NOKSCOOT
1. กรณีมีความประสงค์จะเปลีย่ นระดับชั้นที่นงั ่ (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/SUPER SEAT) จะมีรายละเอียด
ดังนี้
1.1 ทีน่ งั ่ SCOOT BIZ สามารถอัพเกรดที่น่ังได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละประมาณ 5,000 บาท (รวมไปกลับ)
1.2 ที่นงั ่ STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณีท่ตี ้ องการระบุท่นี ่ัง จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 2,800 บาท (รวมไปกลับ)
ทีน่ งแถว
ั่
31 และ 61 (ROW 31 & ROW 61)***ไม่อนุญาตให้เด็กตา่ กว่า 16 ปี และผูส้ ูงอายุ 65 ปี ขึ้ น
ไป***
1.4 ที่นงั ่ SUPER SEAT ในกรณีท่ตี ้ องการระบุท่นี ่ัง จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 1,600 บาท (รวมไป-กลับ)
1.3 ที่นงั ่ STANDARD SEAT ในกรณีท่ตี ้ องการระบุท่นี ่ัง จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 1,000 บาท (รวมไป-กลับ)
2. กรณีซื้อน้ าหนักกระเป๋ าเพิม่ (จากปกติท่สี ายการบิน NOKSCOOT กําหนดขาไป และขากลับท่านละไม่เกิน 20
กิโลกรัม)
- เพิ่ม 5 กิโลกรัม 200 บาท / เพิม่ 10 กิโลกรัม 400 บาท / เพิม่ 15 กิโลกรัม 600 บาท / เพิ่ม 20
กิโลกรัม 1,000 บาท
(เป็ นราคาต่อคน ต่อเทีย่ วบิน)
***หมายเหตุ*** สาหรับการซื้ อน้ าหนักกระเป๋ า สูงสุดได้ไม่เกิน 40 กิโลกรัม รวมกับน้ าหนักกระเป๋ าที่มีอยู่

แล้ว
3. กรณีตอ้ งการใช้รถเข็น WHEELCHAIR จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม แต่จะต้องแจ้งล่วงหน้า 72 ชัว่ โมงก่อนบิน
***สาหรับที่นงโซน
ั่
SCOOT IN SILENCE ทีน่ งแถว
ั่
21-26 (ROW 21-26)
จะอนุญาตเฉพาะผูโ้ ดยสารทีม่ ีอายุมากกว่า 12 ปี ขึ้ นไป เท่านั้น***
****ต้องดาเนินการแจ้งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนการเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์-อาทิตย์)****
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่จี าํ นวนผู้เดินทางตํ่ากว่า 35 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่ า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน,
การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงาน
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีท่ที า่ นใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่เี กิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
แล้ ว ตามที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด
8. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านั้น
เรือ่ ง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นให้
ุ่ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ ประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ ประกาศเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ย่นื
ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงค์อ่นื ๆ จะต้ องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพือ่ ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีป่ นุ่ มีดงั ต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ บริษัทจะเป็ นผู้ดาํ เนินการออกเอกสาร
ดังกล่าว)
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณีเดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็ นผู้ดาํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณีเดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็ นผู้ดาํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีป่ นุ่ (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ ุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะ
สั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติท่จี ะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

