#11989 ทัวรญี่ปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน ชมภูเขาไฟฟูจิ วัดอา
ซากุสะ หมูบานโอชิโนะฮักไก บิน XW

ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดอาซากุสะ โอไดบะ ไดเวอรซิตี้ ถายรูปหุนกันดั้ม ฟูจิชั้น5 โอ
ชิโนะฮัคไก ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว อปปงชินจูกุและLaox Shinjuku ออนเซ็น
รานดองกี้ หางอิออนมอลล ฟรีเดย1วันเต็ม

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานดอนเมือง

2

ทา อากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียว
สกายทรี - กันดัม
้ ฟรอนท โตเกียว - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น

3



พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - ภูเขาไฟฟูจ ิ - หมูบา นโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ยา นชินจูกุ










โรงแรม



-



Fujinobou
Kaen Hotel
หรือเทียบเทา



Hedistar
Hotel Narita
หรือเทียบเทา

4

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม







Hedistar
Hotel Narita
หรือเทียบเทา

5

วัดนาริตะ - รา นดองกี้โฮเต - อิออนนาริตะ - ทา อากาศยานนาริตะ - ทา อากาศยาน
ดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

27 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

29 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

2 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

6 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

9 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

10 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

13 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

18 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

23 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

26 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

30 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

27 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

29 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

31 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

3 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

5 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

7 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

14 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

17 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

18 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

21 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

26 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

28 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65

฿21,888

฿21,888

฿21,888

฿8,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
คํ่า
23.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 เคาน เตอรสายการบินสายการ
บิน NOKSCOOT มีเจาหน าที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะ ดวกดานเอกสาร และติดแท็กกระเป า



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน
เชา
02.20 น. นํ าทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW102
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง กรณีทานตองการสั่งซื้อบนเครื่องเทานั ้น)
10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริต ะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวก
ในการนั ดหมายเวลา)
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ นํ าทานขึ่นรถโคชปรับอากาศนํ าทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ
นํ าทานเดินทางสู โตเกียวเมืองหลวง
บาย
บริการอาหารเที่ยง บริการเบนโตะบนรถ
นํ าทานเดินทางสู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิมทองคําที่เป็ นทองสัมฤทธิ ์
มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เกาแกที่สุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิ ยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็ นสิริ
มงคลตลอดทั้งปี
้

่

่

่

่

นํ าทานเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็ นเครื่องราง
ของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย
นํ าทานเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหานคร
โตเกียว ที่ทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปิ ด ใหบริการเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร
นํ าทานเดินทางไป โอไดบะ ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็ นเกาะ ใหทานไดชอปปิ้ งสินคาหลากหลายชนิ ดที่หาง
ไดเวอรซิต ี้ ซึ่งภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมายและใหทานถายรูปกับกันดั้มตัวใหม RX-0 Unicorn ขนาด
เทาของจริงโดยสรางขึ้นมาตามอัต ราสวน 1:1 เหมือนตัวเดิม
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า บุฟเฟ ต ขาปูยักษไมอั้น!!!
สัมผัสวัฒนธรรมการอาบนํ้ าแรออนเซ็น (Onsen) นํ้ าแรในสไตลญี่ปุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวา
นํ้ าแรธรรมชาตินี้มีสวนชวยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตางๆ และชวยผอนคลายความ
ตึงเครียดไดอยางดี
พักที่ Fujinobou Kaen Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง



เชา

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

โตเกียว
กรุงโตเกียว เป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซึ่งแปลวาปาก
แมนํ้า เมื่อกลายเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุนในปี 1868 ก็ถ ูกเปลี่ยนชื่อเป็ นโตเกียว ซึ่งแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู เบนโตะ

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเนื่ องจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะนั่ นเอง เป็ นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดนี้ ที่คนนิ ยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ถนนนาคามิเสะ
เป็ นถนนคนเดินที่อยูต ิดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกที่มีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน ถนนเสนนี้ มี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง 250 เมตร ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหต ลอดทั้งปี จะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยางไมขาดสาย

โตเกียวสกายทรี
เป็ นหอที่เพิ่งสรางขึ้นมาใหมและยังเป็ นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็ น
แหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในนั ้น

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว
สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันดั้มแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็ น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็ นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากนี้ ยังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิ ดตั้งแต 10.00-20.00 น



บุฟเฟตขาปูยักษ

คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบ
ไมอั้น

ออนเซ็น
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม บุฟเฟ ต ขาปูยักษไมอั้น!!!
 Fujinobou Kaen Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง กรณีทานตองการสั่งซื้อบนเครื่องเทานั ้น
เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 3


กิจกรรม

พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM ภูเขาไฟฟูจิ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ยานชินจูกุ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
่

่

่

นํ าทานเดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซึ่งไดจําลองเหตุการณต างๆที่เกิดแผนดินไหวในญี่ปุน และสาธิต วิธีปองกันตัว
และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับที่แตกตางกันไดดวย
นํ าทานไปขึ้น ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอยางใกลชิดที่ สถานี ที่ 5 อยูสูงจากระดับนํ้ าทะเลขึ้นมา 2,305
เมตร ฟูจิยามา,ฟูจิซัง หรือภูเขาไฟฟูจิ (Mr.Fuji) นั ้นเป็ นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุน มีความสูง 3,776 เมตร (12,388
ฟุต )
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีที่อากาศไมเอื่ออํานวย และหรือทางขึ้น โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็ นโออิชิ
ปารคแทนเรื่องสภาพอากาศทางบริษัทไมสามารถคาดการณ
นํ าทานสู หมูบานโอชิโนะฮักไก เป็ นหมูบานที่ต ั้งอยูใกลภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko)
ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังไดรับเลือกใหเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้ มีบอนํ้ าใสๆ รวมกันกวา 8 บอ เป็ นนํ้ าที่เกิดจาก
การละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา 1,200 ปี
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู Japanese Set เมนูTobanyaki
นํ าทานเขาสูโตเกียวเมืองหลวง
นํ าทานไป ชอปปิ้ งยานชินจูกแ
ุ ละ Laox Shinjuku แหลงชอปปิ้ งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็ นศูนยรวมแฟชั่น
เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิ สตา เป็ นแหลงอัพเดทเทรนดและเป็ นยานความเจริญอันดับหนึ่ งของนครโตเกียวในปั จจุบัน
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็ นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญี่ปุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิต วิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากที่ขายของที่
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

ภูเขาไฟฟูจิ
เป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจินี้ถ ือเป็ นหัวใจ
สําคัญที่เป็ นสัญลักษณหนึ่ งของความเป็ นญี่ปุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถ ึงบริเวณชั้น 5 ซึ่งมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนื อ
ระดับนํ้ าทะเล ตรงชั้น 5 นี้ จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ที่สวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ที่
ลอมภูเขาไฟได

หมูบานโอชิโนะฮัคไค
เป็ นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอนํ้ าทั้งหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาที่เป็ นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหนํ้าในบอที่หมูบานนี้ ใสมาก บอนํ้ าพุธรรมชาติทั้ง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็ นบอนํ้ าศักดิส
์ ิทธิ ์ ดังนั ้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส
์ ิทธิ
ที่แตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Japanese Set เมนูTobanyaki

โตเกียว
กรุงโตเกียว เป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซึ่งแปลวาปาก
แมนํ้า เมื่อกลายเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุนในปี 1868 ก็ถ ูกเปลี่ยนชื่อเป็ นโตเกียว ซึ่งแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

ยานชินจูกุ
ที่นี่เป็ นแหลงบันเทิงและแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ เป็ นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิ สตา มีสถานี รถไฟชินจูกุที่เป็ นเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเป็ น
หนึ่ งในสถานี ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุน เป็ นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟ าขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ปุน



คํ่า



หมายเหตุ

 Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีที่อากาศไมเอื่ออํานวย และหรือทางขึ้น โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็ นโออิชิ
ปารคแทนเรื่องสภาพอากาศทางบริษัทไมสามารถคาดการณ
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 4


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัต รเขาโตเกียวดิสนี ยแลนด (ราคาบัต ร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพรอมทัวร
บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนี ยแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็ม
ไปดวยเสน หแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็ นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปปิ้ งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
้

่

้

ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปิ้ งชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบปิ้ งกับ
รานคาหลากหลายสองฝั่ งถนนทาเคชิต ะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปปิ้ งตอยาน“ชิบูยา”
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

วัดนาริตะ - รานดองกี้โฮเต - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริ
ตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางสู วัดนาริต ะ วัดนี้ เป็ นหนึ่ งในวัดที่เป็ นที่รูจักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือวาเป็ นวัดที่โดงดังที่สุดในแถบชิบะ
และจํานวนผูมาเยี่ยมชมก็เป็ นรองเพียงศาลเจาเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็ นที่ต ั้งของประตูหลัก
นํ าทานเดินทางไปชอปปิ้ ง รานดองกี้ เป็ นรานที่รวบรวมสินคาตางๆของญี่ปุนไวมากมาย ในราคาพิเศษ
นํ าทานสู หางอิอนมอลล ทานสามารถเดินไปชอปปิ้ งได
นํ าทานเดินทางสู สนามบินนาริต ะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
บาย
13.55 น. เหินฟ าสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW101
คํ่า
18.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดนาริตะ
เป็ นวัดพุทธที่มีช่ อ
ื เสียง ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริต ะ ภายในวัดมีอาคารที่
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto
มีช่ อ
ื วา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญี่ปุน และสวนยุโรปอีกดวย

รานดองกี้โฮเต
รานดองกี้โฮเต หรือที่หลายๆคนเรียกกันวา “รานดองกี้” มีสาขาอยูทั่วไปตามยานสําคัญ
และเมืองใหญๆ ทั่วประเทศญี่ปุน เฉพาะในโตเกียวมีอยูทั้งหมด 35 สาขาเลยทีเดียว ทั้ง
ในยาน Shinjuku Ueno Asakusa Ginza Roppongi Shibuya Ikebukuro และอื่นๆ
สวนในโอซากาที่เห็นไดงายที่สุด คือ ยาน Namba ตรงชิงชาวงรีสีเหลืองริมคลองโดทม
(Dotombori)

อิออนนาริตะ
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซึ่งบาง
รานไมต องเสียภาษีสินคาสําหรับนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ



บาย

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน



คํ่า

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 30ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคาน ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร(คาใชจาย1,000บาท) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7วัน
กอนการเดินทาง มิฉะนั ้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
12. กรณีต องการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็ นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจํานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั ้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้น
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็ นการการประกันอุบัต ิเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว
ตามพ.ร.บ การทองเที่ยว เทานั ้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และ
ทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดิน
ทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ

การชําระเงิน
การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20วัน(ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
่

่

่

2.คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพัก
หอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหน าที่บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่อง
ไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได

อัตรานี้ไมรวม:
1.คาทําหนั งสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2.คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนื อจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเป็ นตน
3.คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4.คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5.คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
6.คาทิปยกกระเป าทุกโรงแรม
7.คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหน าทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ

วีซา
**สําเนาหน าพาสปอรต ผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ํ่ากวา 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4.เป็ นผูที่ไมมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
่

่

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมเนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุนเป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของทาน
เป็ นหลัก เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถ
ใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัต ราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัต ราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ
30 บาท กรณีอัต ราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัต ราคาบริการเพิ่มขึ้น
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เป็ นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ต างๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั ้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน) ทางผู
จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางครั้งนี้ จะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถ ึง
ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหน า
หรือสงจอยน ทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหน ากอนการเดินทาง 10 วัน
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย
บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)ซื้อนํ้ าหนั กสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) เสนทางโตเกียว มีคาใชจายดังนี้
+5 กก. -- 400 บาท
+10กก. -- 700 บาท
+15กก. -- 1,000 บาท
+20กก. -- 1,300 บาท
+30กก. -- 2,350 บาท
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.สูงสุดได 32กก./ชิ้น
ที่นั่งเป็ นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได ยกเวนการซื้อที่นั่งเพิ่ม
ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริต ะ สามารถUpgrade ที่นั่ง พรอมชําระคาที่นั่งไดดังนี้
ที่นั่งชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจงกอนเดินทาง10วัน
ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน มีคาใชจายและเงื่อนไข ดังนี้
โซนเงียบ แถวที่ 21 ประเภทที่นั่ง Stretch (Front Row) Seat Pitch มากกวา 36 นิ้ ว ราคา 2000 บาทตอทานตอเที่ยว
โซนเงียบ แถวที่ 22-25 ประเภทที่นั่ง Super Seat Pitch มากกวา 35 นิ้ ว ราคา 1500 บาทตอทานตอเที่ยว
โซนหน า แถวที่ 31 ประเภทที่นั่ง Stretch (Front Row) Seat Pitch มากกวา 36 นิ้ ว ราคา 1700 บาทตอทานตอเที่ยว
โซนหน า แถวที่ 32-34 ประเภทที่นั่ง Super Seat Pitch มากกวา 35 นิ้ ว ราคา 1200 บาทตอทานตอเที่ยว
โซนหลัง แถวที่ 61 ประเภทที่นั่ง Stretch (Front Row) Seat Pitch มากกวา 36 นิ้ ว ราคา 1700 บาทตอทานตอเที่ยว

การยกเลิก
เนื่ องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

