
บจก. ดบัเบ ิ
ล เอ็นจอย ทราเวล 
300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-379-1168 Fax: 02-379-1163 (อตัโนมัต)ิ 
Mobile: 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266  |  Hotline: 082-499-2007 

Line: @DoubleEnjoy  |  Facebook: DoubleEnjoyTravel 
  Website: www.DoubleEnjoy.com  |  E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

ทะเบยีนเลขที. 0125554005216  เลขทะเบยีนการทอ่งเที.ยว 11/05307 

DE-JP03 : ทวัรญ์ี.ปุ่ น โตเกยีว โอซากา้ 5 วนั 3 คนื (TZ)  
 
 

 
 

DAY 1 : กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง (TZ 292 00.20 - 07.45) 
DAY 2 : สนามบนินารติะ - ลอ่งทะเลสาบอาช ิ- หบุเขาโอวาคดุาน ิ(กระเชา้) - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ออนเซ็น 
DAY 3 : ลานสกฟีูจเิท็น - ทะเลสาบฮามานะ - ยา่นซาคาเอะ - กฟิุ 
DAY 4 : เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- ชอ้ปปิ
 งชนิไซบาช ิ- โอซากา้ 
DAY 5 : ตลาดปลาคโุรมอ่น - ยา่นทสเึท็นคะคุ - หา้งออีอนพลาซา่ - สนามบนิคนัไซ - กรุงเทพฯ (TZ 297   17.55 - 
23.50) 
 

*** สนุกสนานกบักจิกรรมทา้ลมหนาวเลน่สโนวส์เล็ต ชมความงามของซุม้ประตญูี.ปุ่ นโบราณกวา่หมื.นคู ่
ชอ้ปปิ
 งจใุจ ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์พรอ้มแชอ่อนเซ็นสไตลญ์ี.ปุ่ น *** 

 
วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 
21.30 คณะพรอ้มกันทีHสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั
น 3 ประตูทางเขา้ที.6 -7 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ SCOOT AIR เจา้หนา้ทีHบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึSนเครืHอง 
     ** สายการบนิ SCOOTAIR ทําการบนิดว้ยเครื.องบนิ BOEING 787-800 DREAM LINER ที.น ั.งแบบ 

3-3-3 (335 ที.น ั.ง) นํ 
าหนกักระเป๋าเดนิทางขาไป 20 กก. ขากลบั 20 กก. ** 
         หมายเหต ุ: บนเครื.องมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครื.องดื.ม (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื.อง) 

 

วนัที.สองของการเดนิทาง สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ - ลอ่งทะเลสาบอาช ิ-  
    หบุเขาโอวาคดุาน ิ(กระเชา้) - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ออนเซ็น 
00.20 ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ โดย SCOOT AIR เที.ยวบนิที. TZ 292 
07.45 ถงึ สนามบนินารติะ(เวลาทอ้งถิHนเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิHนเพืHอสะดวกใน

การนัดหมาย) หลงัผา่นพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  
นําทา่นสมัผัสความงามราวภาพวาดกบัรายการลอ่งทะเลสาบอาช ิสมญาราชนิ ีแหง่ทะเลสาบ วันทีHอากาศแจ่มใส
บนผนืนํSาทา่นสามารถมองเห็นเงาสะทอ้นสวยงามของ เมา้ท ์ฟูจคิวามงามของทะเลสาบแห่งนีS เกดิจากการกอ่ตัว
ของลาวาภเูขาไฟฟจูทํิาใหปิ้ดทางออกของนํSาในทะเลสาบ (ลอ่งยาว 40 นาท)ี 

เที.ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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เปลีHยนบรรยากาศนําทา่น น ั.งกระเชา้ไฟฟ้าขึ
นชมหุบเขาโอวาคุดาน ิหรอื บอ่แรกํ่ามะถนัเดอืด ทีHควันพวยพุ่ง
ออกมาแยกเป็นบ่อนอ้ยใหญ่เต็มหุบเขาและบ่อนํSาแร่เดอืดทีHสามารถตม้ไข่ใหส้กุไดแ้ละไข่ทีHไดจ้ะมสีดํีา เชญิลิSม
ลองรสชาตคิวามอร่อย โดยเชืHอกนัวา่หากไดรั้บประทานไขดํ่ามหศัจรรย ์1 ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาวเพิ.ม 7 ปี 
นําทา่นเยีHยมชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหวEARTH QUAKE MUSEUMทีHจําลองเรืHองราวของภูเขาไฟฟจู ิและให ้
ทา่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจําลองเรืHองราวเกีHยวกบัแผน่ดนิไหวทีHเกดิขึSนในประเทศญีHปุ่ น หรอืเลอืกทดสอบ
บา้นจําลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รับการสัHนสะเทอืนจากขั SนตํHาสดุสูข่ั Sนสงูสดุ และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ใน
หอ้งจําลองตา่งๆ จากนัSนอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซืSอของฝากทีHระลกึตามอธัยาศยั 

  จากนัSนนําทา่นเขา้ทีHพัก ณONSEN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

คํ.า  รบัประทานอาหารคํ.าในหอ้งอาหารของรสีอรท์ สดุสดุกบัเมนูพเิศษ ขาปูยกัษเ์สริฟ์แบบไมอ่ ั
น!  

  พักผอ่นกบัการแช ่ออนเซ็น นํSาแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้นใตพ้ภิพเพืHอผ่อนคลายความเมืHอยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิ
  สขุภาพใหก้ระปรีHกระเปร่าผวิพรรณสดใสมนํีSามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงทีHความ
  อศัจรรยแ์หง่การอาบนํSาแร่แบบญีHปุ่ นนีHเองทําใหม้ผีูก้ลา่ววา่ =>หากมาที.ญี.ปุ่ นแลว้ไมไ่ดล้งอาบนํ
าแรก็่ 
  เหมอืนกบัวา่ทา่นมาไมถ่งึญี.ปุ่ น ! 

วนัที.สามของการเดนิทาง ออนเซ็น - ลานสกฟีูจเิท็น - ทะเลสาบฮามานะ - ยา่นซาคาเอะ - กฟิ ุ
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ลานสกฟีจูเิท็น ใหท้า่นตืHนตาตืHนใจกับลานสกหีมิะอนัขาวโพลน ซึHงเป็นลานสกอีนัดบัหนึHงของ
จังหวดัยามานาช ิสนุกกับการเลน่หมิะดว้ย สโนวส์เล็ต หรอื กระดานเลื.อนหมิะ ทา่มกลางทศันยีภาพธรรมชาติ
แสนคลาสสคิ) (รวมคา่กระดานเลื.อนหมิะแลว้)  
หมายเหต ุ: ในกรณีที.สภาพอากาศไมเ่อื
ออํานวยหรอืปรมิาณหมิะยงัไมเ่พยีงพอใหก้รุป๊เขา้ใชบ้รกิารได ้
บรษิทัขอสงวนสทิธิxนําทา่นสู ่ภูเขาไฟฟจูแิทน 

เที.ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบฮามานะหรอืทะเลสาบปลาไหลเป็นทะเลสาบทีHเคยเพาะพันธุป์ลาไหลทีHใหญ่ทีHสดุและ
มชีืHอเสยีงในบรเิวณนัSนและยังเป็นจดุแวะพักทีHใหญีHทีHสดุสําหรับนักทอ่งเทีHยวและใหท้า่นไดเ้ลอืกซืSอของฝากขนมทีH
มชี ืHอเสยีงทีHสดุคอืพายปลาไหลทีHแสนกรอบอร่อยเคยไดรั้บการแนะนําและออกรายการทวีแีชมป์เปีSยน 
นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่วั เมอืงนาโงยา่ ทีHเกา่แกข่องญีHปุ่ น ปัจจุบันเป็นเมอืงเอกของจังหวัดไอจ ิมขีนาดใหญ่อันดับ 
4 ของประเทศญีHปุ่ นมลีักษณะรูปร่างผังเมอืงคลา้ยปู บรรยากาศเหมอืนเมอืงเล็กทีHมขีนาดใหญ่ดว้ยกลิHนไอแห่ง
ความเป็นเมอืงสงบอบอุน่อนัแสนโรแมนตคิอบอวลดว้ยมนตเ์สน่หท์ีHแฝงตวัไวใ้นทกุอณูของเมอืง 
นําทา่นสูย่า่นซาคาเอะยา่นชอ้ปปิSงและแหลง่บันเทงิยามราตรสีนิคา้แบรนดเ์นมจากทกุมุมโลกเรยีงรายอยู่บนถนน
สายนีSอกีทั Sงยังมหีา้งสรรพสนิคา้รา้นอาหารทีHบง่บอกถงึความมรีะดับใหเ้ลอืกอย่างมากมายและยังมจีุดชมววิทีHจะทํา
ใหเ้ห็นถนนสายนีSและตัวเมอืงนาโกยาอย่างชดัเจนคอืตกึทวีขีองนาโกยาซึHงมลีักษณะคลา้ยโตเกยีวทาวเวอร์แต่มี
อายทุีHเกา่แกม่ากกวา่ 
***อาหารคํ.าอสิระตามอธัยาศยัเพื.อใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่*** 
จากนัSนนําทา่นเขา้ทีHพัก กฟิณุ GIFU HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที.ส ี.ของการเดนิทาง กฟิุ - เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- ชอ้ปปิ
 งชนิไซบาช ิ- โอซากา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ เกยีวโตจากนัSนเดนิทางสู่ วดัคโิยมสิ ึหรือ วดันํ
าใส ทีHตั Sงอยู่บริเวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า เชญิดืHม นํSา
ศกัดิeสทิธิeสามสาย อนัเกดิจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทอืกเขา ณ วัดแห่งนีSมชี ืHอเสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวัดทีHถูก
จัดใหเ้ป็นสมบตัแิหง่ชาต ิซึHงมรีะเบยีงไมท้ีHสรา้งยืHนออกนอกตัว อาคารของวหิารโดยมเีสาคํSาถงึ 139 ตน้ เป็นจุดชม
ววิของตวัเมอืงไดอ้ยา่งกวา้งไกลสดุตา  

เที.ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้ชมศาลเจา้ฟชูมิอินิารหิรอืศาลเจา้พอ่จ ิ
งจอกขาวเทพเจา้แห่งธัญญาหารหรอืการเก็บเกีHยวแตใ่นเวลา
ตอ่มาก็ไดรั้บการนับถอึในฐานะเทพเจา้แหง่การคา้ดว้ยเป็นศาลเจา้ทีHมชี ืSอเสยีงและไดรั้บความเคารพสงูสดุในบรรดา
ศาลเจา้อนิารวิา่ 30,000 แห่งทัHวญีHปุ่ นสรา้งขึSนจากความร่วมมอืร่วมใจของกลุม่ชาวนาเพืHอบูชาสนัุขจิSงจอกซึHงเชืHอ
กันว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจา้แห่งการเก็บเกีHยวสัมผัสความสง่างามโทรอิหิรือซุม้ประตูญี.ปุ่ นโบราณจํานวน
มากกวา่หมื.นคูซุ่ม้ประตูตั Sงเรียงรายกันจนกลายเป็นอุโมงคโ์ทรอิริวมแลว้ความยาวประมาณ 4,000 เมตรดว้ยเงนิ
บรจิาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกจิทีHประสบความสําเร็จสรา้งถวายสกัการะณศาลเจา้แห่งนีSทีHเราทา่นคุน้ตา
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ดว้ยเสาไมส้แีดงในฉากภาพยนตรด์งัเกอชิาระหวา่งทางมรีา้นขายอดุง้จิSงจอกหรอืคสิเึนะอดุง้ทา่นคงปฏเิสธไม่ไดท้ีH
จะแวะลองลิSมรส 

จากนัSนนําทา่นสู ่เมอืงโอซากา้ เป็นเขตเศรษฐกจิทีHใหญ่ทีHสดุเป็นอันดับ 2 และเป็นเมอืงทีHใหญ่ทีHสดุเป็นอันดับ 3 
ของประเทศญีHปุ่ น นําท่านสู ่ยา่นชนิไซบาช ิย่านชอ้ปปิS งชืHอดังของโอซากา้ ภายในย่านนีSท่านจะพบกับรา้นคา้
เกา่แกป่ะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมัย และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั Sงสําหรับเด็กและผูใ้หญ ่
ซึHงยา่นนีSถอืวา่เป็นย่านแสงสแีละบันเทงิชั Sนนําแห่งหนึHงของโอซากา้ อกีทั Sงยังมรีา้นอาหารทะเลขึSนชืHอมากมาย ซึHง
เสน่หอ์ยา่งหนึHงของยา่นนีSคอื ทกุรา้นคา้จะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึHงดัดทําใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และ
ปลาหมกึ ซึHงนักท่องเทีHยวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีHระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายาม
สรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีHสดุ เพืHอดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เดน่ของย่านนีSคอื ตกึรูป
เครืHองหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชืHอดังจากญีHปุ่ นนัHนเอง อสิระเพืHอใหท้่านเลอืกหาซืSอของตอ้งใจ
นานาชนดิ อาท ิเครืHองสาํอางค ์ เสืSอผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครืHองไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

***อาหารคํ.าอสิระตามอธัยาศยัเพื.อใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่*** 
จากนัSนนําทา่นเขา้ทีHพัก โอซากา้ณ OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที.หา้ของการเดนิทาง โอซากา้ - ตลาดปลาคโุรมอ่น - ยา่นทสเึท็นคะค ุ- ออีอนพลาซา่ -  
สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัSนนําทา่นสูต่ลาดปลาคโุรมอ่นตลาดอาหารสดและอาหารพืSนเมอืงยอดนยิมทีHพ่อคา้พ่อครัวจากรา้นตา่งๆตอ้ง
แวะเวยีนกนัเขา้มาซืSอวตัถดุบิสดจากทะเลเพืHอนําไปประกอบอาหารเป็นประจําทกุวันในละแวกนัSนเองก็มรีา้นอาหาร
ทะเลสดๆหลายรา้นใหท้า่นสามารถลิSมลองอยา่งหลากหลายอสิระใหท้า่นเลอืกซืSอสนิคา้ตามอัธยาศัยอาทเิหลา้บ๊วย
ผักผลไมร้วมถึงอาหารทะเลทีHสดใหม่ซึHงระหว่างสองขา้งทางท่านจะสังเกตุเห็นว่าตลาดปลาแห่งนีSแทบจะไม่
สกปรกเลยสกันดิเดยีว 
นําทา่นสูย่า่นทสเึท็นคะค ุ(ชนิเซไก) ย่านแห่งสสีนัทีHแสนทันสมัยในอดตีของโอซากา้เป็นย่านทีHทา่นสามารถพบ
รา้นคา้รา้นอาหารเก่าแก่ดั Sงเดมิของชาวเมอืงโอซากา้ไดแ้บบง่ายดายโดยเฉพาะเวลากลางคนืย่านแห่งนีSจะคกึคัก
มากเป็นพิเศษสิHงทีHพลาดไม่ไดเ้มืHอมาถงึย่านแห่งนีSก็คือหอคอยทสเึท็นคะคุหรือหอคอยโอซากา้ทีHแทบจะเป็น
สญัลกัษณ์แทนนยิามของเมอืงแหง่นีS (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการขึSนชมววิบนหอคอยทสเึท็นคะค)ุ 
นําท่านเดนิทางสูอ่อีอนพลาซ่าชอ้ปปิS งมอลลข์นาดใหญ่อสิระทา่นไดเ้ลอืกซืSอสนิคา้จากรา้นคา้ต่างๆไม่วา่จะเป็น
เสืSอผา้กระเป๋า-รองเทา้ของแตง่บา้นของทีHระลกึฯลฯภายในอาคารยังมหีา้งจัสโกใ้หท้า่นชอ้ปปิSงตอ่อย่างเพลดิเพลนิ
สนุกสนานกับการจับจ่ายสนิคา้ของรา้น100 Yen ซึHงสนิคา้ทกุๆอย่างในรา้นราคาชิSนละ100 เยนไม่ลมืแวะซืSอของ
ฝากทางกรุงเทพฯอาทขินมโมจ,ิ เบนโตะ, ผลไมส้ดและแหง้, ลกูอมขนมขบเคีSยวฯลฯ 
***อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยัเพื.อใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่*** 
สมควรแกเ่วลากรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย เพื.อเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิเพื.อกลบักรุงเทพ ฯ 

17.55 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดย SCOOT AIR เที.ยวบนิที. TZ 297 
หมายเหตุ: บนเครื.องมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครื.องดื.ม (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื.อง) 

23.50 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 
 

********************************************** 
 

 
หมายเหต:ุ  การเดนิทางแตล่ะครัSงตอ้งม ีผูใ้หญไ่มน่อ้ยกวา่ 35 ทา่น ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทขอสงวนสทิธิeใน

การเลืHอนการเดนิทางหรอืเปลีHยนแปลงราคา 
 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิxในการเปลี.ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั
งนี
ข ึ
นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย
การบนิ และราคาอาจเปลี.ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ
นอยูก่บัอตัราแลกเปลี.ยนของเงนิสกุลเยน 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
� ค่าตัnวเครืHองบินเดินทางไป-กลับ ชั Sนประหยัด ตามเสน้ทางและสายการบินทีHระบุในรายการ (ไม่สามารถเลื.อนหรือ

เปลี.ยนแปลงวนัเดนิทางได)้ ทั SงนีSการจัดทีHนัHงขึSนอยู่กับทางสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด กรณีลูกคา้ตอ้งการรเีควสที.น ั.งตดิรมิ
หนา้ต่างหรอืรมิทางเดนิสามารถแจง้ความประสงคก์บัเจา้หนา้ที.ของสายการบนิไดท้ี.หนา้เคาเตอรเ์ช็คอนิ ณ วนั
เดนิทาง 
*** กรณีมคีวามประสงคต์อ้งการอพัเกรดที.น ั.ง, ซื
อนํ 
าหนกักระเป๋าเพิ.ม, ซื
ออาหารเพิ.มหรอืบรกิารตา่งๆเพิ.มเตมิ 
กรุณาตดิตอ่พนกังานขายที.ดแูลทา่นโดยตรง *** 

� คา่ทีHพักหอ้งละ 2 - 3 ทา่น / คา่พาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานทีHตา่ง ๆ ตามทีHระบใุนรายการ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ1 ลา้นบาท  กรณีรักษาพยาบาล5 แสนบาท (ตามเงื.อนไขกรมธรรม์

เป็นผูกํ้าหนด) 
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  
� คา่กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ นํSาหนักไมเ่กนิทา่นละ20กโิลกรัม 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี  
� คา่อาหารและเครืHองดืHมนอกเหนอืจากในรายการ 
� คา่นํSาหนักกระเป๋าเดนิทางทีHเกนิจากสายการบนิกําหนด 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิHม 7%  และภาษีหัก ณ ทีHจา่ย 3%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิแบบเต็มรูปแบบ) 
� คา่ธรรมเนยีมวซีา่ช ั.วคราวเขา้ประเทศญี.ปุ่ น (สําหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย) 
� คา่สนินํ
าใจสําหรบัมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ สําหรบักรุ๊ปที.มหีวัหนา้ทวัรใ์หบ้รกิารแลว้แตค่วาม

ประทบัใจในการบรกิาร 
 
เง ื.อนไขการสํารองที.น ั.ง 
� กรุณาสํารองทีHนัHงโดยการชําระมัดจํา ภายใน 3 วนั หลงัจากสํารองที.น ั.งท่านละ 15,000 บาทพรอ้มส่งสําเนาหนา้

พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6เดอืน นบัจากวนัที.เดนิทางไปและกลบั) 
� กรุณาชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นทีHเหลอืทั Sงหมดกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนัทําการ 

 
 

เง ื.อนไขการยกเลกิและการคนืคา่ทวัร ์
� กรณียกเลกิการเดนิทาง 45 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิeในการคนืคา่มัดจํา 
� กรณีการเดนิทางที.บรษิทัฯตอ้งทําการวางการนัตคี่ามดัจําหรอืซื
อขาดแบบมเีงื.อนไข และหรอืเที.ยวบนิเหมาลํา 

CHARTER FILGHT หรอื EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีาร
คนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารท ั
งหมด   

 
 
หมายเหต ุ

*** ขอความกรุณาทุกทา่นอา่นและศกึษาขอ้มูลท ั
งหมดกอ่นการจอง  
เพื.อความถูกตอ้งและความเขา้ใจที.ตรงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ  

ดงัน ั
นหากทา่นชําระเงนิคา่จองทวัรแ์ละหรอืคา่ทวัรแ์ลว้ ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื.อนไขของบรษิทัฯเป็นที.เรยีบรอ้ย
แลว้ จงึเรยีนมาเพื.อทราบอกีคร ั
ง *** 
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1. กรณีเจา้หนา้ทีHตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัSน ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึHงอยู่นอกเหนือ
อํานาจและความรับผดิชอบ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeทีHจะไมค่นืเงนิทั Sงหมด 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeทีHจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีทีHเกดิเหตสุดุวสิยั อาทเิชน่     การยกเลกิไฟทห์รอืการลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิHงของสญูหายตามสถานทีHตา่ง ๆ ทีHเหนืออํานาจการ
ควบคมุของบรษัิทฯ 
3. ในกรณีที.ลูกคา้ตอ้งออกต ั}วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที.ของบรษิทั ฯ กอ่นทุกคร ั
ง มฉิะน ั
นทาง
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั
งส ิ
น 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeทีHจะเปลีHยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีHมกีารขึSนลงของเงนิตราต่างประเทศ  
และหรอืจากการปรับขึSนคา่นํSามันของสายการบนิ 
5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeในการเปลีHยนแปลงรายการทอ่งเทีHยวไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขัดหรอืเกดิอบุัตเิหตุ
บนทอ้งถนน โดยขึSนอยู่ดุลพนิิจของมัคคุเทศก ์ทั SงนีSจะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษา
มาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
6. การบรกิารของรถบัสนําเทีHยวตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถทีHประเทศญีHปุ่ นสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 – 12 ชัHวโมง
เทา่นัSน อาทเิชน่ เริHมงาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00น.(ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวันมอิาจเพิHมเวลาการใชร้ถ
บัสได ้ทั SงนีSมัคคเุทศกแ์ละพนักงานขับรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึSนอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดนิทางนัSนๆเป็น
หลกั 
7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeเมืHอทา่นเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากทา่นงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิe ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทั SงสิSน 

 
****รายละเอยีดเกี.ยวกบัมาตราการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี.ปุ่ นใหก้บัคนไทย**** 

(เอกสารที.ทา่นจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตราการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีHปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีHประสงคจ์ะพํานักระยะสั SนในประเทศญีHปุ่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่วา่จะ

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พืHอการทอ่งเทีHยว เยีHยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืHนเอกสารในขั Sนตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพืHอยนืยันการมคีณุสมบัติ
การเขา้ประเทศญีHปุ่ น ดงัตอ่ไปนีS 

1. สิHงยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีHอาจเกดิขึSนในระหวา่งทีHพํานักในประเทศญีHปุ่ นได ้เชน่ เงนิสด หรอืบตัรเครตดิ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี.ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี.ปุ่ นดา้นมาตราการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีนา้หนังสอืเดนิทางทีHไมม่ตีราประทบัอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. กจิกรรมใดๆทีHจะกระทําในประเทศญีHปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิHงทีHขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั Sน 
3. ในขั Sนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

เป็นผูท้ีHไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีHปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธ 
ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีHจะถกูปฏเิสธ 

 


