
 พมิพ์

   ดาวนโ์หลดโปรแกรมทัวร์

www.TripleEnjoy.com 
by Double Enjoy Travel Co., Ltd. 

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: info@tripleenjoy.com

 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                              TAT License No.
11/05307

หนา้แรก   ทัวรต์า่งประเทศ   ทัวรญ์ปีุ่ น   TE046 : ทัวรญ์ปีุ่ น โอซากา้ โตเกยีว 6 วัน 4 คนื (TG)  

TE046  : ทวัรญ์ปีุ่ น โอซากา้ โตเกยีว 6 วนั 4 คนื (TG)

 
DAY NICE HOTEL 

 
KOSUIEN HOTEL 

 
NAGOYA HOTEL 

 
THREE STAR HOTEL 

ชมความสวยงามของภเูขาไฟฟจู ิสญัลกัษณ์ของประเทศญปีุ่ น [ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ]

เทยีวเมอืงหลวงเกา่สมัผสัวฒันธรรมญปีุ่ นแบบดงัเดมิ [วดัคนิคะคจุ,ิ วดัคโิยมสิ,ึ ฟจูมิอินิาร]ิ

ทดลองนงัรถไฟชนิคนัเซน ทวีงิดว้ยความเร็ว 240 กม./ชม.

ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพอนังดงามททีะเลสาบอาชิ

เดนิเลน่ซอืของระลกึพรอ้มไหวพ้ระขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ ณ วดัอาซากุซะ

ชอ้ปปิงจใุจในแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงัในเมอืงโตเกยีวและ จสัโกอ้อิอน

ขาปูยกัษอ์นัเลอืงชอื พรอ้มน้าํจมิรสเด็ด

ผอ่นคลายกบัการแช่น้าํแรธ่รรมชาต ิ(ออนเซ็น)
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รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก

กรุงเทพฯ – โอซากา้

20.30 น.

พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ

23.30 น.

ออกเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG622

วนัทสีอง

โอซากา้ – เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคาคจุ ิ– วดัคโิยมสิ ึ- ศาลเจา้ฟจูมิอินิาร ิ– เมอืงนาโงยา่

07.00 น.

เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน้าํใส มอีายุเกา่แกย่งิกวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จดุเดน่อันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่
สรา้งยืนออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้าํยัน และสงิทน่ีาอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปเูลย ชอ้ปปิง ณ ถนนกาน ้าํชา
ซงึตังอยู่ระหวา่งทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมัยเฮอัน ซงึมสีนิคา้พนืเมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกยีะแบบญปีุ่ น), ชดุยูกะตะ,
ตุก๊ตานางระบําญปีุ่ น

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัคนิคาคจุ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะโยชมิสิ ึเพอืเป็นสถานทพัีกผอ่น ปราสาท 2
ชนับนถูกปิดโดยรอบดว้ยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ใหท้า่นไดด้มืด่าํกับความงามของตัวปราสาททสีะทอ้นกับสระน ้าํทใีสสะอาด

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จงิจอกขาว สรา้งในศตวรรษท ี9
โดยชาวนาเพอืบชูาสนัุขจงิจอกทเีชอืกันวา่เป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แหง่การเก็บเกยีว
ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจํิานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิมีคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

NAGOYA HOTEL**** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีาม

เมอืงนาโงยา่ – ทดลองนงัรถไฟชนิคนัเซน – ทะเลสาบฮามานา - อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ– หบุเขาโอวาคดุาน ิ- แช่น้าํแร่

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟชนิคนัเซน เพอืใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ นงัรถไฟชนิคนัเซน หรอื รถไฟหวักระสนุ ดว้ยความเร็วสงูสดุเฉลยี 240 ก.ม./ชม.
ถอืเป็นรถไฟทมีคีวามปลอดภัยทสีดุในโลกอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบทเีพาะพันธุป์ลาไหลทใีหญ่ทสีดุในประเทศญปีุ่ น
อสิระใหท้า่นไดช้มทวิทัศนข์องทะเลสาบหรือเลอืกซอืผลติภัณฑจ์ากปลาไหลนานาชนดิ เชน่ พายปลาไหล, ปลาไหลอบซอีวิ ทขีนึชอืเพอืเป็นของฝาก

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่ตังอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ
ชอืเสยีงในดา้นน ้าํพรุอ้นซงึเกดิจากความรอ้นของภเูขาไฟรวมทังยังมทีวิทัศนข์องภเูขาไฟฟจูทิสีวยงามเพอืนําทา่นลอ่งเรือทะเลสาบอาชิ
กับเรือแฟนตาซโีจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนงึในญปีุ่ น หบุเขาโอวาคดุาน ิทยัีงครุกรุ่นดว้ยควันจากบอ่กํามะถันเดอืดอยู่ตลอดเวลา
ชมบอ่น ้าํแร่กํามะถันซงึสามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญปีุ่ นมคีวามเชอืวา่หากไดท้านไขดํ่าหนงึฟองจะสามารถทําใหอ้ายุยืนยาวขนึอกีประมาณ 7 ปี

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชน่ ้าํแร่ธรรมชาตเิพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย

ทพีกั

KOSUIEN HOTEL  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีี

ภเูขาไฟฟจู ิชนั 5 – เมอืงโตเกยีว – วดัอาซากุซะ - ชอ้ปปิง

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิทมีคีวามสงูเหนือจากระดับน ้าํทะเล 3,776 เมตร
ภเูขาทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนงึของประเทศญปีุ่ น
ทังยังเป็นจดุมุ่งหมายของนักทอ่งเทยีวตา่งชาตทิมีาเยือนญปีุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขนึสูช่นัท ี5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ)
ททีกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสญัลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย



เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากุซะ วัดทเีกา่แกท่สีดุในกรุงโตเกยีว นําทา่นนมัสการขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา
นอกจากนันทา่นยังจะไดพ้บกับโคมไฟขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซงึแขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซอืเครืองรางของขลังไดภ้ายในวัด
ฯลฯ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปปิง ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ เครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครืองเลน่เกมส์
หรือสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้  แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุ่น เครืองสําอางยีหอ้ดังของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK
II, SHISEDO และอนืๆอกีมากมาย

ค่าํ

รบัประทานอาหารค่าํอสิระตามอธัยาศยั

ทพีกั

DAY NICE HOTEL  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีา้

โตเกยีว – อสิระชอ้ปปิง หรอืเลอืกซอืทวัรโ์ตเกยีว ดสินยีแ์ลนด์

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวนั ผูใ้หญ ่เพมิทา่นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท
(ไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง) เชญิทา่นพบกับความอลังการซงึเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน
โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครืองเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED
MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, นังเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทยีวบา้นหมพีหู,์ ตะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S
ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูททีา่นชนืชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกเีมา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดัก ฯลฯ
หรือชอ้ปปิงซอืของทรีะลกึภายในวนสนุกอย่างจใุจและอกีมากมายทรีอทา่นพสิจูนค์วามมันสก์ันอย่างเต็มท ีใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครืองเลน่นานาชนดิอย่างจใุจ 

สําหรับทา่นทเีลอืกทจีะ อสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมัคคเุทศก ์เพอืความสะดวกในการเดนิทาง
หรือชอ้ปปิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บปิงชอืดัง ย่านฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทเีป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว
ตามสไตลวั์ยรุ่นญปีุ่ น
การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆทแีตล่ะคนแตง่มาโชวต์ามทอ้งถนนเพลดิเพลนิกับการชอ้บปิงกับรา้นคา้หลากหลายสองฝังถนนทาเคชติะ และ
โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปปี คติต ีคาแรคเตอร่ตา่งๆ
หรือ เกมส ์ของเด็กเลน่ทหีลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซอืหาอย่างจใุจ  อสิระชอ้ปปิงตอ่ย่าน“ชบิยู่า”
ย่านวัยรุ่นชอืดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้นืตาตนืใจกับแฟชนัทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ
109” ตกึชอืดังทเีป็นสญัลักษณ์ของย่านนัน ... พรอ้มทัง “เลอืกชมและซอื” สนิคา้มากมายอาท ิเสอืผา้ เครืองสําอาง, รองเทา้, กระเป๋า และทคีวรพลาดชม
“ของเลน่สําหรับผูใ้หญ่” ทา่นทชีนืชอบของคณุภาพดรีาคาประหยัด ตอ้งไม่พลาด “รา้น 100 เยน 

* เพอืใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทจีงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค่าํ *

ทพีกั

THREE STAR HOTEL  ***** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีก

วดันารติะ – เมอืงนารติะ – หา้งจสัโกอ้อิอน – กรุงเทพฯ

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ นําทา่นนมัสการเทพเจา้แหง่ไฟ ณ วัดนารติะ วัดทมีปีระวัตศิาสตรอั์นเกา่แก ่ซงึมอีายุยาวนานมากกวา่ 1,000 ปี
และยังเป็นวัดทบีชูาเทพเจา้แหง่ไฟ  

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปชอ้ปปิงยังหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้อืของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ททีกุอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน

เทยีง

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ

17.15 น.

ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG677

22.30 น.

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.doc
http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.pdf


การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง
ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง  มฉิะนันทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ

การชําระคา่บรกิาร

กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 10,000. – บาท
กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยดึมัดจําทา่นละ 5,000 บาท
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมัดจําทังหมด 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรทั์งหมด
ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์งหมด
ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมัีดจําทนัีงกับสายการบนิและคา่มัดจําทพัีก
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์งัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ
กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ
เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ
ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ
สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั
ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและญปีุ่ น
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นนั ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ

อตัราคา่บรกิารนรีวม

คา่ตัวโดยสารเครืองบนิไป-กลับ
ชนัประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธรุกจิ
โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือัพเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง
เทา่นัน 
คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรือ ระดับเทยีบเทา่ ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ]
แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป 
คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้
เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง
คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตัวเครืองบนิ [การบนิไทย 30 กโิล ] คา่ประกันวนิาศภัยเครืองบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรียกเก็บ
คา่ประกันอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม

คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ
คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครืองดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศัพท ์
คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)
คา่ภาษีน ้าํมัน ทสีายการบนิเรียกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครืองบนิ
คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3%
คา่ทปิสําหรบั คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน

หมายเหต ุ:

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น
ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่น ้าํมันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุา่งๆ
บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ
หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล,ภัยธรรมชาต,ิการนําสงิของผดิกฎหมาย
ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ
บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น,เกดิจากการโจรกรรม และ
อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง
เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรือคา่ทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกุลเยน


