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พักโรงแรมระดับมาตรฐานพร้อมอาหารเช้า นากาโน่ 1 คืน กิฟุ 1 คืน และโอซาก้า 1 คืน
เมืองโตเกียว วัดอาซากุสะ เขตเมืองเก่าคาวาโคเอะ
เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ
เมืองเกียวโต และโอซาก้า วัดปราสาททอง (คินคาคุจิ) ศาลเจ้าฟุ ชิมิ อิ นาริ ชมประสาทโอ
ซาก้า (นาชมด้านนอก)
ช้อปปิ้ งย่านดังแบบเต็มๆที่ย่านชินจุกุ ชินไชบาชิ และมิตซุยพาร์คเอ้าท์เลต
พร้อมเปิ ดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพือ่ สุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ป่ ุน
พิเศษ!!! อิ่ มอร่อยกับเมนูบฟ
ุ เฟต์ป้ ิ งย่าง YAKINIKU และวาไรตี้เมนูบฟ
ุ เฟต์สไตล์ญี่ป่ ุน
พร้อมบุฟเฟต์ขาปูยักษ์
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กาหนดการเดิ นทาง
สิ งหาคม – ตุลาคม 2560
วันแรก กรุงเทพ – สนามบิ นนาริ ตะ
21.30 น. พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT
โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึน้ เครือ่ ง
วันที่สอง สนามบิ นนาริ ตะ – เมืองโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้ อปปิ้ งชิ นจูก ุ – เขตเมืองเก่าคาวาโคเอะ –
เมืองนากาโน่ – อาบน้าแร่ออนเซ็น
00.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริ ตะ ประเทศญีป่ ่ นุ โดย สายการบิ น SCOOT เที่ยวบิ นที่ TZ292
(บนเครื่องมีบริ การจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**
09.00 น. เดินทางถึงสนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง/
่
เวลาท้องถิน่ เร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
(กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่ นเพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ป่ นุ จากนัน้ เดินทางสู่ “มหานครโตเกียว”เมือง
หลวงของประเทศญี่ป่ นุ โตเกียว หมายถึง "นครหลวงตะวันออก" เป็ นเมืองทีม่ ปี ระชากรมากที่สุดในโลก
เมืองหนึ่ง จึงทําให้ กรุงโตเกียวเป็ นหนึ่งในศูนย์กลาง การเงินระหว่ างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม
เทคโนโลยี จากนัน้ เดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”วัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในโตเกียว เป็ นทีป่ ระดิษฐานของ
องค์เจ้าแม่กวนอิม ทีเ่ ป็ นทองสัมฤทธิ ์ ทีม่ ขี นาดเล็กเพียง 5.5 ให้ท่านได้นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม
และถ่ายภาพประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”และซือ้ สินค้าของฝากของทีร่ ะลึกที่ “ถนนนาคามิ เซะ”
สินค้า MADE IN JAPAN แท้ๆ ให้ท่านได้เลือกซือ้ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสือ้ ผ้า เป็ นต้น รวมทัง้
ขนมอร่อยสไตล์ญ่ปี ่ นุ ตามอัธยาศัย จากนัน้ เพื่อเป็ นการเอาใจเหล่านัก SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่ง
อัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบที“่ ชิ นจูก”ุ หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของ
นครโตเกียวในปั จจุบนั ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือ้ ของจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรูปMP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เสือ้ ผ้า และ
เครื่องสําอาง เป็ นต้นไม่ว่าจะเป็ น H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100
YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON
กลางวัน อิส ระอาหารมื้อ กลางวัน เพื่อ ให้ท่านได้เ ลือ กซื้อ สินค้า และเลือ กชิมร้า นอร่อ ยที่ย่า นชินจูกุ เช่ นร้า น
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้อสอบ
บ่าย
จากนัน้ นํ าทุกท่านสู่ เมืองเก่า คาวาโคเอะ เมืองเก่าที่ได้ขน้ึ ชื่อว่าเป็ นเมืองเกียวโตน้ อยหรือ KOEDO
ตัง้ อยู่ในจังหวัดไซตามะ เมืองคาวาโกเอะมีเสน่ ห์แบบโบราณที่ยงั คงสภาพให้เราได้เห็นจนถึงทุกวันนี้
อดีตหัวเมืองสําคัญในสมัยเอะโดะทีพ่ ร้อมจะพาเราย้อนยุคสู่สมัยเอะโดะด้วยอาคารบ้านเรือนแบบดัง้ เดิม
พร้อมแสดงให้เห็นถึงวิถกี ารใช้ชวี ติ ของชาวญีป่ ่ นุ ในสมัยทีข่ า้ วเป็ นสมบัตอิ นั ลํ้าค่าของชาวญี่ป่ นุ หลังจาก
นัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองนากาโนะ ตัง้ อยู่เกือบใจกลางของประเทศญี่ป่ นุ ถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงถึง
3,000 เมตร จํานวนมากมาย เป็ นแหล่งของสโนว์รสี อร์ทชัน้ นํ าของญี่ป่ ุน ที่มนี ักท่องเที่ยวเดินทางมา
เยือนเป็ นจํานวนมาก เพื่อนําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
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รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1) SPECIAL: เมนูพเิ ศษวาไรตีบ้ ุฟเฟ่ ต์ พร้อมปูยกั ษ์ “มัตสึบะ” ปูน้ํา
เย็นแห่งเกาะฮอกไกโดทีไ่ ด้รบั การกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ป่ นุ ว่าเป็ นปูน้ําเย็นทีม่ รี สชาติอร่อยทีส่ ุด
ให้ทุกท่านได้อมิ่ อร่อยกันแบบไม่อนั ้
ทีพ่ กั : TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า
ห้ ามพลาด: เปิ ดประสบการณ์การอาบนํ้ าแร่เพื่อสุข ภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบนํ้ าแร่ในแบบของ
ญีป่ ่ นุ
สรรพคุณการอาบนํ้าแร่: การอาบนํ้าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดขี น้ึ ช่วยขับสิง่ อุดตันใต้ผวิ หนังและรูขุมขนทํา
ให้ผวิ หนังสะอาดบํารุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด

วันที่สาม จุดชมวิ ว HAKUBA VIEW POINT – หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซึจิ – เมืองกิ ฟุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)…จากนัน้ นํ าท่านชมวิว ทัศนียภาพยัง จุดชม
วิ ว HAKUBA VIEW POINT ให้ทุกท่านจะได้สมั ผัสกับความสวยงามของภูเขาทีม่ ตี ้นไม้ขน้ึ ปกคลุมอยู่
โดยรอบ ให้เราได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และชมวิวของภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้หลากหลายสาย
พันธุ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวะโกะ หมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดก
โลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุร ิ ซึง่ เป็ นแบบญีป่ ่ นุ ดัง้ เดิม ชื่อนี้ได้มาจากคําว่า
กัสโช ซึง่ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านทีห่ ลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือทีพ่ นม
เข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึง่ โครงสร้างของบ้านสร้าง
ขึน้ โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะทีต่ กมาอย่างหนักในช่วงฤดู
หนาวได้ดี จากนัน้ นําท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซึจิ ซึง่ เต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ
ทีย่ งั คงอนุ รกั ษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองและ
เก็บเกีย่ วบรรยากาศอันน่ าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่ เป็ นตุ๊กตา
ตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองกิ ฟุ (GIFU) เพื่อนําท่านเข้าที่
พัก
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)
ทีพ่ กั : RISOL GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

มิ ตซุยพาร์คเอ้าท์เล็ตช้ อปปิ้ งมอลล์ – ปราสาททอง (คิ นคาคุจิ) – ศาลเจ้าฟุชิมิ อิ นาริ – เมืองโอ
ซาก้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)….นําท่านเดินทางสู่ มิ ตซุยพาร์คแจ๊สดรีมนางาชิ
มะเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้ งมอลล์ (MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA) หนึ่งใน
MITSUI OUTLET PARK ซึง่ เป็ น OUTLET MALLขนาดใหญ่ ด้วยพืน้ ทีก่ ว่า 39,300 ตารางเมตร ทีน่ ่ีจงึ
รวบรวมร้านค้าแบรนด๑เนมชัน้ นําร้านอาหารญี่ป่ นุ และสัญชาติอ่นื ๆทีม่ ชี ่อื เสียงไว้เพียบ มีรา้ นค้า
มากกว่า 240 ร้านให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อป กันตามอัธยาศัย โดยทีน่ ่เี ลือกออกแบบให้มสี ไตล์ๆ
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คล้ายๆ กับเมืองนิวออร์ลนี ส์ ซึง่ เป็ นเมืองท่าทางตะวันตก ของอเมริกา รวมทัง้ มีป้ายให้ขอ้ มูลกับนักช้อป
ถึง 5 ภาษา (อังกฤษ จีนไต้หวัน จีนกลาง เกาหลี และญีป่ ่ นุ ) นอกจากนี้กจ็ ะมีส่วนนังพั
่ กเท้า นังพั
่ กผ่อน
หลังเดินช้อปปิ้ งมาเหนื่อยๆ เมือ่ ยๆ กว่า 200 ทีน่ งไว้
ั ่ คอยให้บริการ อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ ”เมืองเกี ย วโต” (KYOTO) เมืองหลวงเก่ าของญี่ป่ ุนเมื่อ 1,000 กว่าปี
มาแล้ว ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นเป็ นเมืองโตเกียวว่ากันว่าผูใ้ ดทีม่ าเยือนแดนอาทิตย์อุทยั แล้วไม่ได้มาเยือนเมือง
เก่าของญี่ป่ ุนถือว่ามาไม่ถงึ ญี่ป่ ุ นร่วม จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ วัดคิ นคะคุจิ นํ าท่านย้อนรําลึกถึง
ท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง “เณรน้อยเจ้าปั ญญา อิคคิวซัง” ณ “วัดปราสาททอง” หรือทีเ่ รียกว่า
“ปราสาทคินคาคุจ”ิ ... อิสระให้ท่านได้ช่นื ชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคําเปลว
พร้อมดื่มดํ่ากับความสะอาดใสของ “สระนํ้า” ทีส่ ามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม...
ให้ท่านได้เ ลือกหามุมถู กใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็ นที่ระลึก หลังจากนัน้ นํ าท่านสู่ ศาลเจ้ าฟูชิมิ อิ นาริ
(FUSHIMI INARI SHRINE) เป็ นศาลเจ้าชื่อดังทีน่ ักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วเกียวโตทุกคนต่ างเดินทางมาดู
โทริอิ (TORII) หรือประตูศาลเจ้าทีเ่ รียงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริ
ทีเ่ รียงรายกันเป็ นอุโมงค์สแี ดงนี้เป็ นแหล่งดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้เป็ นอย่างดี จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่
เมืองโอซาก้า ตัง้ อยู่บนเกาะฮอนชู ซึ่งเป็ นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของประเทศญี่ป่ ุนถือ เป็ น
ศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของญีป่ ่ นุ มาตัง้ แต่โบราณกาล
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) เมนู YAKINNIKU BUFFET
ทีพ่ กั : SUPER HOTEL KODOMA หรือเทียบเท่า
เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้ อปปิ้ งชิ นไซบาชิ – อิ ออน พลาซ่ า – สนามบิ นคัน
ไซ (โอซาก้า) – ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (6) (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียม
เดินทางไปสนามบิน)….จากนัน้ นําท่าน ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) ซึง่ เป็ นปราสาททีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุดใน
ญี่ป่ นุ ซึง่ สร้างโยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ. 1585) เป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่น
ของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็ น 5 ชัน้ โอบล้อมด้วยกําแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตแล้ว
สวยงาม พร้อมทัง้ บันทึกความงามในมุมทีท่ ่านประทับใจ จากนัน้ ให้ท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งย่านดังของโอ
ซาก้า ย่านชิ นไซบาชิ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการ SHOPPING ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของนครโอซาก้า ทัง้ ร้านค้าเก่าแก่
และทันสมัยปะปนกัน มีสนิ ค้ามากมายทัง้ ถูกและแพง โดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทัง้
ร้านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เสือ้ ผ้า เครือ่ งสําอาง เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า ให้ท่านเลือกสรรกันได้ตามใจชอบ ท่าน
จะได้พบกับ ถนนโดทงบุริ ซึง่ เป็ นถนนที่รวมร้านอาหารชื่อดังไว้หลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยกั ษ์ ร้าน
ทาโกยากิ ซึง่ เป็ นของขึน้ ชื่อของเมืองโอซาก้าที่ท่านไม่ควรพลาด! และสัญลักษณ์ของย่านนี้คอื ตึกรูป
เครือ่ งหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญีป่ ่ นุ นันเอง
่
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ งของท่าน
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ “อิ ออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสินค้าชัน้ นําต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง,
กระเป๋ า, รองเท้า, เสือ้ ผ้า เป็ นต้น รวมทัง้ “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้
เพลินเพลินกับการเลือกชมและซือ้ สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
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สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่ สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น SCOOT เที่ ยวบิ นที่ TZ297 (บนเครื่องมีบริ การ
จาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***********************************************

*** หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิ นหรือการจราจรเป็ นต้ น โดยมิ ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตาม
กฎหมาย ของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้บริ การวันละ10 ชัวโมง
่
มิ อาจเพิ่ มเวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ
เป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดิ นทางนัน้ ๆ เป็ นหลักจึงขอ
สงวนสิ ทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ ในโปรแกรมการเดิ นทาง****

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการทัว ร์ จะยังไม่คอนเฟิ ร์ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่ พกั อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดย
จะใช้ อ ยู่ในระดับเดี ย วกัน ทางบริ ษัท จะแจ้ งให้ ท่ านทราบก่ อนการเดิ นทางอย่ างน้ อ ยประมาณ 1-3 วัน
พร้อมทัง้ ใบนัดหมายเตรียมตัวการเดิ นทาง
2) สาหรับโรงแรมที่ ญี่ปนุ่ ห้ องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักสาหรับ 3 ท่ าน (เตี ยงคู่+เตี ยง
เสริ ม) ซึ่ งท่ านอาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องที่ นอน 2 ท่ าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้อง) และบางโรงแรมใน
ห้ องพักจะไม่มีเตี ยงคู่ อาจจะมีแค่ เพี ยง 1 เตี ยง (เตี ยงใหญ่ 1 เตี ยง) สาหรับนอน 2 ท่ านเท่ านัน้ และบาง
โรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริ ษทั ขออนุญาตจัดห้องพักให้ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้อง
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) สิ งหาคม – ตุลาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ2-11ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(มีเตียงเสริ ม)
9-13 สิ งหาคม 2560
34,999 34,999
18-22 ตุลาคม 2560
35,999 35,999

เด็กอายุ2-11ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
34,999
35,999

พัก
เดี่ยว
6,900
6,900

*** กรณีทลี่ ูกค้าต้ องออกตัว๋ เดินทางภายในประเทศ หรื อไฟล์ทต่ อ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ฯ
ให้ ทราบก่อนทําการออกตัว๋ มิฉะนั้นบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ***
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการ
ไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดิ นทางได้)
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ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทีย่ วตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
นํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน SCOOT ขาไปและกลับท่านละ 20 กก.
ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ นําท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคลกรณีเ สียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000
บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั เิ หตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริ ษทั ได้ทาไว้ )

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซัก รีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เอง
ต่างหาก)
2.
ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน ต่อ 1 ท่านตลอดทริ ป
3.
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% และภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3% (กรณี ออกใบเสร็จรับเงิ นในนามบริ ษทั หรือต้ องการ
ใบกากับภาษี )
4.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
5.
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีท่ไี ม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูป
ถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็ นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับ
หนั ง สือ เดิน ทางต่ า งด้า ว เจ้า ของหนัง สือ เดิน ทางต้ อ งทํา เรื่อ งแจ้ง เข้า -ออกด้ว ยตนเองก่ อ นจะยื่น วีซ่ า )
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผูช้ าํ ระด้วยตนเอง)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อ บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 – 1-01222 - 4
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 30 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด

JAP DKC02(TZ)AUG-OCT

7

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตั ๋วเครือ่ งบินโปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอ
คืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศทีร่ ะบุไว้ในรายการเดินทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ รวมถึง เมื่อท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ต่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา

รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อที่นัง่ น้าหนักกระเป๋า อาหารบนเครือ่ ง ของสายการบิ น SCOOT AIRLINE
1. กรณี ท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนระดับชัน้ ที่นัง่ (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/STANDARD SERT)
จะมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ที่นัง่ SCOOT BIZ สามารถเช็คทีว่ ่างและอัพทีน่ งได้
ั ่ กับพนักงานต้อนรับบินเครื่องบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละประมาณ 4,500 บาท ต่อคนต่อเทีย่ วบิน (ท่านสามารถจองและชําระบนเครื่องกับ พนักงาน
ต้อนรับบินเครื่องบินได้เลย)
1.2 ที่นัง่ STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณีทต่ี อ้ งการระบุทน่ี งั ่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4,000 บาท (รวมไป-กลับ)
***ไม่อนุญาตให้เด็กตา่ กว่า 16 ปี และผูส้ ูงอายุ 65 ปี ขึน้ ไป***
1.3 ที่นัง่ STANDARD SEAT ในกรณีทต่ี อ้ งการระบุทน่ี งั ่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 900 บาท (รวมไป-กลับ)
2. กรณี ซื้อน้าหนักกระเป๋าเพิ่ม (จากปกติทส่ี ายการบิน SCOOT กําหนดขาไป และขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
- เพิ่ ม 5 กิ โลกรัม 550 บาท / เพิ่ ม 10 กิ โลกรัม 850 บาท / เพิ่ ม 15 กิ โลกรัม 1,150 บาท / เพิ่ ม 20 กิ โลกรัม 1,450 บาท
(เป็ นราคาต่อคน ต่อเที่ยวบิ น)
3. กรณี ซื้ออาหารร้อนบนเครือ่ ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 900 บาท (รวมไป-กลับ)
4. กรณี ต้องการใช้รถเข็น WHEELCHAIR จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,400 บาท (รวมไป-กลับ)

**ต้องดาเนิ นการแจ้งก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 7 วันทาการก่อนการเดิ นทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิ ตย์)***
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หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีทจ่ี าํ นวนผูเ้ ดินทางตํ่ากว่า 35 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริษทั ฯจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่ วเท่านัน้
4. ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายใดๆทัง้ สิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการ
บิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษทั ฯจะดําเนินการ
ประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกู ค้า)
5. ทางบริษทั ฯสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงิน ในกรณีท่ที ่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษทั ฯสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
7. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆแล้ว ตามทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
8. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
เรื่อง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยเริ่ มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ป่ นุ ได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ นุ ให้กบั คนไทยทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการพํานัก ระยะสัน้ ใน
ประเทศญี่ป่ นุ ได้ประกาศเริม่ บังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญีป่ ่ นุ ได้ 15 วัน
(หากผูย้ น่ ื ประสงค์จะพํานักในประเทศญีป่ ่ นุ เกิน 15 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวตั ถุประสงค์อ่นื ๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
เอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ มีดงั ต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ ่ นุ (ในกรณีเดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ บริษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสาร
ดังกล่าว)
2. สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศญีป่ ่ นุ ได้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศญีป่ ่ นุ (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณีเดินทางเป็ นกรุป๊ ทัวร์ ทางบริษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศญีป่ ่ นุ
(ในกรณีเดินทางเป็ นกรุป๊ ทัวร์ ทางบริษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทําในประเทศญีป่ ่ นุ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานัก
ระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ ่ นุ มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่านเอง...

