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DE916 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ทาคายาม่า สกี 6 วัน 3 คืน (XJ)

สนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกี

เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

** ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน **

เดือน กำหนดการ

กุมภาพันธ์ 2563 14-19 ก.พ. 63 , 19-24 ก.พ. 63 , 22-27 ก.พ. 63 , 26 ก.พ.-02 มี.ค. 63

www.DoubleEnjoy.com



วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้

วันที่ 2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ร้านจำหน่ายของฝาก - เทศกาลแสงสี Nabana No

Sato Winter Illumination

00.55 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ612 บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง

08.40 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร

และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ไกด์จะพาทุกท่านไปขึ้นรถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง

พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง

เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา

เดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น และยาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868

ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานที่สำคัญๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ่น

เดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9

โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว

ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจำนวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า

นำท่านช้อปปิ้ง ร้านจำหน่ายของฝาก ที่รวบรวมสินค้าชั้นนำไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า

หรือของใช้ในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นรวมถึงเครื่องสำอางต่างๆ

ชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination เป็นงานขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า

ซึ่งทุกปีจะมีการจัดแสดงไฟ LEDs หลายล้านดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงด้วย

โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับธรรมชาติ สายน้ำ อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ที่เนรมิตขึ้นจากดวงไฟเป็นต้น

โดยงานแสดงไฟแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ต่ำ **อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า(ด้านนอก) - ถนนสายซันมาจิ ซูจิ -

ทะเลสาบซูวะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawago) ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม

และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995

โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะแตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า

จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโช และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน

เลยทีเดียว
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า (Takayama)

นำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ (Takayama Jinya) หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ด้านนอก)

ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี

ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ

ชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300

ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี

อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก SUWA LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 4 กิจกรรม ณ ลานสกี(ตามสภาพอากาศ) - กิจกรรมชงชา - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านเยอรมัน (ดูงานประดับไฟ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สัมผัส ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทับใจ กลับไปอวดคนทางบ้าน 

หากท่านต้องการ เล่นเลื่อนหิมะ **สามารถเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกีและเครื่องเล่นทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000

เยน**

หมายเหตุ : ในกรณีที่ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ หรือบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็น Fuji Visitor Center

ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได้

และยังเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามในช่วงฤดูหนาว

สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น

มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา

ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก

และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย เดินทางสู่ เมืองโตเกียว (Tokyo)

นำท่านช้อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว

เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้

ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจำนวนมากถึง 2.5 ล้านคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี้

ทางด้านตะวันตกย่านนี้ที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้นนำ และในส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโจ

(Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera

และย่านบันเทิงยามราตรีที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่น ร้านอิซากายะ (Izakaya)

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่

ที่หมู่บ้านเยอรมัน นี้มีทั้งเครื่องเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา

และโซนสัมผัสชีวิตสัตว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop ต่างๆที่จำลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งในเยอรมนี

ที่มีทุ่งดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรูปเล่น มีอาหารและไวน์ให้ได้เลือกทานกันตามอัธยาศัย ไฮไลท์!!!

ตื่นตากับงานประดับไฟที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคคันโต ประเทศญี่ปุ่น
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บ่าย เดินทางสู่ เมืองโตเกียว (Tokyo)

นำท่านช้อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว

เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้

ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจำนวนมากถึง 2.5 ล้านคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี้

ทางด้านตะวันตกย่านนี้ที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้นนำ และในส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโจ

(Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera

และย่านบันเทิงยามราตรีที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่น ร้านอิซากายะ (Izakaya)

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่

ที่หมู่บ้านเยอรมัน นี้มีทั้งเครื่องเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา

และโซนสัมผัสชีวิตสัตว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop ต่างๆที่จำลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งในเยอรมนี

ที่มีทุ่งดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรูปเล่น มีอาหารและไวน์ให้ได้เลือกทานกันตามอัธยาศัย ไฮไลท์!!!

ตื่นตากับงานประดับไฟที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคคันโต ประเทศญี่ปุ่น

ค่ำ **อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 วัดอาซากุสะ - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ ซิตี้ - อควาซิตี้ - อิออน มอลล์ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ

เป็นวัดที่เก่าแก่และได้รับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียวอย่างมาก

เพราะภายในอารามประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังมี โคมไฟยักษ์ 4.5 เมตร

ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ในนามประตูฟ้าคำรณและท่านจะได้สนุกกับการเดินเลือกดูสินค้าต่างๆ

สองข้างทางของ ถนนนากามิเซะ ซึ่งมีร้านค้าขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า

พวงกุญแจที่ระลึก

นำท่านสู่ โอไดบะ (Diver city Odaiba) ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ

ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย

และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn รวมถึง ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ ห้างดังของย่านนี้ที่ไม่ควรพลาด

เพราะทั้งร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน

จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่

สำคัญด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชัดเจน

เที่ยง **อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**

บ่าย ช้อปปิ้งต่อที่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น

มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade,

ร้านขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บ้านได้อย่างครบครันเต็มที่

ค่ำ **อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

20.40 น. นำท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 607 บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
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วันที่ 6 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

01.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1
ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

14 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 32,888 32,888 7,900

22 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 32,888 32,888 7,900

26 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563 32,888 32,888 7,900

19 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 32,888 32,888 7,900
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง

7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 

•

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม]

แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL

และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **

•

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น•

เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง•

ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ•

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท •

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ •

ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  •

เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]•

เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] •

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน,

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

•

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน,

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%•

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย

ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า

ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)

•

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ •

ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน•

ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน•

เงื่อนไขการให้บริการ
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การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

•

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

•

การชำระค่าบริการ•

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท •

กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง•

การยกเลิการเดินทาง•

แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด •

แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท •

แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด •

ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น

บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ

หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

•

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

•

บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง

ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น

•

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

•

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน•

ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง•

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ•

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ,

การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการโจรกรรม และ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

•

เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด •

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน

และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

•

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น

เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ - ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์

แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น

ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น •

สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)•

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)•

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น

(สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่•

กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น•

ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน•

เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

•

www.DoubleEnjoy.com


