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EXTREME USJ-OSAKA TOKYO FLOWER 

   7D4N – THAI AIRWAYS    
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วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค ่า โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ - - - - 

2 
สนานมบนิคนัไซ-สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO JAPAN 

ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ
 X O 

WELINA HOTEL 

SHINSAIBASHI 

3 
เมอืงเกยีวโต-อาราชยิาม่า-สะพานโทเคะทส-ึป่าไผ่-ศาลเจา้ฟูจมิอินิาร ิ

เมอืงนาโกย่า-ชมเทศกาลไฟนาบะนะโนะซาโตะ 
O O X 

MIYAKO 

YOKKAICHI 

4 
สมัผสัประสบการณน์ั่งชนิกนัเซน-แวะทะเลสาบฮามานะ-อทุยานฮาโก

เน่-แวะชมทะเลสาบอาช-ินั่งกระเชา้ขึน้หบุเขาโอวาคุดานิ [เทีย่วเดยีว] 
O O O 

JIRAGONNO  

HOTEL ♨ 

5 
ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก-ชอ้ปป้ิง

ชนิจกูุ-ป้ิงย่างรา้นดงั ROKKASEN 
O O O 

SUNSHINE CITY 

PRINCE HOTEL 

6 
เมอืงฮติาชซิไีซคพ์ารค์-ชมดอกเนโมฟีล่า-ตลาดปลานากามนิาโตะ 

วดัอาซากสุะ-ชอ้ปป้ิงไดเว่อรซ์ติีโ้อไดบะ 
O O X  

7 สนามบนิฮาเนดะ-กรุงเทพฯ     
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09-15 เมษายน 2563   68,900.- 
เทีย่วสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO / เมอืงเกยีวโต / อาราชยิาม่า 

ฟูจมิอินิาร ิ/ ชมอโุมงคไ์ฟทีน่าบะนะโนะซาโตะ / น่ังชนิกนัเซน /  

ลอ่งทะเลสาบอาช ิ/ กนิไขด่ าทีโ่อวาคดุานิ / ภเูขาไฟฟูจ ิ/ หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก 

ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ/ สวนฮติาชซิไีซด ์/ ตลาดปลา / วดัอาซากซุะ / ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติี ้

มือ้พเิศษ !! ป้ิงย่างรา้นดงั ROKKASEN พรอ้มเคร ือ่งดืม่ไม่อ ัน้ / การบนิไทยฟูลเซอรว์สิ 
 

 
วนัทีห่น่ึง :    กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.00 น.   นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิประตูหมายเลข 2 เคาเตอร ์C การบนิไทย 

  จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

23.59 น.   ออกเดนิทางสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ TG 622 การบนิไทย 
 

วนัทีส่อง :      สนามบนิคนัไซ – สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

07.30 น.  ถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซลสตูดโิอ รว่มสนุกทา้ทายกบัเคร ือ่งเล่นหลากหลายชนิดตืน่เตน้ ระทกึใจจาก

หนังดงัทีท่่านชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเร ือ่ง “แบ็คดราฟท”์ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเร ือ่ง“จรูาส

สคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ ในเหตกุารณจ์รงิกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 
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1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร ือ่งเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท่้านพสิจูน์

ความมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิ

กบัตวัการต์ูนสุดน่ารกัชือ่ดงัของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท่้านพบกบัโซน

“HARRY POTTER” ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหล่าสาวกของแฮรร์ ีพ่อตเตอร ์ใหท่้านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของ

โลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆจากภาพยนตร ์หรอืจะมนัสส์ุดเหวีย่งไปกบัเหล่ามินเน่ียนตวัเหลอืงทีอ่อกมาโชว ์

ความน่ารกัแบบสาวกไม่ควรพลาด   

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

 

ชอ้ปป้ิง ณ ย่านชนิไซบาช ิใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด  

ทัง้เคร ือ่งไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล นาฬิกา เคร ือ่งเล่น เกมส ์หรอืสนิคา้แฟช ัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟช ัน่ล า้อนาคตส าหรบัวยัทนีทัง้หลาย เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น 

และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูบฟุเฟ่หช์าบู ชาบู] 

เขา้พกั ณ โรงแรม WELINA HOTEL SHINSAIBASHI 

วนัทีส่าม  เมอืงเกยีวโต – อะราชยิามา – สะพานโทเคะทส ึ– ป่าไผ่ - ศาลเจา้ฟูจมิอินิาร ิ

   เมอืงนาโกย่า – ชมเทศกาลไฟนาบะนะโนะซาโตะ  

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อาราชยิามา่ สถานทีสุ่ดโรแมนตกิทีแ่มแ้ต่ชาวญีปุ่่ นเองยงัมกัจะไปเทีย่วพกัผ่อนในวนัหยดุเพือ่ช ืน่ชมกบั

ความสวยงามตามธรรมชาต ิทนัททีีเ่ดนิทางถงึน าท่านเดนิทางขา้มสะพานโทเคะทส ึมคีวามยาว200 เมตร 
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ซึง่ช ือ่ของสะพานนีม้คีวามหมายว่าสะพานทีม่องเห็นดวงจนัทรอ์ยู่ขา้งหนา้ เบือ้งล่างของสะพานคอืแม่น ้าโออทิี่

ไหลมาจากตาน ้าในภเูขาอาราชยิามะทีย่งัคงความใสสะอาดมานับตัง้แต่ เมือ่ขา้มสะพานชมป่าไผ่ ไผ่ทีข่ึน้อยู่

สองขา้งทา้งเสมอืนหน่ึงเป็นอโุมงคใ์หเ้ดนิผ่านถกูปลกูขึน้ตัง้แต่สมยัเฮอนัหรอืกว่าพนัปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้นการ

ประดบัสวนและชืน่ชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแต่คร ัง้โบราณ จนกระทัง่กาลเวลาผ่านไปไผ่

เหล่านีก็้ยงัไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ีเมือ่เขา้สู่ป่าไผ่แลว้ จะไดส้มัผสัถงึสายลมจากธรรมชาตทิีก่ระทบกบัใบไผ่ 

ความเขยีวขจแีละความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง แมว่้าจะเป็นเพยีงเสน้ทางเล็ก ๆ ระยะทางไม่กีร่อ้ยเมตร 

   
กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเซตอาหารญีปุ่่น] 
 

ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พ่อจิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนาเพือ่บชูาสุนัขจิง้จอกทีเ่ช ือ่

กนัว่าเป็นทตูส่งสาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจิ านวนมากเรยีงกนัจนกลายเป็น

อโุมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

NABANA NO SATO เป็นสถานทีจ่ดัแสดงไฟในฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีงตดิอนัดบัตน้ๆของประเทศญีปุ่่ นซ ึง่ทุก

ปีจะมกีารจดัแสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจดุก็มกีารจดัแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธี

มงานส่วนใหญ่จะเกีย่วกบัธรรมชาต ิสายน ้า อโุมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมติขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดย

งานแสดงไฟแห่งนีถ้อืเป็นหน่ึงในงานเทศกาลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ นอกีดว้ย 
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ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

เขา้พกั ณ โรงแรม MIYAKO YOKKACHI HOTEL 
 

วนัทีส่ ี:่  สมัผสัประสบการณน์ั่งชนิกนัเซน – แวะทะเลสาบฮามานะ – อทุยานฮาโกเน่ 

                   แวะชมทะเลสาบอาช ิ– นั่งกระเชา้ขึน้หบุเขาโอวาคุดานิ [เทีย่วเดยีว] – แชน่ ้าแร ่
 

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
สมัผสัประสบการณน์ั่งรถไฟชนิคนัเซน หรอื รถไฟหวักระสุน รถไฟทีถ่อืไดว่้ามคีวามปลอดภยั 

สะดวกสบายและตรงเวลาทีสุ่ดในโลก ดว้ยความเรว็สงูสุดเฉลีย่ 240 ก.ม./ชม.  

แวะทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบทีเ่พาะ พนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ใหท่้านไดช้มทวิทศันข์อง

ทะเลสาบหรอืเลอืกซ ือ้ผลติภณัฑจ์ากปลาไหลนานาชนิด เชน่ พายปลาไหล, ปลาไหลอบซอีิว้ 

  
 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูบฟุเฟ่หน์านาชนิด] 
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Hakone (ฮาโกเน่) เมอืงทีต่ ัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรงุโตเกยีว ระยะทางจากโตเกยีวมาประมาณ 

70 กโิลเมตรเท่าน้ัน ท าใหเ้มอืงแห่งนีเ้ป็นหน่ึงในจดุหมายยอดนิยมของนักท่องเทีย่ว เพราะเต็มไปดว้ยแหล่ง
ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมายทีย่งัมธีรรมชาตอินัอุดมสมบรูณ ์ขึน้ช ือ่ในเร ือ่งออนเซน็ ฮาโกเน่เป็นเมอืงทีย่งัมี

ภเูขาไฟทีย่งัไม่ปะทุหลงเหลอือยู่ และทีส่ าคญัคอืแหล่งท่องเทีย่วหลายแห่งสามารถชมววิภูเขาไฟฟูจไิดน่ั้นเอง 
 

 

ผ่านชมทะเลสาบอาช ิ เกดิขึน้หลงัจากการประทขุองภเูขาไฟฮาโกเน่เมือ่ 3,000 ปีกอ่น โดยมีฉากหลงัเป็น

ภเูขาไฟฟูจทิีง่ดงามซึง่เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงฮาโกเน่ นั่งกระเชา้ขึน้หุบเขาโอวาคุดานิ [เทีย่วเดยีว-ลง

โดยบสั]  ทีย่งัครกุรุน่ดว้ยควนัจากบ่อก ามะถนัเดอืดอยู่ตลอดเวลา โดยชาวญีปุ่่ นมีความเชือ่ว่าหากไดท้านไข่

ด าหน่ึงฟองจะสามารถท าใหอ้ายุยนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี  

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม [เมนูขาปูยกัษพ์รอ้มน ้าจิม้ซฟู๊ีด] 

เขา้พกั ณ โรงแรม JIRAGONNA HOTEL แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีห่า้ :  ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก – ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ 

 ป้ิงย่างรา้นดงั ROKKASEN  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกและยงัถอื

ว่าเป็นสญัลกัษณห์น่ึงของประเทศญีปุ่่ น น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ทีท่กุ

ท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟูจ ิ 
 

หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก เป็นจดุท่องเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้าทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้าจากหมิะที่

ละลายในชว่งฤดรูอ้นทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟูจผ่ิานหนิลาวาทีม่รีพูรุนอายกุว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใส

สะอาดเป็นพเิศษ นักท่องเทีย่วสามารถดืม่น ้าเย็นจากแหล่งน ้าไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหาร รา้น
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จ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ทีข่ายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมอื และผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆให ้

ลิม้ลองชมิ  

 
 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเซตอาหารญีปุ่่น] 
 
ถนนชนิจูก ุชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนิกกลอ้งถ่ายรปู นาฬิกาชือ่ดงั CASIO, 

SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA หรอื SAKURAYA, เสือ้ผา้ ขา้วของเคร ือ่งใช ้ภายใตแ้บรนด ์MUJI, กระเป๋า 

หรอื รองเทา้แฟช ัน่, เคร ือ่งส าอางคช์ ือ่ดงัของญีปุ่่ น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และชอ้ปป้ิงสดุ

มนัส ์ณ รา้น 100 เยนอย่างจใุจ 

 

ค ่า  รบัประทาน อาหารค ่า ณ รา้น ROKKASEN  

บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างทัง้เนือ้ววั เนือ้หมู อาหารทะเล เสรฟ์ิพรอ้ม อาหารนานาชนิด ใหท่้านรบัประทานแบบจใุจ 

เขา้พกั ณ โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL 
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วนัทีห่ก :     เมอืงฮติาช ิ– สวนฮติาชซิไีซคพ์ารค์ – ชมดอกเนโมฟิล่า – ตลาดปลานากามนิาโตะ 

                  วดัอาซากซุะ  – ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สวนฮติาช ิซไีซค ์พารค์ ตัง้อยู่ใน เมอืงฮติาชนิากะ ในจงัหวดัอบิาราก ิในประเทศญีปุ่่ น เป็นสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ทีม่เีนือ้ทีก่วา้ง 1,187.5 ไร ่ทีน่ี่เป็นสวรรคข์องคนรกัดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนิดทีจ่ะ

หมุนเวยีนเปลีย่นกนับานใหนั้กเทีย่วไดช้มตลอดทัง้ปี ชว่งฤดใูบไมผ้ลนิ าท่านชม ดอกแดฟโฟดลิ (หรอืนารซ์สิ

ซสั) และดอกทวิลปิ 170 ชนิด แต่ถา้ไปกอ่นเขา้สู่ฤดรูอ้น ทีน่ี่จะเต็มไปดว้ยดอกกหุลาบ และทุ่งดอกนีโมฟิลล่า 

(หรอืเบบี ้บลอูายส)์ใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 

 

ตลาดปลานากามนิาโตะ ตลาดปลาแห่งนีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัดว่ีาเป็นตลาดปลาทีข่ายของสดและมรีาคาทีถ่กูจงึ

เป็นทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วไดเ้ป็นจ านวนมากใหม้าเทีย่วชม และถา้หากไม่ไดซ้ ือ้ปลาก็สามารถเพลดิเพลนิกบัการ

ลิม้รสชาตอิาหารทะเลสดไดท้ีร่า้นอาหารและบารซ์ชูสิายพานไดอ้ย่างเพลดิเพลนิใจ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลานากามินาโตะ 
 
วดัอาซากซุะ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว น าท่านนมสัการขอพรจากพระพุทธรปูเจา้แม่กวนอมิทองค า 

นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษท์ีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซ ึง่แขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วดั 

และยงัสามารถเลอืกซ ือ้เคร ือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ 
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ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีม่รีา้นคา้ต่าง ๆ มารวมตวักนัถงึ 154 

รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยงัมหีา้งใหเ้ลอืก

เดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECKใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 
 

 
 

ค ่า  อสิระรบัประทาน อาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะเพือ่เดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  
 

วนัทีเ่จ็ด :     สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ 

00.20 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ TG 661 สายการบนิไทย 

04.50 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
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EXTREME USJ-OSAKA TOKYO FLOWER 7D4N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

09-15 เมษายน 2563 68,900.- 65,900.- 62,900.- 8,900.- 43,900.- 

 

** ราคานี้ยงัไมร่วมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่16 ธนัวาคม 2562) ** 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน า้แรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

 ค่าบรกิารมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 
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อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่ น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ่้ายทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบไุวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิไทย 

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษสีนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษสีนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เกบ็ส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิไทย น า้หนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรมั หาก

กรณีทีน่ า้หนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี า้หนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการ

บนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเงือ่นไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเกบ็ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเกบ็เพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษสีนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิค่าบรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิค่าบรกิารเต็มจ านวนของราคารวมทัง้หมด 

ส าคญั 

เงือ่นไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบไุวท้ ัง้หมด 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซ ือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทกุคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋ว

โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทกุกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจ

มสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้

การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 
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 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อืน่ใด

ไดท้ ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดกต็าม ซ ึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่

เป็นผกัหรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิหิรอืซชูทิี่

เป็นของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่ นแลว้จะไม่สามารถขอ

เปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูให ้

ท่านไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับกุเท่าน้ัน 

 

 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั

ออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตั๋วเคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน

ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทกุขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซ ึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทกุกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ 

ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซ ึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์งูสดุของท่าน

เอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเกบ็หางบตัรขึน้เคร ือ่งทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสม

เรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 
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2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซ ึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท า

การยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนื

เงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารใน

ช ัน้ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี า้หนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัส่วน ดงันี ้กวา้งx

ยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

 

 


