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สบาย ครบๆ OSAKA-TOKYO PLUS USJ 7D5N               

เดนิทาง 19-25 มนีาคม ราคาเพยีง 54,991 บาท 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
ไฮไลท ์ทวัร ์ 
- สนุกสนานกบัสวนสนกุยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ [USJ] 
- น ัง่กระเชา้ชมววิหุบเขาโอวาคดุนิ ิ[ONE WAY] 
- ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟจู ิ, แวะชมหมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก 
- ชมการแสดงไฟสวยงามที ่NABANA NO SATO 
- ขอพรที ่วดัคโิยมสิ ึวดันารติะซงั และ ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ
- เรยีนรูแ้ละรบัมอืแผน่ดนิไหวที ่ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว 
- ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 1 คนื 
- ชอ้ปป้ิงจใุจยา่นการคา้ชือ่ดงั ชนิจกูุ / ออิอน มอลล ์

- อสิระชอ้ปป้ิง 1 วนัเต็ม!!! 
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Day 1 สนามบนิสุวรรณภมุ ิ

 20.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย   

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

23.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 622 

Day 2 

สนามบนิคนัไซ – โอซากา้ – สวนสนุกยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

06.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร          

น าทา่นเดนิทางสู ่ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ รว่มสนุกทา้ทายกับเครือ่งเลน่หลาก หลายชนดิตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดังที่

ทา่นชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จูราสสคิพารค์” น่ัง

เรอืเพื่อพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน

(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง“สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบ

กับโซนใหม ่“วนัเดอรแ์ลนด”์เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์นูสดุน่ารักอาทเิชน่ 

Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street , โซน The Wizarding World of Harry Potter ทีส่รา้งเพื่อเอาใจเหล่า

สาวกของแฮรร์ีพ่อตเตอร ์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆจากภาพยนตร ์,โซน THE 

FLYING DINOSAUR เปิดประสบการใหม ่กับเครือ่งเลน่ใหมล่่าสดุ ทีจ่ะไดใ้หค้ณุบนิได ้ในโซน Jurassic Park เป็น

อกี 1 ใน เครือ่งเลน่หวาดเสยีวสดุๆ และสามารถหมุนไดร้อบทศิทางถงึ 360 องศาค่ะ บนระยะทาง1124 เมตร และจุด

ทิง้ดิง่สงูสดุถงึ37.8 เมตร, โซน MINION PARK เป็นโซนใหมล่า่สดุทีส่รา้งเอาใจสาวกเจา้ตัวเหลอืงสดุกวนทีโ่ดง่ดัง

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 สนามบนิคันไซ-สวนสนุกยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ-เมอืงโอซากา้    OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงเกยีวโต-วัดคโิยมสิ-ึศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิNABANA NO SATO 

[ชมการแสดงไฟ]-นาโกยา่    
NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ทะเลสาบฮามานะ-สวนดอกไมฮ้ามามัตส ึ[ตามสภาพอากาศ]- 

ฮาโกเน่-ผ่านชมทะเลสาบอาช-ิน่ังกระเชา้ขึน้หบุเขาโอวาคดุานิ
[ONE WAY][ลงโดยรถบสั]- โรงแรม+ออนเซน 

   
FUJI  HOTEL [♨] 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5[ตามสภาพอากาศ]-หมูบ่า้นโอชโินะฮัคไก- 
ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว-โตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ    

TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 อสิระเต็มวัน หรอืเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิ โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์    
TOKYO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 วัดนารติะ-ออิอน มอลล-์สนามบนินารติะ-กรงุเทพฯ   
 

 
 
 

 

   

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 



 

3 
ทวัร์ญ่ีปุ่น (TB) สบาย ครบๆ OSAKA – TOKYO PLUS USJ 7D5N BY TG 
http://www.hijapantour.com/ 

มาจาก เรือ่ง Depicable Me ซึง่ไฮทไ์ลทข์องโซนนี้คอื Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย 

รา้นคา้ขายของที่ระลกึ รา้นอาหาร โชว์ต่างๆมากมาย รวมทั ้งยังมีเครื่องเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็นโซน 

"Minion Park" ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

** อสิระ อาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ** 

 ค า่  เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั OSAKA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

Day 3 

เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– NABANA NO SATO [ชมการแสดงไฟ] – นาโกยา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม             

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส มอีายเุกา่แกย่ิง่กวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จุดเดน่อันเป็น

เอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้ายัน และสิง่ทีน่่าอัศจรรย ์

คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน า้ชา ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแต่ง

เลยีนแบบสมัยเฮอัน ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืงนานาชนิด เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ ยะแบบญี่ปุ่ น), ชดุยูกะตะ, ตุ๊กตานาง

ระบ าญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนา

เพือ่บูชาสนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทูตสง่สาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจิ านวนมาก

เรยีงกันจนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

   เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

   บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่NABANA NO SATO นัน้เป็นธมีปารค์ ขนาดใหญ่ในเมอืงนากาชมิา่ ซึง่ทกุปีจะมกีารจัดแสดงไฟ 

LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดก็มกีารจัดแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธมีงานสว่นใหญ่จะเกีย่วกับ

ธรรมชาต ิสายน ้า อโุมงคแ์หง่แสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมติขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแหง่นี้ถอืเป็นหนึง่ใน

งานเทศกาลทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย  

 ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ภายใน NABANA NO SATO              

เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั NAGOYA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

 

Day 4 

 ทะเลสาบฮามานะ – สวนดอกไมฮ้ามามตัส ึ[ตามสภาพอากาศ] – ฮาโกเน ่– ผา่นชมทะเลสาบอาช ิ–   

 น ัง่กระเชา้ชมหุบเขาโอวาคดุาน[ิONE WAY] – โรงแรม + ออนเซน 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบทีเ่พาะพันธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์

ของทะเลสาบหรอืเลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ากปลาไหลนานาชนดิ เชน่ พายปลาไหล, ปลาไหลอบซอีิว้ จากนัน้น าทา่นสู ่

สวนดอกไมฮ้ามามตัส ึ[ตามสภาพอากาศ] ทีต่ัง้อยูร่มิ ทะเลทาบฮามานะ สวนดอกไมแ้หง่นี้ ทา่นจะไดพ้บกบัตน้

ซากรุะกว่า 1,500 ตน้ และทวิลปิอกีกวา่ 50,000 ตน้ และสถานทีแ่หง่นี้ยงัรวบรวมพันธุด์อกไมแ้ทบจะครบทกุชนดิ ให ้

ทา่นไดเ้พลดิเพลนิชมกบัดอกไมแ้ละเก็บภาพความประทับใจ ...  

  เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  บา่ย น าทา่นสู ่อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่ตัง้อยูใ่นจังหวัดคะนะงะวะ ชือ่เสยีงในดา้นน ้าพรุอ้นซึง่เกดิจากความรอ้นของภเูขา

ไฟรวมทัง้ยังมทีวิทัศน์ของภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามเพือ่น าทา่น ผา่นชมทะเลสาบอาช ิทีม่เีรอืแฟนตาซโีจรสลัดลอยล า

อยูบ่นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง จากนัน้น าทา่น น ัง่กระเชา้ขึน้สูหุ่บเขาโอวาคดุาน[ิONE WAY][ลงโดยรถบสั] ทีย่ัง

ครกุรุน่ดว้ยควันจากบอ่ก ามะถันเดอืดอยูต่ลอดเวลา ชมบอ่น ้าแรก่ ามะถันซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญีปุ่่ นมี

ความเชือ่วา่หากไดท้านไขด่ าหนึง่ฟองจะสามารถท าใหอ้ายยุนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี 

ค า่  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่      

  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น  

 

Day 5 

 ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5[ตามสภาพอากาศ] – หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก – ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว–โตเกยีว –  

ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ – โรงแรม 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก

ในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็น

จุดมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล  น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ

(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัส

กับความหนาวเยน็ ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเกบ็ไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปู
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ภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย จากนัน้...ไดเ้วลาเดนิทางไปยัง  หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก (Oshino 

Hakkai Village) เป็นจุดทอ่งเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมูบ่า้นเล็กๆทีม่ฉีากหลงัเป็น ภเูขาไฟฟจู ิชมบอ่น ้าทีเ่ป็นน ้าจากหมิะ

ละลายในชว่งฤดรูอ้นและไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทีม่รีพูรนุอายกุวา่ 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาด

เป็นพเิศษ และนักทอ่งเทีย่วสามารถดืม่น ้าเย็นจากแหลง่น ้าไดโ้ดยตรง นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่

ระลกึและซุม้รอบๆบอ่ ทีข่ายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอืและผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

  บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการปะทขุองภเูขาไฟ

จากทกุมมุโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทอืนในระดับรคิเตอรต์า่งๆกัน รวมไปถงึ

การเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่กดีขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ป

ป้ิงสนิคา้ต่างๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดักสข์องญี่ปุ่ นอกีดว้ย.. ไดเ้วลาเดนิทางเขา้มายัง กรุงโตเกยีว  น าท่านเดนิทางสู ่

ย่านชอ้ปป้ิงชนิจูกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป

ดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่น

ส าหรับวัยรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั       

  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO  HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

 Day 6 

อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ***  ใหอ้สิระทกุทา่น ตามอธัยาศยั   //   ไมม่รีถบสับรกิาร *** 

  ***  สามารถซือ้ตั๋วรถไฟ เพือ่ไปเทีย่วยังยา่นชอ้ปป้ิงตา่งๆ ของ โตเกยีว ได ้... เชน่ ยา่นกนิซา่ , อเูอโนะ ,   โดยทา่น

สามารถถามขอ้มลูแตล่ะสถานทีไ่ดจ้ากไกด ์เพือ่การเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

  ***  สามารถซือ้ทัวรเ์สรมิ  ตั๋วดสินียแ์ลนด ์( ผูใ้หญ่ ทา่นละ 2,700 บาท  / เด็ก 2,000 บาท ) โดยราคานี้ไมไ่ดร้วมค่า

รถไฟส าหรับเดนิทางไปดสินียแ์ลนด ์แตอ่ยา่งใด  [ ราคานี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้] 

  โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์( Tokyo Disneyland )  ดนิแดนทีไ่มจ่ ากัดอายุของผูม้าเยอืน ... สวนสนุกนี้สรา้งขึน้ในปี 1983 

และเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีใ่หส้รา้งนอกอาณาบรเิวณของสหรัฐอเมรกิา .. ตืน่ตาตืน่ใจกับเครือ่งเล่นนานาชนิดใน

โซนต่างๆ  และ หากว่าเหนื่อยกับเครือ่งเล่นแลว้ ท่านสามารถพักดูโชวพ์าเหรดตระการตาของเหล่าตัวการต์ูนดสินีย ์
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Mickey & Minnie , Donald Duck , และผองเพือ่นทีม่คีวิมาเปิดตัวใหช้มกันไดต้ามเวลาทีท่างสวนสนุกก าหนดไวอ้กี

ดว้ย  (ซึง่มทีัง้รอบบา่ย และ หัวค ่า)          

 ** อสิระ อาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอธัยาศยั **  

ค า่  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO  HOTEL หรอืเทยีบเทา่        

Day 7 

วดันารติะ – ออิอน มอลล ์– สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดันารติะ น าท่านนมัสการเทพเจา้แห่งไฟ ณ วัดนารติะ วัดทีม่ีประวัตศิาสตรอ์ันเก่าแก่ ซึง่มอีายุ

ยาวนานมากกวา่ 1,000 ปี และยังเป็นวัดทีบ่ชูาเทพเจา้แหง่ไฟ จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปชอ้ปป้ิงยังหา้งสรรพสนิคา้

ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ 

ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ทีท่กุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 

17.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 677 

21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

สบาย ครบๆ OSAKA-TOKYO PLUS USJ 7D5N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

จอยแลนด ์

(ไมใ่ชต้ ัว๋) 

19-25 มนีาคม 2561 54,991 54,991 53,991 9,900 34,991 

04-10 เมษายน 2561 56,991 56,991 55,991 9,900 34,991 

16-22 เมษายน 2561 55,991 55,991 54,991 9,900 34,991 

24-30 เมษายน 2561 55,991 55,991 54,991 9,900 34,991 

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น ** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 
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** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ ** 

          **ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั        

.แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
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คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกันสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ในการขอวซีา่ตามที่

สถานทตูก าหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลกู

ทัวร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 


