โปรแกรมท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ 6วัน 4คืน

Happy Japan - Korea

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ]
ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ
ชิมไข่ดาที่หุบเขาโอวาคุดานิ ที่มีความเชื่อว่าทานแล้วอายุยืนขึ้น 7 ปี
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคาอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซะกุซ่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
สัมผัสความโรแมนติคที่ เกาะนามิ - โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน
ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังทัง้ ทีญ
่ ป่ี นุ และเกาหลี อาทิ ชินจุกุ - เมียงดง – ดิ้วตี้ฟรี
อาหารมื้อพิเศษ..อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กาหนดการเดินทาง : 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 56
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
21.00 น. ( หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง )
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอานวยความสะดวกแด่ท่านอยู่บริเวณแถว M
สายการบิน KOREAN AIR ประตูทางเข้าที่ 6 – 7
0015 น.
ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที่ KE 654

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 56
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ - อาบน้าแร่
07.20 น. ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซล เกาหลีใต้ นาท่านเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
10.10 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 703
12.25 น. เดินทางถึงถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค
สัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) หลังจากนา
ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับ
ความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น แล้วนาท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับ
ภาพวาดของทิวทัศน์ของ ทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาล่อง 15 นาที) เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อ
บันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง จากนั้นนาท่านมุ่งหน้าสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ “หุบ
เขานรก” ชมบ่อน้าแร่กามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้พร้อมชิม “ไข่ดา” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้มี
อายุยืนยาวขึ้น 7 ปี

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อก็คือ “ปูมัตสึบะ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้าเย็น
แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้าเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่
นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!”
นาท่านเข้าสู่ที่พัก Jiragonno Fu Hotel หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนาแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ “โอนเซ็น” (Onsen) นาแร่ในไสตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พัก ผ่อนอย่ างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านาแร่ธรรมชาตินีมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและ
ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันพฤหัสที่ 31 ตุลาคม 2556
ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุด
ในโลกแห่ง หนึ่ ง โดยมีค วามสู ง ประมาณ 3,776 เมตร ซึ่ง มี หิ มะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้ ง ปี น าท่ านขึ้ นสั มผั ส
บรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อ ากาศเอืออานวย )
หน้า 2

อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเ ขาไฟแห่งนี้ พร้อ มทั้ง เลือ กชมและซื้อ “สินค้าพืนเมือ งและขนมอร่อย”
มากมายตามอัธยาศัย ดอกไม้และวิวของภูเขาไฟฟูจิได้

เที่ยง
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่าไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้า
ยุคมากมาย เพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้งชั้นนาของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็น
“แหล่งอัพเดทเทรนด์ ” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า ชินจูกุ หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญ
อันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือ ก “ชมและซือ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้อ ง
ถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสาอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น
Kose, Kanebo, SK II, Shisedo เป็นต้น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู
นาท่านเข้าสู่ที่พัก Metropolitan Hotel Tokyo หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 56
วัดอาซะกุซ่า - โตเกียวสกายทรี - เอออน พลาซ่า – สนามบิน – กรุงโซล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้า
แม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาด
ยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของ
วัดแห่งนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky Tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุด
ในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสูงของหอ
กวางตุ้ง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มี
ความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จาก
ละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ ก่อนเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้นาท่านเดินทางสู่
เอออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นนาต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง
“ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซือ” สินค้าถูกใจฝาก
คนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ *** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือกลางวันอิสระตาม
อัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเอออน พลาซ่า***

หน้า 3

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”
17.00 น. เดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 002
19.45 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังจากนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู พุลโกกิ
จากนันนาท่านเข้าสู่ที่พัก SKY PARK III HOTEL หรือเทียบเท่า
วันเสาร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 56
เกาะนามิ – โซล - โซลทาวเวอร์ –COSMATIC SHOP - ช้อปปิ้งเมียงดง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เกาะนามิ ตั้งอยู่ในเมือ งชุนชอน จัง หวัดคัง วอน ลงเรือ เฟอร์รี ข้ามไปยังเกาะ (ใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ากับ ธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ สถานที่แห่งนี้เหมาะสาหรับ คู่รัก ที่มา
เยี่ยมเยือนนาทุกท่านย้อนรอยสถานที่ถ่ายทาละครและภาพยนตร์ อาทิ ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย “เพลงรักในสาย
ลมหนาว” (Winter Love Song) ให้ท่านได้สั มผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติกพร้ อมถ่ายรูปปั้นดาราแสดงนา BAE
YONG JOON, CHOI JI WOO เพื่อเก็บเป็นภาพความประทับใจ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ไทยที่ทา
รายได้สูงสุดในเอเชียเรื่องกวนมึนโฮ และภายในเกาะนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ปั่นจักรยานชมวิวเหมือนในละคร หรือชม
ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี
จากนั้นนาท่านสู่ โซลทาวเวอร์ N SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงู ที่สุดในโลก ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
กรุงโซล เป็นสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชม โซลทาวเวอร์แห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์และซีรี่ส์ชื่อดัง อาทิเช่น Boy Over Flower (F4), กวน มึน โฮ ฯลฯ จากนั้นนาท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของหอคอย
ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล อิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย (อัตรา
นีไม่รวมค่าขึนลิฟต์โซลทาวเวอร์และพิพิธภัณฑ์เท็ดดีแบร์)
หน้า 4

ค่า

จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอาง แบรนด์ดังของเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO
ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นให้ทุกท่านอิสระช้อปปิง้ ย่าน ตลาดเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “สยาม
สแควร์เกาหลี” เป็นแหล่งแฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื้อผ้า แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
รองเท้า เครื่องประดับสวยงามต่าง ๆ เครือ่ งสาอางยีห่ ้อดัง ที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นของบ้านเราด้วย อาทิ Etude , Skin
Food , The Face Shop , Laneige , It’s Skin , Tony Moly , Ban ila Co. , Spris , Banana Republic และอีกมากมาย
ซึ่งราคาจะถูกกว่าเมืองไทยเกือบเท่าตัว เมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกัน นัดเดท รับประทานอาหาร
รวมกลุ่มกันไปจับจ่ายใช้สอยเสือ้ ผ้าวัยรุ่นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบิ
จากนันนาท่านเข้าสู่ที่พัก SKY PARK III HOTEL หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ท่ี 3 พฤศจิกายน 56
เช้า

Herb Center - ดิวตีฟรี – หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน – ช้อปปิ้งย่านฮงแด –
ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบิน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Herb Center หรือ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรโบกานยองนี้ เป็นที่นิยมของคน
เกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สาร
ตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่าน
เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั้งน้าหอม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นนาท่านชม
หมู่บ้านวัฒนธรรม Bukcheon Hanok Village ซึ่งเป็นหมู่บ้านแบบโบราณ ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุงและ
พระราชวังชางด๊อกกุง ทีน่ ี่มีจุดถ่ายรูปสวยงามตามทางเดินไปเรื่อยๆ ก็จะเจอกับบ้านโบราณหลายแบบ ทั้งโบราณจริงและ
โบราณประยุกต์คละกัน สถานที่แห่งนี้ยังเป็นฉากที่ถ่ายทาภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง
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เที่ยง

บ่าย

19.05 น.
22.55 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่พะโล้ จิมทัค
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้งที่ “ย่านฮงแด” ศูนย์รวมแฟชั่นล้าสมัยแหล่งใหม่ของหนุ่มสาวชาวกรุงโซล เนื่องจากตั้ง อยู่ใกล้กับ
Hongik University มหาวิทยาลัยด้านศิลปะที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดของเกาหลี จึงทาให้ย่านฮงแด นี้เต็ม
ไปด้วย บรรยากาศทีมีสีสันของศิลปะแห่งการช้อปปิ้งที่แปลกตา ท่านสามารถเลือกซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และ
accessories ต่าง ๆทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ตรงลานหน้าประตูหลักของมหาวิทยาลัยฮงอิคจะเต็มไปด้วยสีสันของงาน
หัตถกรรม เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนเมด ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของได้ในราคานักศึกษา
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งขนม
พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึก
มากมาย ได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 653
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

@@@@@@@@@@@@
หมายเหตุ
- ราคา และรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ
ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
- ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกคืนเงินได้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ สาหรับท่านที่ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน และในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน รวมถึงค่าทัวร์ทังหมด

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางขันต่า 15 ท่าน

ราคาท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่ใช้เตียง)

49,900.49,900.46,900.39,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

8,900.-

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่านราคาท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ใช้เตียง)
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อัตราค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน - นาริตะ – อินชอน - กรุงเทพฯ ตามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย
- ค่าที่พักในโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการจานวน 11 มื้อ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าน้าหนักกระเป๋าเกิน (สายการบิน Korean Air อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถโหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน
นาหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม )
- ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง
- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ ที่ญี่ปุ่น และ เกาหลี ( เกาหลีทริปอยู่ที่ 15,000 วอน ต่อท่าน / ต่อทริป )
- ค่าภาษีเชือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกากับภาษี
- ค่าวีซ่าสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น (กรุณาเตรียมเอกสารคือ หนังสือเดินทาง,ใบประจาตัวคนต่างด้าว,
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ , สาเนาทะเบียนบ้าน ,สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดา 2 นิว ท่านละ 2 รูป)
~~~~~~~~~~~~~~~

ระเบียบการสารองที่นั่ง และเงื่อนไข
โทร. 02-539-5770 แฟกซ์. 02-932-5352
สารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น)
และ เงินมัดจาท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
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ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จากัด
บัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จากัด
บัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71
เลขบัญชี : 253-202057-8
ธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : ย่อย ลาดพร้าว 71
เลขบัญชี : 601-2-02452-3

กรุณาส่งแฟกซ์สาเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352 กรณีชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจาก
การสั่งจ่ายจานวนนั้นเรียบร้อยแล้ว (***กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทังหมดก่อนการเดินทางมิฉะนันทางบริษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจาส่วนที่จ่ายมาแล้ว*** )
กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่านชาระ
ไว้ตามระยะเวลาและจานวนดังนี้
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ยึดเงินมัดจาทั้งหมด ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกรณี
ในกรณีที่เ ดินทางช่ว งวันหยุดหรือ เทศกาลต่างๆ บริษัทฯได้มีการการั นตีมัดจาหรื อซื้อ ขายแบบเต็มจานวนกับ สายการบิน
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ
เทศกาล) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
~~~~~~~~~~~~~~~
เอกสารใช้ประกอบในการเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน **กรณีทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า
ไปด้วย ณ วันเดินทาง
2.หนังสือรับรองการทางานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มต้นการทางาน)
3.กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาจัดเตรียมสาเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้อมเซนต์รับรองสาเนาให้ถูกต้อง
4.สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบัน
5.กรณีเป็นนักเรียน, นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18
ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
5.1หนังสือรับรองการทางานของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
5.2สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน
5.3สาเนาสูติบัตร
*** การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนีเพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะ
ได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบเพื่อให้คาแนะนาท่านในการเข้าเมืองญี่ปุ่นและเกาหลีใต้***
~~~~~~~~~~~~~~~
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