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NRT99 TOKYO ชุดใหญไ่ฟกระพรบิ  

 

วนัที� รายละเอยีดทอ่งเที�ยว 

1  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                     

2  
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) – หมูบ่า้นโอชโินะ ฮคัไค - โกเท็มบะ เอาท์
เล็ท                                      
(พเิศษ !! เมนูบฟุเฟตข์าป 

3  ภเูขาไฟฟจู ิชัน̂ 5 - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ทุง่ลาเวนเดอร ์– วัดอาซากสุะ – โตเกยีว สกายทร ี– นาริ
ตะ   (B/L/-)                  

4  อสิระเต็มวันหรอืเลอืกซือ̂ทวัรด์สินียแ์ลนด ์                                    

5  สนามบนินารติะ – วัดนารติะ -  กรงุเทพ (ดอนเมอืง)                           (B/-/-) 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี�ยว 

25 - 29 Jun 2018  17,888  17,888 17,888 10,000 6,000 

26 - 30 Jun 2018  15,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

30 Jun - 04 Jul 2018  15,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

02 - 06 Jul 2018  17,888  17,888 17,888 10,000 6,000 

03 - 07 Jul 2018  18,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

05 - 09 Jul 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

09 - 13 Jul 2018  17,888  17,888 17,888 10,000 6,000 

10 - 14 Jul 2018  18,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

11 - 15 Jul 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

12 - 16 Jul 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

13 - 17 Jul 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

14 - 18 Jul 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

15 - 19 Jul 2018  18,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

16 - 20 Jul 2018  17,888  17,888 17,888 10,000 6,000 

17 - 21 Jul 2018  18,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

18 - 22 Jul 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

19 - 23 Jul 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

20 - 24 Jul 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

21 - 25 Jul 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

22 - 26 Jul 2018  18,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

23 - 27 Jul 2018  17,888  17,888 17,888 10,000 6,000 
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24 - 28 Jul 2018  18,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

25 - 29 Jul 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

26 - 30 Jul 2018  25,888  25,888 25,888 10,000 6,000 

27 - 31 Jul 2018  25,888  25,888 25,888 10,000 6,000 

28 Jul - 01 Aug 2018  23,888  23,888 23,888 10,000 6,000 

29 Jul - 02 Aug 2018  23,888  23,888 23,888 10,000 6,000 

30 Jul - 03 Aug 2018  17,888  17,888 17,888 10,000 6,000 

31 Jul - 04 Aug 2018  18,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

01 - 05 Aug 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

03 - 07 Aug 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

04 - 08 Aug 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

05 - 09 Aug 2018  18,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

06 - 10 Aug 2018  17,888  17,888 17,888 10,000 6,000 

07 - 11 Aug 2018  18,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

08 - 12 Aug 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

09 - 13 Aug 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

10 - 14 Aug 2018  25,888  25,888 25,888 10,000 6,000 

11 - 15 Aug 2018  23,888  23,888 23,888 10,000 6,000 

12 - 16 Aug 2018  23,888  23,888 23,888 10,000 6,000 

13 - 17 Aug 2018  17,888  17,888 17,888 10,000 6,000 

14 - 18 Aug 2018  18,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

15 - 19 Aug 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

16 - 20 Aug 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 
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18 - 22 Aug 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

19 - 23 Aug 2018  18,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

20 - 24 Aug 2018  17,888  17,888 17,888 10,000 6,000 

21 - 25 Aug 2018  18,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

22 - 26 Aug 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

23 - 27 Aug 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

24 - 28 Aug 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

25 - 29 Aug 2018  19,888  19,888 19,888 10,000 6,000 

26 - 30 Aug 2018  18,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

27 - 31 Aug 2018  17,888  17,888 17,888 10,000 6,000 

28 Aug - 01 Sep 2018  18,888  18,888 18,888 10,000 6,000 

29 Aug - 02 Sep 2018  20,888  20,888 20,888 10,000 6,000 

30 Aug - 03 Sep 2018  20,888  20,888 20,888 10,000 6,000 

31 Aug - 04 Sep 2018  20,888  20,888 20,888 10,000 6,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที� 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                     

23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ อาคาร 1 ช ั<น 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 6-7 สายการบนิ Nok Scoot โดยมี
เจา้หนา้ทีjของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน̂ตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้
ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพืjอเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง    ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีjปุ่ นไมอ่นุญาต
ใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ̂สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง̂นี^
ข ึน̂อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีjศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

 

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.



 

 

 

  

 

 

 

 

                  

 

593/6 ถนนประชาอทุศิ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
593/6 Pracha U-thit Road Samsam-Nok Huaykwang Bangkok 10310 
Tel. 02-160-3580   Mobile 087-1717-917 
E-mail; b2k_holidays@hotmail.com ใบอนญุาตเลขที� 11/07225 

B2K Holidays   บีทูเค ฮอลิเดย์ 

 

วนัที� 2 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) – หมูบ่า้นโอชโินะ ฮคัไค - โกเท็มบะ เอาท์
เล็ท                                      
(พเิศษ !! เมนูบฟุเฟตข์าป 

02.20  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีjปุ่ น โดยสายการบนิ Nok Scoot 
เที�ยวบนิที� XW 102 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครืjองดืjมบนเครืjองบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 
ชัjวโมง ** 

10.25  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญี�ปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิjนเร็วกว่าเมอืงไทย
ประมาณ 2 ชัjวโมง)หลงัผา่นขัน̂ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

เทีjยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บฟุเฟ่ตปิ์< งยา่ง Yakiniku 

นําทา่นสู ่โอชโินะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอ่น̂ําธรรมชาตกิบัความเลืjอมใสศรัทธา ความเชืjอใน
ภเูขาไฟศกัดิxสทิธิxฟจูยิามา่ กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีีjไหลซมึ 
ลกึลงพืน̂พภิพปฏบิัตกิารซมึซบับรเิวณทีjลุม่ทําใหเ้กดิน̂ําซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดย่อม
น̂ําในบ่อแตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกดิสะทอ้น     ทีjสวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีjแหง่นี^ไดรั้บ
การคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน̂ําจากธรรมชาต ิทีjดทีีjสดุของญีjปุ่ น ท่านสามารถเลอืกซือ̂
สนิคา้พืน̂เมอืงตา่งๆ และสนิคา้เกษตรกรรมทีjชาวบา้นนํามาขายระหว่างทางได ้ ไม่วา่จะเป็นผักภูเขา
ทีj     สดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถัjว มันญีjปุ่ น และอืjนๆ อกีมากมาย 

นําท่านเดนิทางสู ่โกเท็มบะ พรเีมีjยม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlets) ศนูยร์วมสนิคา้แบ
รนดเ์นมทัง̂ Street Brand และ Hi-End Brand ทีjย ิjงใหญ่ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป̂ิงอย่างจุใจ เช่น 
MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, 
PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , 
TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS , HOGAN , AIGLE , 
BANDAI ASOBI , HAKKA KIDS เป็นตน้ 

 
คํjา  บรกิารอาหารคํjา ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ั<น 

พักทีj  Fuji San Resort Hotel หรอืเทยีบเทา่  

จากนัน̂ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน̂ํ่าแร ่ออนเซน็ธรรมชาต ิซึjงชาวญีjปุ่ นมคีวามเชืjอว่าหาก
ไดแ้ช่น̂ําแร่ออนเซ็น ธรรมชาตนิี^แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณเปล่งปลัjง สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการ
หมนุเวยีนโลหติดขี ึน̂ 

  

วนัที� 3 ภเูขาไฟฟูจ ิช ั<น 5 - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ทุง่ลาเวนเดอร ์– วดัอาซากสุะ – โตเกยีว 
สกายทร ี– นารติะ   (B/L/-)                  

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่ฟูจยิามา่ ฟูจซิงั หรอื ที�เรารูจ้กักนัท ั�วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount 
Fuji) ตัง̂อยู่ระหว่าง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาทีjมคีวามสงูเหนือจากระดับน̂ําทะเล 3,776 
เมตร ภูเขาทีjมชีืjอเสยีงและเป็นทีjรูจั้กไปทัjวโลกในเรืjองความสวยงามทีjธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่าง
ลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึjงของประเทศญีjปุ่ น ทัง̂ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีjยว
ตา่งชาตทิีjมาเยอืนประเทศญีjปุ่ นในตลอดทุกฤดกูาล ซึjงในปี พ.ศ. 2556 ทีjผ่านมา องคก์ารยูเนสโก ้
ไดป้ระกาศใหภ้เูขาไฟฟจู ิไดรั้บการขึน̂ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอกีดว้ย 

นําท่านเดนิทางขึน̂สู่ ภูเขาไฟฟูจ ิช ั<นที� 5 (ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิxไม่ข ึน̂ ในกรณีทีjอากาศไม่
เอือ̂อํานวย หรอื ทางขึน̂ปิด โดยเจา้หนา้ทีj ทีjดแูลทางขึน̂จะเป็นผูพ้จิารณาและตัดสนิใจเทา่นัน̂ กรณี
ทีjไม่สามารถขึน̂ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษัิทได ้
ชาํระคา่ใชจ้า่ยทัง̂หมดในลกัษณะของการเหมาจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้) เมืjอถงึทีjภเูขาไฟฟจูชิัน̂ 5 ทกุทา่น
จะไดพ้บกับความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิและสมัผัสกับอากาศทีjบรสิทุธิx 
เย็นสบาย อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจเก็บไวต้ามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกซือ̂
สนิคา้ของทีjระลกึซึjงเป็นสญัลกัษณ์รปูภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย ทีjบนภูเขาไฟ
ฟูจชิัน̂ 5 นี^ ยังเป็นทีjตัง̂ของ ศาลเจา้โคมติาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีj
สกัการะบชูาและอธฐิานขอพร อกีทัง̂ยังเป็นทีjสําหรับบวงสรวงท่านเทนก ุโดยมคีวามเชืjอวา่รอบของ
ฟูจซิังชัน̂ 5 นี^ ถูกเรยีกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจทีjมจีมูกแดงยืjนออกมา) 
โดยมคีวามเชืjอว่าทีjนีjท่านเทนกปุกครองอยู่นัjนเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจา้แห่งนี^มสีมบัตขิองท่าน
เทนกหุลงเหลอือยู่มากมาย อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทีjมน̂ํีาหนักกว่า 375 กโิลกรัม ตกอยู่ทีjพืน̂ใน
สวน ซึjงในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนี^กนัมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นทีjมาวา่ทําไมภเูขาไฟ
ฟจู ิจงึเป็นสถานทีjศักดิxสทิธิxทีjผูค้นตา่งเคารพบชูาและนยิมมาซือ̂เครืjองรางของขลังกลับไปเป็นฝาก
ของเป็นทีjระลกึ 

นําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ทีjจําลองเรืjองราวของ
ภเูขาไฟฟจู ิและทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจําลองเหตกุารณ์เรืjองราวตา่งๆ ทีjเกีjยวกบัการ
เกดิแผ่นดนิไหวทีjเกดิขึน̂ในประเทศญีjปุ่ น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัย
ธรรมชาตทิีjประเทศญีjปุ่ นไมส่ามารถหลกีเลีjยงไดน้ี^ ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ̂ของทีjระลกึตามอธัยาศยั 

เทีjยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

นําทา่นสูทุ่ง่ลาเวนเดอร ์สวนสาธารณะรมิ Oishi Park สวนสาธารณะรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ 
ดา้นในมศีนูย ์Kawaguchiko Natural Living Center ทีjสามารถซือ̂ของฝากสนิคา้หตัถกรรมทอ้งถิjน
มากมายอกีทัง̂ในหนา้รอ้นยังสามารถชืjนชมความงามของลาเวนเดอร ์โดยมภีเูขาไฟฟจูใินหนา้รอ้น
เป็นฉากหลงั นับเป็นอกีหนึjงจดุถา่ยรปูยอดฮติเลย (การบานของดอกไมข้ึน̂อยูก่บัสภาพอากาศเป็น
สาํคญั ปกตจิะอยูช่ว่งประมาณชว่งเดอืนมถินุายน – ตน้กรกฏาคม)    ในกรณีทีjทุง่ลาเวนเดอรย์ังไม่
บาน หรอื บานจนหมดแลว้ ขอนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว 
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 นําทา่นนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (Sensoji Temple) วัดทีjไดช้ืjอวา่เป็นวัดทีj
มคีวามศักดิxสทิธิx และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีjสดุแห่งหนึjงในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐาน
องคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทีjศักดิxสทิธิx ขนาด 5.5เซนตเิมตร ซึjงมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพืjอ
ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง̂ปี ประกอบ            กับภายในวัดยังเป็นทีjตัง̂ของโคมไฟยักษ์ทีjมขีนาด
ใหญท่ีjสดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึjงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีjอยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีj
มชีืjอว่า “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีjประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีืjอว่า 
ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึjง เ ป็นทีjตั ^งของรา้นคา้  ขายของทีjระลึกพื^น เมือง
ตา่งๆ  มากมาย เชน่ ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีjระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านได ้เลอืก
ซือ̂เป็นของฝากของทีjระลกึ อสิระใหท้่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทีjสงูทีjสดุในโลก แลนด์
มารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ทีjรมิแม่น̂ําสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร(ีTokyo Sky tree) 
(ไม่รวมค่าขึน̂หอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีjสงูทีjสดุใน   โลก เปิดใหบ้รกิารเมืjอ วันทีj 22 
พฤษภาคม  2555 โดยหอนี^มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ใน
มณฑลกว่างโจว ซึjงมคีวามสูง 600 เมตร และหอคอยซเีอ็น ทาวเวอร ์ในเมอืงโทรอนโตประเทศ
แคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศนข์อง หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีjบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุ
สามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีjเต็มไปดว้ยกลิjนอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีjพัก 
คํjา  อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 

ทีjพัก  Narita Kikusui Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที� 4 อสิระเต็มวนัหรอืเลอืกซื<อทวัรด์สินยีแ์ลนด ์                                    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปป̂ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีjทอ่งเทีjยวอืjน ๆ โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนํา
ในการเดนิทาง อาท ิ

-    ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีjสรา้งขึน̂เพืjออทุศิและเป็นทีjสถติยว์ญิญาณของ
องคส์มเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึjงเป็นจักรพรรดทิีjมคีวามสาํคญักบัประเทศญีjปุ่ นยคุปัจจบุนัเป็นอยา่งยิjง 
และไดรั้บความเคารพจากชาวญีjปุ่ นยคุปัจจบุนัมากทีjสดุ  

-    ยา่นฮาราจูก ุแหลง่รวมเสือ̂ผา้ เครืjองประดบั รองเทา้ ของวัยรุ่นญีjปุ่ น หากคณุคอืคนทีjกําลังมอง
หาซือ̂เสือ̂ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ̂เสือ̂ผา้แนว Cost Play ท่านยังสามารถหาไดจ้ากทีjนีjอกี
ดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่นญีjปุ่ นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ีjนีjได ้จะมีวัยรุ่นญีjปุ่ น
น่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน̂แลว้ ท่านยัง
ไดช้อ้ปป̂ิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลก อาท ิCHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ทีjตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ทีj SHOP นี^มแีบบให ้
เลอืกสรรมากมาย อกีทัง̂ยังมรีา้นขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรอืตุก๊ตา LINE สดุแสนน่ารักไว ้

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.



 

 

 

  

 

 

 

 

                  

 

593/6 ถนนประชาอทุศิ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
593/6 Pracha U-thit Road Samsam-Nok Huaykwang Bangkok 10310 
Tel. 02-160-3580   Mobile 087-1717-917 
E-mail; b2k_holidays@hotmail.com ใบอนญุาตเลขที� 11/07225 

B2K Holidays   บีทูเค ฮอลิเดย์ 

 

คอยเอาใจคุณหนู อีกทั ^งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื^อ 
COMME DES GARCONS อกีดว้ย 

-    ย่านชบิยุ่า ศนูยก์ลางแฟชัjนวัยรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคูไ่วเ้ป็นทีjระลกึกับ  “ฮาจโิกะ” 
รปูปัน̂สนัุขแสนรูท้ีjกลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชัjนสไตลโ์ตเกยีวทีj
ตกึ(109) อจิมิารุควิ ทัง̂เสือ̂ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครืjองประดับและแฟชัjนชัน̂นําของญีjปุ่ นในฤดูตา่งๆ
อืjนๆมากมาย 

-   ย่านชอ้ปป̂ิงชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป̂ิงสนิคา้มากมายและ 
เครืjองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครืjองเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีjจะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย 
กระเป๋า รองเทา้ เสือ̂ผา้ แบรนดเ์นม เสือ̂ผา้แฟชัjนสําหรับวัยรุ่น เครืjองสําอางยีjหอ้ดังของญีjปุ่ นไม่ว่า
จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอืjนๆ อกีมากมาย 

เทีjยง  เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ< ง อสิระอาหารเที�ยงตามอธัยาศยั 

หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซื<อดสินยีแ์ลนดเ์พิ�มทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมค่า
เดนิทาง) ดสีนียแ์ลนดโ์ลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญีjปุ่ นซึjงเป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีjสรา้ง
นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน̂ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 
ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครืjองเลน่นานาชนดิ (ไม่จํากัดจํานวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดน
ตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครืjองเลน่ตัวใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรืjองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคา
ริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผีส ิงใน 
Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชม
ภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซือ̂
สนิคา้ทีjระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง̂ยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี^
เมา้ส ์มนินีjเมา้ส ์พรอ้มผองเพืjอนการต์นูอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ̂ของทีjระลกึน่ารักในดสินีย์
แลนด ์

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสู่สนามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรีของทางโรงแรม แต่เนืjองดว้ย
จะตอ้งเริjมตัง̂ แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนืjองจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทีjมี
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ลูกคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจํานวนมากซึjงอาจจะทําใหข้ึน̂รถบัสไม่ครบตามจํานวนผูเ้ดนิทาง
ทัง̂หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีjว ิjงจากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาที
โดยใชค้วาม เร็วในการวิjง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตั�วจะอยู่ทีjเทีjยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีj
ใหบ้ริการ 7.28-18.20 น      เพราะฉะนั^นก่อนเดนิทางกลับควรเช็คเทีjยวสุดทา้ยว่าหมดตอนกีj
โมง                                                     

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืวา่เป็นรถไฟทีjราคาคอ่นขา้ง
สงูนดินงึแตต่ั�วรถไฟจะเป็นแบบระบทุีjนัjงบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าขึน̂ไปแลว้เราจะไม่มทีีjนัjง
เบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้ีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั�วรถไฟจะอยู่ทีjราคาเทีjยวละ 3,190 
เยน/ท่านโดยเวลาทีjรถไฟใหบ้รกิารตัง̂แตเ่วลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน̂กอ่นเดนิทางกลบัควรเช็ค
เทีjยวสดุทา้ยวา่หมดตอนกีjโมง           

4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแตร่ถบสันี^จะจํากดัจํานวน
ผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเทีjยวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-
100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/เทีjยว เวลาทีjใหบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตํุากวา่ 12 จะเสยี
ครึjงราคา                                         

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซีjนี^ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมทีjพักย่านนาริตะจะอยู่ทีjราคา 
20,000-25,000 เยน (โดยราคานี^จะไมร่วมคา่ทางดว่น)         

คํjา  อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 

พักทีj  Narita Kikusui Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที� 5 สนามบนินารติะ – วดันารติะ -  กรงุเทพ (ดอนเมอืง)                           (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านสู ่วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาด
ใหญ ่ทีjมชีืjอเสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน̂ในปี 940 ตัง̂อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ 
ภายในวัดมอีาคารทีjหลากหลายตัง̂อยู่ในบรเิวณทีjกวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชัน̂สไตล ์
Tahoto มชีืjอวา่ Great Pagoda of Peace นอกจากนี^ยังมสีวนญีjปุ่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย 

10.30  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น 

13.55  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Nok 
Scoot เทีjยวบนิทีj XW 101  ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครืjองดืjมบนเครืjองบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 
ชัjวโมง ** 

18.25  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

** หากลูกคา้ทา่นใดที�จําเป็นตอ้งออกต ัnวภายใน (ต ัnวเครื�องบนิ , ต ัnวรถทวัร ์, ต ัnวรถไฟ) 
กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ั<งกอ่นทําการออกต ัnวเนื�องจากสายการบนิอาจมกีาร

ปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิ
ภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์

ท ั<งนี<เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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หมายเหต ุ

** อตัรานีย̂ังไมร่วมคา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิjน ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ 
ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทัง̂นี^ทา่นสามารถ
ใหม้ากกวา่นี^ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี^ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการเรยีกเก็บกอ่น

เดนิทางทกุทา่น ทีjสนามบนิ ในวันเชค็อนิ **  

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **(ไมม่ทีีjนัjงบนเครืjองบนิ) 

 ** ทางบรษัิทไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆทัง̂ส ิน̂กอ่นออกเดนิทางทีjสนามบนิ **  

** ทา่นทีjถอืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพืjอการทอ่งเทีjยว ประเทศญีjปุ่ น ไมจํ่าเป็นตอ้งยืjนขอวี
ซา่ โดยสามารถพํานักไดไ้มเ่กนิ 15 วัน ตอ่ครัง̂ ** 

 ** บรษัิทขอสงวนสทิธิx อตัรานี^เฉพาะนักทอ่งเทีjยว ทีjถอืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน̂ กรณีถอืหนังสอืเดนิทาง
ตา่งประเทศ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิx เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิjมจากราคาทัวร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทย

ประมาณ 3,200 บาท) 

 ** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิx ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง ทีjมวีัตถปุระสงคเ์พืjอการทอ่งเทีjยวเทา่นัน̂ ** 

 ** ประกาศสาํคญัจากสายการบนิ กรณีลกูคา้ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง ทําใหล้กูคา้
ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนี^อาจจําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีjยนแปลงบตัรโดยสาร (ตั�ว) เทีjยวบนิขา

กลบั รวมถงึคา่บรกิารอืjนๆ รวมไปถงึคา่ปรับทีjทางประเทศปลายทาง เรยีกเก็บเพิjม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง
จําเป็นตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีjเกดิขึน̂ในสว่นนี^เองทัง̂หมด ** 

 อตัราคา่บรกิารนี< รวม 

-  คา่บตัรโดยสารโดยเครืjองบนิ (ตั�ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน̂ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ
และค่าภาษีน̂ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีjยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีjยวใด เทีjยวหนึjง 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีjเป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั�วเครืjองบนิ ตามทีjตามทีjตารางอตัรา
คา่บรกิารระบ ุ

-  คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครืjองบนิ สายการบนิ Nok Scoot อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ
ลงใตท้อ้งเครืjองบนิ โดยมน̂ํีาหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน̂) และ ถอืขึน̂เครืjองบนิไดน̂ํ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จํากัด
จํานวนชิน̂ แตท่ัง̂นี^เจา้หนา้ทีjจะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงืjอนไขของสายการบนิ) ** 

-  คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

-  คา่โรงแรมทีjพักระดบัมาตรฐานตามรายการทีjระบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอืjนๆ ทีjทําใหโ้รงแรมตามรายการทีjระยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการปรับเปลีjยนโรงแรมทีjพัก ไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

-  คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีjตา่งๆ ตามรายการทีjระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ̂จงแตล่ะสถานทีjในโปรแกรม 

-  คา่อาหาร ตามรายการทีjระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการเปลีjยนแปลงตามความเหมาะสม   

-  คา่มัคคเุทศกท์ีjคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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-  คา่เบีย̂ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีjยวตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงืjอนไข
ตามกรรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ̂ประกนัเพิjมเพืjอคุง้ครองสขุภาพ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีjเป็นกรณีพเิศษ 

อตัราคา่บรกิารนี< ไมร่วม 

×  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครืjองดืjม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีjไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 

×  คา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิjน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 
1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทัง̂นี^ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ̂ดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ̂ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีj
สนามบนิ ในวันเชค็อนิ 

×  คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีjกระเป๋าสมัภาระทีjมน̂ํีาหนักเกนิกวา่ทีjสายการบนินัน̂ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด
มาตรฐาน 

×  คา่ธรรมเนยีมการจองทีjนัjงบนเครืjองบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง̂นี^ข ึน̂อยูก่บัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครืjองบนิแตล่ะไฟลท์ทีjใชบ้นิ ซึjงอาจเปลีjยนแปลงไดอ้ยูท่ีjสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด 

×  คา่ภาษีน̂ํามัน ทีjสายการบนิเรยีกเก็บเพิjม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครืjองบนิไปแลว้ 

×  คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิjน และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

×  ภาษีมลูคา่เพิjม 7% และภาษีหกั ณ ทีjจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

×    คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ทอ่งเทีjยว กรณีทีjสถานทตูแจง้ใหย้ืjนขอวซีา่แบบกระทันหนักอ่นเดนิทางตามจรงิ ประเทศ
ญีjปุ่ น อนุญาตใหท้า่นทีjถอืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพืjอการทอ่งเทีjยว ไม่
จําเป็นตอ้งยืjนขอวซีา่ โดยสามารถพํานักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครัง̂ 

 เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ 

-   กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�นขออนุญาตเิก็บราคา
เต็มจํานวน และตดัที�น ั�งการจองภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเช่น ทา่นจองวนันี< กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป กอ่น
เวลา 16.00 น. เทา่น ั<น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีjกําหนด และหากทา่นมี
ความประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัjนหมายถงึว่า กรณีทีjมคีวิรอ (Waiting 
List) ก็จะใหส้ทิธิxไปตามระบบ ตามลําดบั เนืjองจากทกุพเีรยีด เรามทีีjนัjงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

-   กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีjยนชืjอคนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิxไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆใน
กรณีทีjไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เง ื�อนไขการยกเลกิ และ เปลี�ยนแปลงการเดนิทาง 

-   เนืjองจากเป็นทัวรร์าคาโปรโมชัjน เมืjอทําการชาํระแลว้ไมส่ามารถยกเลกิได ้

-    ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxไม่รับผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึjงใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง̂ส ิน̂ เชน่ สถานทูต
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 
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-    กรณีตอ้งการเปลีjยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีjยนชืjอ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออ
นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีjออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึjง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxใน
การเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีjเกดิขึน̂จรงิทัง̂หมด ทัง̂นี^ข ึน̂อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีjเดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีjเป็นกรณีพเิศษ 

-    กรณีตอ้งการเปลีjยนแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลืjอนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการหกัคา่ใชจ้า่ยการ
ดําเนนิการตา่งๆ ทีjเกดิขึน̂จรงิสาํหรับการดําเนนิการจองครัง̂แรก ตามจํานวนครัง̂ทีjเปลีjยนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง̂ส ิน̂ 

เง ื�อนไขสําคญัอื�นๆที�ทา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

-      คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขี ึน̂ตํjา อยา่งนอ้ย 30 ทา่น หากตํjากวา่กําหนด คณะจะไมส่ามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีjจะชาํระคา่บรกิารเพิjมเพืjอใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีjจะประสานงาน 
เพืjอใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป 

-      ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการงดออกเดนิทาง หรอื เลืjอนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืjนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 
จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพืjอวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง̂ ทัง̂นี^ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีjเป็น
กรณีพเิศษทกุครัง̂หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีjยนแปลงได ้

-    กรณีทีjทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั�วภายในประเทศ เชน่ ตั�วเครืjองบนิ , ตั�วรถทวัร ์, ตั�วรถไฟ) กรณุาตดิตอ่
สอบถามเพืjอยนืยันกบัเจา้หนา้ทีjกอ่นทกุครัง̂ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีjสามารถเลืjอนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีjสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีjยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง̂นี^ข ึน̂อยูก่บั
ฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสาํคญัเทา่นัน̂ สิjงสาํคญั ทา่นจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพืjอ
เชค็อนิกอ่นเครืjองบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัjวโมง โดยในสว่นนี^หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีjเกดิขึน̂ใดๆทัง̂ส ิน̂   

-   กรณีทีjทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื^อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีjเป็นกรณีพเิศษ 

-   กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง̂แตท่ีjทา่นเริjมจองทวัร ์เพืjอใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพืjอจัดเตรยีมลว่งหนา้ 
กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิjมเตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิxในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีjเกดิขึน̂กบัผูเ้ดนิทาง 

-   กรณุาสง่รายชืjอผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุทา่นใหก้บัเจา้หนา้ทีjหลงัจากชาํระเงนิกรณีทีj
ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีjใหท้ราบ 

-   กรณีทีjออกบตัรโดยสาร (ตั�ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการรับผดิชอบไมว่า่
สว่นใดสว่นหนึjง หากทา่นไมดํ่าเนนิการสง่สาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพืjอใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

-    หลงัจากทา่นชาํระคา่ทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้
ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

-    อัตราทัวรน์ี^ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืjองบนิแบบหมู่คณะ (ตั�วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลืjอนไฟลท์ วัน ไป 
หรอื กลบัสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเทา่นัน̂ หากตอ้งการเปลีjยนแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีj
เป็นกรณีพเิศษ 

-    ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีjไมรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีjทา่นเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระ
คา่หอ้งพักเดีjยวตามทีjระบ ุ
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-    หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลบั 

-    สาํหรับลกูคา้ทีjเดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรับ 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิjมเตมิไดใ้นบางกรณี ขน้อยู่
กบัโรงแรมทีjคณะนัน̂ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับสาํหรับ 3 ทา่น หรอื (Triple Room) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีทา่นจําเป็นจะตอ้งชาํระ
คา่ใชจ้า่ยเพิjม (พักเดีjยว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีjมอีายตํุjากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลบั 

-    การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทีjยวทีjเดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวังสนิน̂ําใจ
เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรืjองปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี^เพืjอมอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

-    ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีjโมงเย็นก็จะเริjมมดืแลว้ สถานทีjท่องเทีjยว
ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผืjอเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานทีjท่องเทีjยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืjนไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีjสามารถเดนิบน
หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมืjอแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

     ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxเปลีjยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนืjองจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตกุาร
ทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงืjอนไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี^ทางบรษัิทจะ
คํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณีทีjจําเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิjม ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

-      เนืjองจากการเดนิทางท่องเทีjยวในครัง̂นี^ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิx ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึjงทีjทา่นไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร 
หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีjท่องเทีjยวใดทีjไม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxใน
การไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึjงใหท้่าน เนืjองจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง̂หมดแลว้ 

-    กรณีทีjทา่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีjจะเกดิขึน̂ตามมา และ 
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีjทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึjง 

-      หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีjสายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง(พาสปอรต์) 
ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน̂ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึjง มหีนา้ใดหนา้หนึjงหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้
หนึjงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง̂ส ิน̂ ทางสายการบนิ หรือ 
เจา้หนา้ทีjดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิxไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน̂กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล 
หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวง
การตา่งประเทศเพืjอทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีjบรษัิทเร็ว
ทีjสดุ เพืjอยนืยันการเปลีjยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีjบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีjยังไม่แ 
(ตั�วเครืjองบนิ) ท่านสามารถเปลีjยนแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั�วเครืjองบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิxในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีjเกดิขึน̂จรงิทัง̂หมด ซึjงโดยสว่นใหญ่ตั�วเครืjองบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง̂นี^ข ึน̂อยูก่บักระบวนการและขัน̂ตอนของแตล่ะคณะ 

-      เกีjยวกับทีjนัjงบนเครืjองบนิ เนืjองจากบัตรโดยสาร (ตั�ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิxในการเลอืกทีjนัjงบนเครืjองบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม
ทีjสดุใหท้า่นไดนั้jงดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีjสดุ 

-      ขอ้มูลเพิjมเตมิเกีjยวกับหอ้งพักในโรงแรมทีjพัก เนืjองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน 
จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีjยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ
แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน̂กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

-      กรณีทีjท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง̂ส ิน̂ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิxในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึjงทัง̂ส ิน̂ 
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-      ขอสงวนสทิธิxการเก็บคา่น̂ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิjม หากสายการบนิมกีารปรับขึน̂กอ่นวันเดนิทาง 

-      มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆทัง̂ส ิน̂แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน̂ 

-      บรษัิทขอสงวนสทิธิx ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง̂ส ิน̂ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 
การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การนําสิjงของผดิกฎหมาย ซึjงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิท 

-      บรษัิทขอสงวนสทิธิx ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง̂ส ิน̂ หากเกดิสิjงของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิxในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิjงของไวท้ีjโรงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายัง
จดุหมายปลายทางตามทีjทา่นตอ้งการ 

-      รายการนี^เป็นเพียงขอ้เสนอทีjตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง̂หนึjง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีjพักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึjงอาจจะปรับเปลีjยนตามทีjระบใุนโปรแกรม 

 ** เมืjอทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืjอนไขขอ้ตกลงทัง̂หมดนี^แลว้ 
**  

คําแนะนําเพิ�มเตมิ เกี�ยวกบั มาตราการการยกเวน้การขอวซีา่ 

จากมาตราการ การยกเวน้การขอวซีา่เขา้ ประเทศญีjปุ่ น สาํหรับผูท้ีjถอืหนังสอืเดนิทางไทยทีjมคีวามประสงคเ์พืjอ
เดนิทางไปเพืjอทอ่งเทีjยวในระยะสัน̂ไมเ่กนิ 15 วัน ทา่นจงึควรเตรยีมเอกสารเพืjอยืjนสาํหรับขัน̂ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืง เพืjอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ เบือ̂งตน้ ดงัตอ่ไปนี^ 

1. หลกัฐานการทํางาน เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมายรับรองการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) 

2. หากเป็นหนังสอืเดนิทางใหม ่ควรนําหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตวัไปดว้ย 

3. สิjงทีjยนืยันว่าท่านจะเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตเ้พืjอท่องเทีjยวจรงิๆ และจะตอ้งกลับมาปฏบิัตงิานทีjประเทศไทย
แน่นอน เชน่ หนังสอืรับรองการทํางาน บตัรพนักงาน เป็นตน้ 

4. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทีjยวประเทศในต่างประเทศ ควรทีjจะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 600 
เหรยีญสหรัฐ (USD) หรอื ประมาณ 20,000 บาท สําหรับการเดนิทาง 5-6 วัน (กรณีไม่มบีัตรเครดติการด์) หากมบีัตร
เครดติการด์ เชน่ Visa Card , American Express , Dinners Club หรอื Master Card ควรนําตดิตัวไปดว้ย หรอืสิjงทีj
ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีjอาจเกดิขึน̂ระหวา่งพํานักในตา่งประเทศได ้

5. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศกึษา หรือบัตรนักศกึษา และควรเดนิทางกับผูป้กครองทีjมี
นามสกลุเดยีวกนัจะดทีีjสดุ 

6. กรณีผูเ้ยาว ์อายุตํjากว่า 20 ปี เดนิทางกับบุคคลอืjน (คนละนามสกุล) หรอื เดนิทางไปกับบุคคลอืjน จําเป็นตอ้งถอื 
หนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศ ทีjออกโดยสาํนักงานเขตทอ้งถิjนทีjอยูอ่าศัย โดยมผีูป้กครอง (นามสกลุ
เดยีวกนั) ลงนามยนิยอมตอ่หนา้พนักงานเจา้หนา้ทีj พรอ้มตราประทับ (ฉบบัจรงิ) 

7. ควรแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ มดิชดิ ลกัษณะเหมอืนนักทอ่งเทีjยว ไมค่วรสวมรองเทา้แตะ 
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B2K Holidays   บีทูเค ฮอลิเดย์ 

 

8. ตั� ว เครืjอ งบินขาไป และ  กลับ  (ทางบริษัทฯ  จัด เตรียมใหทุ้ กท่ านในซองเอกสาร  ณ วัน เดินทาง) 
9. ชืjอ ทีjอยู ่(โรงแรม) และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีjพํานักในประเทศตา่งประเทศ (ทางบรษัิทฯ จัดเตรยีมใหท้กุทา่น
ในซองเอกสาร ณ วันเดนิทาง) 

10. โปรแกรมการท่องเทีjยว และ สถานทีjท่องเทีjยวสาํคญั ผูเ้ดนิทางควรทราบขอ้มูลเบือ̂งตน้เพราะเจา้หนา้ทีjดา่นตรวจ
คนเขา้เมอืงอาจสุม่ถามขอ้มลูได ้ 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ที�มอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 


