TOKYO อมยิม้ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง กรกฎาคม–ตุลาคม 2562
วัดนาริตะ | ภูเขาไฟฟูจิชน5
ั ้ | วัดอาซากุสะ | ช้ อปปิ ง้ ชินจูกุ | ไดเวอร์ ซิตี ้
บุฟเฟต์ขาปู | แช่ออนเซน
เริ่มต้ นเพียง

21,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญี่ปนุ่ (สนามบินนาริตะ ) (XW102 /02.45-10.25)
วันที่ 2. สนามบินนาริตะ--วัดอาซากุสะ-โอไดบะ-ไดเวอร์ ซิตี ้-บุพเฟ่ ต์ขาปู-แช่ออนเซน
วันที่ 3. ศูนย์แผ่นดินไหว-ภูเขาไฟฟูจิชน5-สวนดอกไม้
ั้
โออิชิ ปาร์ ค –โตเกียว-ช้ อปปิ ง้ ชินจูกุ
วันที่ 4. อิสระเลือกช้ อปปิ ง้ เต็มวัน หรื อเลือกซื ้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ 5. วัดนาริตะ-อิออนมอลล์-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25)

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO อมยิม้ 5วัน3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญี่ปุ่น (สนามบินนาริตะ )
(XW102/ 02.45 – 10.25)

23.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกสกู๊ต (XW)
พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับ พร้ อมอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

ญี่ปุ่น (สนามบินนาริตะ)-วัดอาซากุสะ-โอไดบะ-ไดเวอร์ ซิตี-้ สวนดอกไม้ -บุพเฟ่ ต์ ขา
วันที่ 2
ปู-แช่ ออนเซน
02.45 น. ออกเดินทางสูป่ ระเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW102
10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือ ง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ ว [สาคัญ มาก!!ไม่ อ นุ ญ าตให้ นาอาหารสด
จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
วัดอาซากุ สะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้ าแม่กวนอิมทองคา ท่านยังจะได้ เก็บภาพ
ประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้ าวัด และยังสามารถเลือกซือ้ เครื่ องรางของ
ขลังได้ ภายในวัด ฯลฯ หรื อเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้ อปปิ ง้ ที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่า
จะเป็ นเครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ ายด้ วยร้ านขายขนมที่คนญี่ปนชื
ุ่ ่นชอบ แม้ กระทัง่ องค์จกั รพรรดิ์องค์ปัจจุบนั ยัง
เคยเสด็จอีกด้ วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
โอไดบะ ย่านเมือ งใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ ้นมาเป็ นเกาะ ให้ ท่านได้ ช้อ ปปิ ง้ สินค้ าหลากหลายชนิดที่ ห้ างไดเวอร์ ซิตี ้ ซึ่ง
ภายในมีร้านค้ า ร้ านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมายและให้ ท่านถ่ายรูปกับกันดัมตั
้ วใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริ งโดย
สร้ างขึ ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทาให้ มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพิ่งเปิ ดตัวเป็ นทางการใน
วันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผา่ นมา
ชมสวนดอกไม้ สวยๆ กับฟูจิซงั “ฮานะโนะมิยาโกะโคเอน” เรี ยกได้ วา่ งดงามที่สดุ แห่งหนึ่งในบริ เวณรอบๆ ฟูจิซัง ด้ วยทัศนียภาพ
ที่สวยงาม ดอกไม้ สวยงามพร้ อมกับฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิ มีดอกไม้ หลายพันธุ์ ที่ปลูกไว้ ให้ นักท่องเที่ยวได้ เดินทางมาชมตลอด

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO อมยิม้ 5วัน3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

ทังปี
้

[สถานที่ชมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ]
ค่า
ที่พัก

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยักษ์ สไตล์ ญ่ ีปุ่น พร้ อมนา้ จิม้ รสเด็ด**
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม FUJI HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 ศูนย์ แผ่ นดินไหว-ภูเขาไฟฟูจิชนั ้ 5-สวนดอกไม้ โออิชิ ปาร์ ค-โตเกียว ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

นาท่ านเยี่ยมชม พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว ที่จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ ท่านได้ สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลอง
เรื่ องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ ้นในประเทศญี่ ปนุ่ จากนัน้ อิสระให้ ท่านได้ เลือกซือ้ ของที่ระลึก ที่มีชื่อเสียงเช่น โฟมล้ างหน้ า
ถ่านหินภูเขาไฟ ลูกบอลซักผ้ า เครื่ องกรองอากาศพกพาอันมีชื่อเสียงและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มชื่อดังของญี่ ปนุ่ ซือ้ ของดีค้ มุ เกิน
ราคามีคณ
ุ ภาพกันตามอัธยาศัย
ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตงตระหง่
ั้
านอยู่เหนือเกาะญี่ปนด้
ุ่ วยความสูง3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล นาท่านขึ ้นชมความงามกันแบบใกล้ ชิด
ยังบริ เวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อ ชมทัศนี ยภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็น
ทะเลสาบทั ้งห้ ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ ท่านได้ สมั ผัสอากาศอันบริ สทุ ธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ ได้ ชื่อว่ามี
สัดส่วนสวยงามที่สดุ ในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สวนดอกไม้ โออิชิ ปาร์ ค (OISHI PARK) (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) นับเป็ นจุดชมวิวฟูจิที่สวยงามอีกแห่ง หนึ่ง ให้ ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับการเดินชมถนนที่ประดับประดาไปด้ วยดอกไม้ ที่มีความยาวประมาณ 350 เมตร พร้ อมชมความงามของภูเขาไฟ
ฟูจิ(Fuji) ที่เป็ นฉากหลัง โดยสวนนี ้จะปลูกดอกไม้ สลับสับเปลี่ยนกันตลอด

[สถานที่ชมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ]
ช้ อปปิ ้ งย่ านชินจูกุ แหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่น
นิสต้ า เป็ นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็ นย่านความเจริ ญ อันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จ จุบัน ให้ ท่านเลือ กชมและซื อ้ สินค้ า
มากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้า, กล้ องถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์ , Notebook, นาฬกิ า, เสื ้อผ้ า,รองเท้ า และเครื่ องสาอางเช่น
แบนรด์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนข้ างถูกกว่าเมืองไทยและร้ าน100เยน (อยู่ตึก

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO อมยิม้ 5วัน3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

PEPEชัน8)
้ ซึ่งสินค้ าทุกอย่างภายในร้ านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรื อเป็ นร้ านดองกี ้ ที่ขายสินค้ าราคาถูกสารพัดอย่าง หรื อ
จะเป็ นร้ านมัตสึโมโต้ ที่รวมสินค้ า เครื่ องใช้ เครื่ องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ ไว้ อย่างหลากหลาย

เย็น

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Hedistar Hotel Narita หรื อเทียบเท่า

ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

อิสระเลือกช้ อปปิ ้ งเต็มวัน หรือเลือกซือ้ ทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายในการ
เดินทาง)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
อิส ระเต็มวัน ให้ ท่า นอิ สระช้ อ ปปิ ้ง หรื อ เดินทางสู่ส ถานที่ ท่อ งเที่ ย วอื่ น ๆ โดยมี ไกด์ค อยให้ คาแนะน าในการเดินทาง อาทิ
ศาลเจ้ า ฮานาโซโนะ สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่คนญี่ ปนให้
ุ่ ความเคารพนับถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบันเทิง และงานศิลปะ
รวมถึง หนุ่มสาวหรื อคูค่ รอง ที่ต้องการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ต่อชีวติ คู่ หรื อแม้ กระทัง่ การอธิฐานเรื่ องการค้ าขาย ที่พ่อค้ าหลาย
คนต่างมาซื ้อสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ไปบูชา
ศาลเจ้ าเนซุ เป็ นศาลเจ้ าชินโตเก่าแก่และเป็ น 1 ใน 10 ศาลเจ้ าที่สาคัญของกรุงโตเกียว ข้ างในวัดจะมีซ้ ุมประตูสีเสาโทริ
สีแดงเรี ยงรายสวยงาม เหมือนกับที่ฟชุ ิมิ อินาริ ในเกียวโต ว่ากันว่าถ้ าเราได้ เดินลอดผ่านเสาโทริ อินีจ้ ากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะ
ทาให้ สิ่งชั่ว ร้ ายถูกขับ ไล่อ อกไป เดินตามเสาโทริ อิ สีแดงไปท่ านจะได้ เ จอกับ ศาลเจ้ าเล็กๆ ที่ คนนิยมมาขอพรด้ านความรั ก
เนื่องจากศาลเจ้ าแห่งนี ้มีชื่อเสียงในการอธิษฐานเพื่อให้ สมหวังในความรัก
ชิบูย่ า แหล่ง ช้ อ ปปิ ้ง สตรี ท ที่ ยิ่ง ใหญ่ สุด ๆในโตเกี ย ว รายล้ อ มไปด้ วยห้ า งฯต่า งๆและร้ านค้ า อี กนับ พัน ซึ่ ง มีห้ า งฯ
SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้ านค้ าแฟชัน่ ไว้ มากมายรวมทัง้ มีรูปปั น้ “ฮาจิโกะ” หรื อเจ้ าหมาแสนซื่อสัตย์ฮาจิ ที่ เฝ้ารอคอยเจ้ านาย
หน้ าสถานีชิบยู ่า ตราบจนวันตายของมัน
ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ รองเท้ า ของวัยรุ่นญี่ ปนุ่ หากคุณคือ คนที่ กาลังมองหาซื อ้ เสือ้ ผ้ าแบบ
แปลกๆ หรื อต้ องการหาซื ้อเสื ้อผ้ าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้ จากที่นี่อีกด้ วย หรื อ ถ้ าต้ องการเห็นวัยรุ่นญี่ ปนแต่
ุ่ งตัว
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ ที่นี่ได้ จะมีวยั รุ่นญี่ ปนน่
ุ่ ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ
นอกจากนันแล้
้ ว ท่านยังได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ดงั ระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรื อ
สาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้ าแบบต้ นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี ้มีแบบให้ เลือกสรรมากมาย อีกทัง้ ยัง
มีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรื อตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้ คอยเอาใจคุณหนู อีกทังยั
้ งมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋ าสุด

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO อมยิม้ 5วัน3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื ้อ COMME DES GARCONS อีกด้ วย
หรื อหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื ้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่ง
จินตนาการของราชาการ์ ตนู ญี่ปนซึ
ุ่ ่งเป็ นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้ างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2526 จาก
การถมทะเลและใช้ ทนุ สร้ างกว่า 600 ล้ านบาท ให้ ท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นนานาชนิด (ไม่จากัดจานวนการเล่น ) ผจญภัยใน
ดินแดนต่างๆ ให้ ท่านเล่นเครื่ องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์ การตูนเรื่ องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ เบียนในดินแดนโจร
สลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้ านผีสิงใน Haunted Mansion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์ สามมิติ The Invention of the Year ให้ ท่านได้ สนุกสนานพร้ อมกับการ
จับจ่ายเลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทังยั
้ งจะได้ สมั ผัสกับตัวการ์ ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี ้เม้ าส์ มินนี่เม้ าส์
พร้ อมผองเพื่อนการ์ ตนู อีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื ้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์การเดินทางจากนาริตะสูโ่ ตเกียว
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสูส่ นามบินนาริตะใช้ รถบัสบริการฟรี ของทางโรงแรม แต่เนื่องด้ วยจะต้ องเริ่ มตังแต่
้ 9.00 น.เป็ นต้ น
ไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้ าระหว่าง 06.00 - 09.00 น เป็ นช่วงที่มีลกู ค้ าใช้ บริการไปสนามบิน เป็ นจานวนมากซึ่งอาจจะทาให้ ขึ ้น
รถบัสไม่ครบตามจานวนผู้เดินทางทังหมด
้
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็ นรถไฟที่วงิ่ จากสนามบินนาริตะไปสถาณี อูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ ความ เร็ วในการวิ่ง 160
ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋ จะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้ บริ การ 07.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ ก่อนเดินทางกลับควรเช็ค
เที่ยวสุดท้ ายว่าหมดตอนกี่โมง
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็ นรถไฟเข้ าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็ นรถไฟที่ราคาค่อนข้ างสูงนิดนึงแต่ตวั๋ รถไฟจะเป็ น
แบบระบุที่นงั่ บนรถไฟได้ เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าขึ ้นไปแล้ วเราจะไม่มีที่นงั่ เบาะสามารถหมุนเข้ า หากันได้ มีอาหารขายบนรถไฟโดย
ค่าตัว๋ รถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ ก่อนเดินทาง
กลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ ายว่าหมดตอนกี่โมง
4) Airport Limousine Bus เป็ นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้ าโตเกียวแต่รถบัสนี ้จะจากัดจานวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบ
จะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อ เที่ ยวโดยจะใช้ ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ ยว เวลาที่ให้ บริ การ
05.55-17.30 น ถ้ าเด็กอายุต่ากว่า 12 จะเสียครึ่งราคา

ที่พกั

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี่นี ้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พกั ย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี ้จะ
ไม่รวมค่าทางด่วน)
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่า ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้ เคียงกัน

วันที่ 5 วัดนาริตะ-อิออนมอลล์ -สนามบินนาริตะ-กรุ งเทพฯ (ดอนเมือง)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมัยเฮอัน
ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเป็ น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคนั โตที่ได้ สร้ างขึ ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้ กับเทพเจ้ าฟูดเู มียวโอะ วัดนีถ้ ือ
ได้ ว่าเป็ นวัดที่ศกั ดิ์สิทธิ์มากทางด้ านการขอพรเรื่ องความปลอดภัย แคล้ วคลาดจากภัยอันตรายและอุบตั ิเหตุต่างๆ รวมทัง้ เรื่ อง
ความรัก หน้ าที่การงาน

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO อมยิม้ 5วัน3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

อิออน มอลล์ (Aeon Mall) ห้ างสรรพสินค้ าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ ปนุ่ มีร้านค้ าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้ าน เช่น MUJI,
100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้ านขายเครื่ องกีฬา และซุปเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดใหญ่ ให้ ท่านได้ เก็ บ
จัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บ้านได้ อย่างครบครันเต็มที่
ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
ถึง สนามบินนาริตะ ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
13.55 น. นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW101
18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

อัตราค่ าบริการ TOKYO อมยิม้ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 7 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 26-30 ก.ค. 62
วันที่ 09-13 ส.ค. 62
วันที่ 23-27 ส.ค. 62
วันที่ 06-10 ก.ย. 62

25,900.28,900.24,900.21,900.-

25,900.28,900.24,900.21,900.-

25,900.28,900.24,900.21,900.-

6,500.6,500.6,500.6,500.-

19,900.22,900.18,900.15,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO อมยิม้ 5วัน3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

วันที่ 13-17 ก.ย. 62
21,900.21,900.21,900.6,500.15,900.วันที่ 20-24 ก.ย. 62
21,900.21,900.21,900.6,500.15,900.วันที่ 25-29 ก.ย. 62
21,900.21,900.21,900.6,500.15,900.วันที่ 02-06 ต.ค. 62
27,900.27,900.27,900.6,500.21,900.วันที่ 11-15 ต.ค. 62
28,900.28,900.28,900.6,500.22,900.วันที่ 16-20 ต.ค. 62
27,900.27,900.27,900.6,500.21,900.วันที่ 19-23 ต.ค. 62
28,900.28,900.28,900.6,500.22,900.ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 7,900 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่า
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ ป
มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO อมยิม้ 5วัน3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดิ นทางเข้ าประเทศญี่ ปุ่น
โดยผิ ด กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมื อ ง ทัง้ ไทยและญี่ ปุ่น ขึ ้นอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อ ไม่
เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ีท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน นกสกู๊ต 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรั ฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับ
คนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพานั กระยะสั น้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 **ถ้ ากรณีทางรั ฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศให้ กลั บมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริ ป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้อ งแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่อ งจากสาเหตุ
ต่างๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ง ของผิ ดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ย นแปลงรายการโดยมิ ต้อ งแจ้ งล่วงหน้ า ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
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**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั
ทางบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม
และอื่นๆ)
กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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