ไฮไลท์ ของโปรแกรม





บินตรง ดอนเมือง–นาริ ตะ เดินทางโดยเครื่ องบิน BOEING 777–200 ER (415 ที่นงั่ )
พร้อมบริ การอาหาร HOT MEALS และ ฟรี น้ าํ หนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักฟูกุชิมา 1 คืน / นิกาตะ 1 คืน และไซตามะ 1 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เมืองฟุกุชิมะ AIZU TAKASU SKI RESORT หมู่บา้ นญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ
ปราสาทสึ รุกะ KITAKATA RAMEN STREET ทดลองทําข้าวเกรี ยบ IMAYO SAKE FACTORY
TERADOMARI SEA FOOD MARKET STREET ฟาร์ มสตรอเบอร์ รี่ยซู าว่า
 พร้อมช้อปปิ้ งกันแบบเต็มๆที่ยา่ นชินจูกุ อิออน พลาซ่า

วัน โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

กลางวัน

เย็น

1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริ ตะ – เมืองฟุกชุ ิมะ



-



2

AIZU TAKASU SKI RESORT – หมู่บา้ นญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ –
ปราสาทสึ รุกะ – KITAKATA RAMEN STREET – อิออน พลาซ่า





-

โรงแรมทีพ่ กั
AIZU ASTORIA HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า
SUNROUTE NIIGATA
HOTEL

หรื อระดับเทียบเท่า
IMAYO SAKE FACTORY – ทดลองทําข้าวเกรี ยบ –
TERADOMARI SEA FOOD MARKET STREET – ฟาร์ม
สตรอเบอร์รี่ยซู าว่า
ช้อปปิ้ งย่านชินจูกุ – สนามบินนาริ ตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
(กรุ งเทพฯ)

3
4







ROUTEINN FUKAYA
หรื อระดับเทียบเท่า





-

-

กําหนดการเดินทาง
5 -8 , 8-11 เม.ย.61
เดือนเมษายน 61

11-14 , 14-17 เม.ย.61
พักเดีย่ วเพิม่

วันแรก

35,999.37,999.6,900 บาท

ท่ าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – เมืองฟุกชุ ิมะ

03.00 น. พร้อมกันที่
ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
06.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
(-/ -/ อาหารเย็น)
โดย สายการบิน NOKSCOOT เทีย่ วบินที่ XW 918 (บริการอาหารและนํา้ ดื่มบนเครื่อง)
14.05 น.
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น บริการข้ าวปั้น พร้ อมนํา้ ดื่มบนรถ
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุชิมะ FUKUSHIMA เป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ
ญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิ ฟิคมากกว่า 150 กิโลเมตร ลึกเข้าไปในภูเขาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู พื้นที่ 10% เป็ นโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ส่ วนที่เหลืออีก 90%(พื้นที่กว้างใน
ภาคตะวันตกของฟูกุชิมะ รวมถึงภูเขา และเมืองประวัติศาสตร์อาอิซุ -วาคามัตสึ (Aizu-Wakamatsu)
ปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยว
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั  AIZU ASTORIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ อง

AIZU TAKASU SKI RESORT – หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ – ปราสาทสึ รุกะ –
KITAKATA RAMEN STREET – อิออน พลาซ่ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้องอาหารของโรงแรม (2)

(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/ -)
นําท่านสัมผัสกับหิ มะที่ AIZU TAKASU SKI RESORT (รวมราคา SLADE) ซึ่ งเป็ นลานสกีที่ต้ งั อยูใ่ น
ภูมิภาคโทโฮคุ อยูท่ างตอนเหนือของกรุ งโตเกียว เป็ นอีกหนึ่งลานสกีที่ยงั ได้สัมผัสหิ มะในช่วงเดือน

เทีย่ ง

คํ่า

วันทีส่ าม

เมษายน เป็ นที่ดึงดูดนักเล่นสกีและนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก นําท่านสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านญีป่ ุ่ นโบราณ
โออูจิจูคุ เป็ นเมืองบนเส้นทางการค้าอาอิซุนิชิไคโดะ (Aizu-Nishi Kaido trade route) ซึ่ งเชื่อมต่อเมืองอิซุ
กับนิกโก้ในช่วงสมัยเอโดะ ปั จจุบนั นี้บา้ นสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไว้เป็ นอย่างดี
และ
ดัดแปลงเป็ นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลา
เทร้าต์ยา่ ง จากนั้นนําท่านชมบรรยากาศ ปราสาทสึ รุกะ Tsuruga Castle (ด้านนอก) ถูกสร้างขึ้นในปี 1384
มีการเปลี่ยนผูป้ กครองมาหลายครั้งในช่วงที่ยงั เป็ นภูมิภาคอาอิซุ และถูกทําลายลงหลังจากเกิดสงครามโบ
ชิน(Boshin war) ปี 1868 ซึ่ งเกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาลสมัยเมจิ ทําให้สิ้นสุ ดยุคศักดินายึดอํานาจท่านโท
คุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทได้ถูกฟื้ นฟูข้ ึนมาใหม่ดว้ ยคอนกรี ตในปี 1960 เสร็ จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคา
เดิมซึ่งเป็ นสี เทากลับกลายเป็ นสี แดง เป็ นเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ กับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) แบบ JAPANESE SET
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ KITAKATA RAMEN STREET เป็ นย่านที่เป็ นที่นิยมของเมืองฟุกุชิมะ ตลอด
ถนนเส้นนี้จะมีร้านขายราเมนขึ้นชื่อมากมายกว่า 120 ร้าน ซึ่ งท่านสามารถเลือกชิมราเมนได้ตามที่ตอ้ งการ
นําท่านช็อปปิ้ ง อิออน พลาซ่ า ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนําต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา , กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า ,
เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ
“เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
อิสระอาหารมือ้ คํ่า เพือ่ ให้ ท่านได้ เลือกซื้อสิ นค้ าตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั  SUNROUTE NIIGATA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้ า

IMAYO SAKE FACTORY – ทดลองทําข้ าวเกรียบ – TERADOMARI SEA FOOD
MARKET STREET – ฟาร์ มสตรอเบอร์ รี่ยูซาว่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (4)
(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/ อาหารคํ่า)

เทีย่ ง

นําท่านสู่ IMAYO SAKE FACTORY เป็ นโรงงานสาเก อีกหนึ่งแห่งที่ผลิตสาเกที่ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เห็นถึง
วิธีการผลิต ขั้นตอนต่างๆ ในการทําสาเกให้มีรสชาติที่เป็ นที่ยอมรับกันอย่างแพร่ หลาย ท่านจะได้ลิ้มลอง
และสัมผัสรสชาติสาเกอย่างแท้จริ ง จากนั้น ให้ท่านได้เปิ ดประสบการณ์ ทดลองทําข้ าวเกรียบ ซึ่งข้าว
เกรี ยบในภาษาญี่ปุ่นเรี ยกว่า “Senbei” โดยทัว่ ๆไปใช้ขา้ วเป็ นวัตถุดิบหลัก แต่ขา้ วเกรี ยบกุง้ หรื อที่เรี ยกเป็ น
ภาษาญี่ปุ่นว่า “Ebi Senbei” นี้ทาํ จากโปรตีนของมัน่ ฝรั่งและกุง้ ซึ่ งถือว่าเป็ นข้าวเกรี ยบที่ได้รับความนิยม
สู ง กินแล้วเพลินจนหยุดไม่ได้เนื่องจากรสชาติที่อร่ อยและสัมผัสตอนเคี้ยวที่กรอบ
ทั้งนี้จงั หวัดไอจิมี
ปริ มาณการผลิตข้าวเกรี ยบกุง้ มากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะที่ตาํ บลอิชชิกิของเมือง
นิชิโอะมีการผลิตข้าวเกรี ยบกุง้ มากทีเดียว ดังนั้นที่ตาํ บลอิชชิกิน้ ีมีร้านจําหน่ายข้าวเกรี ยบกุง้ จํานวนมาก
และรสชาติขา้ วเกรี ยบกุง้ ของแต่ละร้านก็มีความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ดว้ ย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
TERADOMARI SEA FOOD MARKET STREET มีร้านค้ามากมายเรี ยงรายให้ท่านได้ลิ้มลองชิม
อาหารทะเลสดๆ อีกทั้งยังอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมของอาหารทะเลย่างตลอดแนวถนน คับคัง่ ไปด้วยผูค้ น
ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมากมาย ที่ได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) แบบ JAPANESE SET

คํ่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

15.25 น.
20.00 น.

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ฟาร์ มสตรอเบอร์ รี่ยูซาว่ า อยูจ่ งั หวัด NIIGATA เป็ นสตรอเบอร์รี่ที่หวานและ
ลูกใหญ่ ซึ่ งสวนสตรอเบอร์ รี่น้ ีใช้น้ าํ แร่ ที่เกิดจากการละลายของหิ มะในการปลูก และสวนนี้ได้รับเลือกว่า
เป็ นสวนต้นแบบในเรื่ องเมล็ดพันธุ์ของสตรอเบอร์รี่ เป็ นสวนที่มีขนาดใหญ่พอสมควรในจังหวัดนี้ ท่าน
จะได้ชิมสตรอเบอร์ รี่สดๆจากต้น และมีสินค้าที่ทาํ จากสตรอเบอร์ รี่ให้ท่านได้เลือกซื้ อเพื่อเป็ นของฝาก
มากมาย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั  ROUTEINN FUKAYA หรือระดับเทียบเท่า

ช้ อปปิ้ งย่ านชินจูกุ – สนามบินนาริตะ – ท่ าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
 รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (7)

(อาหารเช้ า/ –/ –)
จากนั้นเพื่อเป็ นการเอาใจเหล่านัก SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบที่
“ชิ นจูกุ”หรื อ “ศูนย์ กลางทีส่ องแห่ งนคร ”ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อของจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ป MP–3,
WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์ , นาฬิกา, เสื้ อผ้า และเครื่ องสําอาง เป็ นต้น ไม่วา่ จะเป็ น H&M,
ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI,
COMME DES GARCON
อิสระอาหารมือ้ กลางวัน เพือ่ ให้ ท่านได้ เลือกซื้อสิ นค้ า และเลือกชิ มร้ านอร่ อยทีย่ ่ านชิ นจูกุ เช่นร้าน
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้อสอบ
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพือ่ เดินทางกลับ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เทีย่ วบินที่ XW 919
(บริการอาหารและนํา้ ดื่มบนเครื่อง)
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

*** หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริการของรถบัสนําเทีย่ วญีป่ ุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญีป่ ุ่ น
สามารถให้ บริการวันละ10 ชั่ วโมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึงขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ น
โปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทราบเงือ่ นไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมทีพ่ กั ทีร่ ะบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่งโรงแรมทีพ่ กั อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยจะใช้ อยู่ใน
ระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้ อยประมาณ 1 –3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียม
ตัวการเดินทาง
2) สํ าหรับโรงแรมทีญ
่ ปี่ ุ่ น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักสํ าหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม ) ซึ่งท่าน
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 าหรับนอน 2 ท่านเท่านั้น และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขอ
อนุญาตจัดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้ อง

อัตราค่ าบริการ
วันที่ 5-8 , 8-11 เม.ย.61

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่าน

35,999.-

ขอสงวนสิ ทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มรี าคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิม่

6,900.–

วันที่ 11-14 , 14-17 เม.ย.61

ท่ านละ

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

37,999.6,900.–

พักเดี่ยวเพิม่

**ราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก**
**เด็กตํา่ กว่าอายุ 2 ปี ราคา6,900 บาท**
*** กรณีที่ลูกค้าต้ องออกตัว๋ เดินทางภายในประเทศ หรือไฟลท์ ต่อ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่บริษทั ฯ
ให้ ทราบก่อนทําการออกตัว๋ มิฉะนั้นบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลือ่ นวันเดินทางได้ )
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 20กก
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงือ่ นไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาํ ไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปไกด์และ คนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน หรือประมาณ 1,000

3.
4.
5.

6.

บาท ต่ อ 1 ท่ านตลอดทริป (ขออนุญาตเก็บทีส่ นามบินดอนเมือง
ณ วันเดินทาง)
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้ องการใบกํากับภาษี)
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด
(ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)
ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ น
ผูด้ าํ เนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สําหรับ
หนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทําเรื่ 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 พร้อมกรอกรายชื่อของ
ผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสํ าเนาพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน
ก่ อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงิน ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้อง
ค่าบริ การและเงินมัดจําคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น

รายละเอียดเกีย่ วกับการซื้อทีน่ ั่ง และนํา้ หนักกระเป๋ า รถเข็น WHEELCHAIR ของสายการบิน NOKSCOOT
1. กรณีมีความประสงค์ จะเปลีย่ นระดับชั้นทีน่ ั่ง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/SUPER SEAT) จะมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ทีน่ ั่ง SCOOT BIZ สามารถอัพเกรดที่นงั่ ได้ โดยจะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละประมาณ 5,000 บาท (รวมไป-กลับ)
1.2 ทีน่ ั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณี ที่ตอ้ งการระบุที่นงั่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ 2,800 บาท (รวมไป-กลับ)
ทีน่ ั่งแถว 31 และ 61 (ROW 31 & ROW 61)***ไม่ อนุญาตให้ เด็กตํ่ากว่า 16 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปี ขึน้ ไป***
1.4 ทีน่ ั่ง SUPER SEAT ในกรณี ที่ตอ้ งการระบุที่นงั่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ 1,600 บาท (รวมไป-กลับ)
1.3 ทีน่ ั่ง STANDARD SEAT ในกรณี ที่ตอ้ งการระบุที่นงั่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ 1,000 บาท (รวมไป-กลับ)
2. กรณีซื้อนํา้ หนักกระเป๋ าเพิม่ (จากปกติที่สายการบิน NOKSCOOT กําหนดขาไป และขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
- เพิม่ 5 กิโลกรัม 200 บาท / เพิม่ 10 กิโลกรัม 400 บาท / เพิม่ 15 กิโลกรัม 600 บาท / เพิม่ 20 กิโลกรัม 1,000 บาท
(เป็ นราคาต่ อคน ต่ อเทีย่ วบิน)
***หมายเหตุ*** สํ าหรับการซื้อนํา้ หนักกระเป๋ า สู งสุ ดได้ ไม่ เกิน 40 กิโลกรัม รวมกับนํา้ หนักกระเป๋ าทีม่ ีอยู่แล้ ว
3. กรณีต้องการใช้ รถเข็น WHEELCHAIR จะไม่ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม แต่ จะต้ องแจ้ งล่วงหน้ า 72 ชั่วโมงก่อนบิน
***สํ าหรับทีน่ ั่งโซน SCOOT IN SILENCE ทีน่ ั่งแถว 21-26 (ROW 21-26)
จะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารทีม่ ีอายุมากกว่ า 12 ปี ขึน้ ไป เท่านั้น***

****ต้ องดําเนินการแจ้ งก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 7 วันทําการก่อนการเดินทาง (ไม่ นับรวมเสาร์ -อาทิตย์ )****

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จาํ นวนผูเ้ ดินทางตํ่ากว่า 35 ท่าน(ผูใ้ หญ่ )โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล , การเมือง , ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดําเนินการประสานงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
เรื่อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ นื่
ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพือ่ ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น มีดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)

คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น (สํ าหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

