
 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 24116   ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 

 

EXTREME USJ-OSAKA TOKYO 

   7D5N – THAI AIRWAYS    

 



 2 

 

30 ต.ค.-05 พย 2565 
14-20 พ.ย / 02-08 ธ.ค 

 69,900.- 

รวมสวนสนกุ UNIVERSAL STUDIO / เมืองเกียวโต / อาราชิยาม่า / ฟูจิมิอินาริ / ชอ้ปปิ้งชินไซบาชิ 

นั่งชินกันเซน / นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ / หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก  / ภูเขาไฟฟูจิ /  ชินจูกุ  

ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้ / วัดอาซากุซะ / อิออน / ฟรเีดยเ์ลอืกซือ้ทัวรด์สินยีแ์ลนด์  

โอซากา้ 1 คนื / นาโกยา่ 1 คืน / ออนเซน 1 คนื / โตเกยีว 2 คนื / การบนิไทย / รวมวซีา่ 
 
 

วันทีห่นึง่ :    กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมูิ 
20.00 น.   นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาเตอร์ C การบนิไทย 

  จุดนัดพบ ปา้ยบรษิทัทวัร์ เจ้าหน้าที่บริการช่วยโหลดสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง 
23.59 น.   ออกเดินทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น ด้วยเที่ยวบิน TG 622 การบนิไทย 
 
วันทีส่อง :      สนามบนิคนัไซ – เมอืงเกียวโต – อาราชยิามา – สะพานโทเคะทส ึ– ปา่ไผ ่ 
         ศาลเจา้ฟจูมิอินิาร ิ– เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปปิง้ชนิไซบาช ิ

07.30 น.  ถึง สนามบนิคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย 
อาราชยิามา่ สถานที่สุดโรแมนติกที่แม้แต่ชาวญ่ีปุ่นเองยังมักจะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดเพื่อชื่นชมกับความสวยงามตามธรรมชาติ 
ทันทีที่เดินทางถึงน าท่านเดินทางข้ามสะพานโทเคะทส ึมีความยาว200 เมตร ซึ่งชื่อของสะพานนี้มีความหมายว่าสะพานที่มองเห็น
ดวงจันทร์อยู่ข้างหน้า เบื้องล่างของสะพานคือแม่น้ าโออิที่ไหลมาจากตาน้ าในภูเขาอาราชิยามะที่ยังคงความใสสะอาดมานับตั้งแต่ เมื่อ
ข้ามสะพานชมปา่ไผ่ ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างท้างเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปีมาแล้ว เพื่อใช้
ในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใช้ในการบ าบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่านี้ก็ยังได้รับ

วันที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บา่ย ค่ า โรงแรม 
1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

2 สนามบินคันไซ-เมืองเกียวโต-อาราชิยามา-สะพานโทเคะทสึ-ป่าไผ่ 
ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  O X OSAKA DAIICHI HOTEL 

3 สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO-เมืองนาโกย่า O X O THE B NAGOYA HOTEL 

4 สัมผัสประสบการณ์นั่งชินกันเซน-แวะทะเลสาบฮามานะ 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-แช่น้ าแร่ O O O KASUGAI VIEW 

HOTEL ♨ 

5 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-ช้อปปิ้งชิน
จูกุ O O O SUNSHINE CITY 

PRINCE 

6 อิสระช้อปปิ้งหรือซื้อทัวร์เสริมดีสนีย์แลนด์ O X X SUNSHINE CITY 
PRINCE 

7 วัดอาซากุซะ-ห้างอิออน-สนามบินนาริตะ กรุงเทพฯ     
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การดูแลเป็นอย่างดี เมื่อเข้าสู่ป่าไผ่แล้ว จะได้สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอด
เส้นทาง แม้ว่าจะเป็นเพียงเส้นทางเล็ก ๆ ระยะทางไม่กี่ร้อยเมตร 

   
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญ่ีปุ่น [เมนเูซตอาหารญีปุ่น่] 
 
ศาลเจา้ฟชูมิอินิาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของ
เทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจ านวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 
กิโลเมตร 
 

 
ชอ้ปปิง้ ณ ยา่นชนิไซบาชิ ใหท้่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด  
ทั้งเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่น เกมส์ หรือสินค้าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบ
รนด์เนม แฟชั่นล้ าอนาคตส าหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องส าอางย่ีห้อดังของญ่ีปุ่น 
และอื่นๆอีกมากมาย 

ค่ า  อสิระรบัประทานอาหารค่ าตามอธัยาศัย 

เข้าพัก ณ โรงแรม OSAKA DAIICHI HOTEL 
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วันทีส่าม :   สวนสนกุ UNIVERSAL STUDIO – เมอืงนาโกยา่  
เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

  
น าท่านเดินทางสู่ ยนูิเวอรแ์ซลสตดูโิอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ  เช่น 

ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัว

เหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์(  และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่

ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่าน

ได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญ่ีปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือให้ท่านพบกับโซน“HARRY 

POTTER” ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจาก

ภาพยนตร์ หรือจะมันส์สุดเหวี่ยงไปกับเหล่ามินเนี่ยนตัวเหลืองที่ออกมาโชว์ความน่ารักแบบสาวกไม่ควรพลาด   

*** เพื่อใหลู้กค้าได้สนุกกับเครื่องเล่นอย่างเต็มที่ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *** 

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า 

ค่ า  รับประทาน อาหารค่ า ณ ร้านอาหารญ่ีปุ่น [เมนบูฟุเฟห่ป์ิง้ยา่ง]  

เข้าพัก ณ โรงแรม THE B NAGOYA HOTEL  
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วันทีส่ี:่  สมัผสัประสบการณน์ั่งชนิกนัเซน – แวะทะเลสาบฮามานะ 
                   นัง่กระเชา้ไฟฟา้คาจคิาจิ – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก – แชน่้ าแร ่

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
สมัผสัประสบการณ์นั่งรถไฟชนิคนัเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน รถไฟที่ถือได้ว่ามีความปลอดภัย สะดวกสบายและตรงเวลาที่สุดในโลก 
ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม.  
แวะทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที่เพาะ พันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบหรือเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากปลาไหลนานาชนิด เช่น พายปลาไหล, ปลาไหลอบซีอิ้ว 
 

   
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญ่ีปุ่น  
  [ขา้วหนา้ปลาไหลญีปุ่น่] 
 
นั่งกระเชา้ไฟฟา้คาจ ิคาจิ ความสูง 400 เมตร เป็นกระเช้าที่จะพาทุกท่านขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะจาก

ยอดเขาเทนโจ ซึ่งต้ังอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ โดยใช้เวลาประ มาณ 15-20 นาที ซึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่นี่คือมาเที่ยวช่วง

ใบไม้เปลี่ยนสีเพราะทุกท่านจะได้เห็นความงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่อวดสีสันพร้อมกับวิวทะเลสาบและทะเลสาบคาวาฟูจิโกะอีกด้วย 

นอกจากนี้ไฮไลท์ที่ส าคัญคือการถ่ายรูปคู่กับกระต่ายกับแรคคูนจากมุมยอดเขาอีกด้วย  
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หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไกเป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประ กอบด้วยบ่อน้ าทั้ง 8 นี้เป็นน้ าจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อนที่ไหล

มาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าให้น้ าใสสะอาดเป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน้ าเย็น

จากแหล่งน้ าได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งาน

ฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆให้ลิ้มลองชิม 

ค่ า  รับประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม [เมนขูาปูยกัษพ์รอ้มน้ าจิม้ซฟีูด๊] 

เขา้พัก ณ โรงแรม KASUGAI VIEW HOTEL / แชอ่อนเซนเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า 
 
วันทีห่า้ :  ภูเขาไฟฟจูชิัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] – ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ – ชอ้ปปิง้ชนิจกู ุ
เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ภูเขาไฟฟจู ิที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ
ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ( ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ  
 

  
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น [เมนเูซตอาหารญีปุ่น่] 
 
ไดเวอรซ์ิตีโ้อไดบะ ให้ท่านได้อสิระช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิเช่น Coach, 
H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมีห้างให้เลือกเดินทั้ง AQUA CITY , VENUS FORT, DECKให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง  
ถนนชนิจกูุ ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกกล้องถ่ายรูป นาฬิกาชื่อดัง CASIO, SEIKO ณ ร้าน BIG 
CAMERA หรือ SAKURAYA, เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ ภายใต้แบรนด์ MUJI, กระเป๋า หรือ รองเท้าแฟชั่น, เครื่องส าอางค์ชื่อดังของ
ญ่ีปุ่น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ร้าน 100 เยนอย่างจุใจ 
ค่ า  รับประทาน อาหารค่ า ณ ร้าน บุฟเฟ่ห์ชาบูชาบ ู
เข้าพัก ณ โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE 
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วันทีห่ก :     อสิระชอ้ปปิง้หรอืซือ้ทัวรเ์สรมิดสีนยีแ์ลนด ์ 
เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อสิระเตม็วนัหรอื ซือ้ทัวรเ์สรมิโตเกียวดสินียแ์ลนด์ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการ
เดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัย 
ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือน
อยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่ง
เรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้า
ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY ส าหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกียว ท่านสามารถ
สอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานคร
โตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูก ุทา่นจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญ่ีปุ่น
เพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชบิยู่า” ย่านวัยรุน่ชื่อ
ดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 
100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น  
* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเตม็ที่จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค่ า * 
เข้าพัก ณ โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE 
 
วันทีเ่จด็ : วัดอาซากซุะ – หา้งออิอน – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
วัดอาซากซุะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว น าท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า นอกจากนั้นท่านยังจะได้
พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้
ภายในวัด ฯลฯ 
หา้งจสัโกอ้อิอน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 
100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
17.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิสวุรรณภมู ิด้วยเที่ยวบิน TG 677 สายการบนิไทย 
21.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

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

 

EXTREME USJ-OSAKA TOKYO 7D5N BY TG 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมีเตียงพักกับ 
ผู้ใหญ ่1-2 ท่าน 
[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มีเตียงพัก 
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

JOINLAND 

30 ต.ค.-05 พ.ย. 2565 
14-20 พฤศจกิายน 65 
02-08 ธนัวาคม 65 

69,900.- 66,900.- 60,900.- 9,900.- 44,900.- 

 
*** กรุ๊ปการันตีออกเดินทาง 20 ท่าน กรณีไม่ถึงจ านวน ขอปรับราคาทัวร์หรือยกเลิกการเดินทาง *** 

** ราคานีย้ังไมร่วมคา่ทปิเพือ่เปน็สนิน้ าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 2,000 เยน ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้นในกรณีที่ราคาน้ ามันมีการปรับขึ้น แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 21 ก.ค. 65) ** 

อัตรานี้รวม 
 ค่าบริการน้ าแร่วันละ 1 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่น( 
 ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 
 ค่าห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญ่ีปุ่น วีซ่าญี่ปุ่น 1,575 บาท 
 ค่าประกันสุขภาพคุ้มครองโควิดระหว่างการเดินทาง 

 
อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่า RT-PCR เพื่อเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
 ค่าทิปเพื่อเป็นสินน้ าใจให้กับไกด์และคนขับรถท่านละ 2,000 เยน  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยดั(ไปและกลับ( โดยสายการบนิไทย 
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศของแต่ละสายการบิน (ราคาอาจมีการปรับขึ้นในกรณีที่ราคาน้ ามันมี

การปรับขึ้น แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 21 ก.ค. 65( 
 ค่าสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบนิไทย น้ าหนักกระเป๋าเดินทางต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 20 กโิลกรมั  

กรณีที่น้ าหนักกระเป๋าเกินที่สายการบินก าหนด ผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าปรับตามกฎข้อก าหนดของสายการบิน
นั้นๆด้วยตนเอง 
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การช าระเงิน 
 บริษัทรับมัดจ า 20,000.- บาท ส าหรับการจอง/ที่นั่ง 
 ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรอืตามเงือ่นไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน หรือจ าเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินเพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 
 กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 
 กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คนืเงนิมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทั้งหมด 
 หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์( สามารถท าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้  

ส าคัญ 

เงือ่นไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอียดทกุขอ้( 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทาง
จริง โดยจะค านึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก  

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด 
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย(หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ใน

ประเทศญ่ีปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง 
(กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ( 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้

เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อ
จลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 แจ้งข้อจ ากัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน 
 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 

1. ตั๋วโดยสาร 
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้อง

ช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อท าการจองทัวร์( 
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1.2 ค่าธรรมเนียมน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ ค านวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม 
ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าต๋ัวเครื่องบิน
ส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ช าระ 

1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะ
ด าเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องด าเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 

1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ที่นั่ง Long Leg สายการบินไทย
สามารถติดต่อขอซื้อที่นั่งล่วงหน้าได้ 

1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุก
กรณ ีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสาย
การบินเท่านั้น กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ 

1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการ
บินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน 

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของ
ท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับ
ไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัท
ทัวร์และสายการบิน 
 

2. สายการบิน 
2.1 ส าหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีต้ังครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทาง

หรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อท าการจองทัวร์( บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด 
ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อน
ก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดส าคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ 
ต้องท าการยืนยัน,ช าระมัดจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight 
จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ่น  และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
 

*********************************************************************************  
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เอกสารในการยืน่วซีา่ญีปุ่น่ 

o หนงัสอืเดนิทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามา

แสดงด้วย ( 

o รปูถา่ย 1 ใบ (ขนาด 2 x 2 นิว้ สีหรือขาวด า ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่

ชดัเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบค าร้อง( 

o ทะเบยีนบา้น หรอื ใบคดัส าเนาจากเขต ฉบับจริงและส าเนา 1 ชุด 

o เอกสารรบัรองการท างาน 

- ในกรณทีีผู่้ยืน่เปน็พนกังาน หรอืขา้ราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุต าแหน่ง วันเริ่มท า

งาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน( 

- ในกรณทีีป่ระกอบธรุกิจสว่นตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ 

- ในกรณนีกัเรียนนกัศกึษาทีม่อีายุตัง้แต ่16 ปขีึน้ไป หนังสือรับรองจากสถานศีกษา (ภาษาอังกฤษ) 

- ในกรณผีูอ้ยูภ่ายใตอุ้ปการะเลีย้งดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ท างาน ให้แสดงหนังสือรับรองการท างาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียน

บริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ (ออกไม่เกิน 3 เดือน) 

o ใบส าคัญการสมรส ใบส าคญัการหยา่ ฉบับจริงและส าเนา 1 ชุด 

o เอกสารการเปลีย่นชือ่สกลุ, ใบมรณะบัตร (ถา้ม)ี ฉบับจริงและส าเนา 1 ชุด 

o สมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร (ออมทรพัย์) ต้องขอ STATEMEMT ย้อนหลัง 6 เดือนและมีตราประทับและลายเซ็นจากธนาคาร 

หรือกรณีใช้ BOOKBANK ต้องเป็นเล่มที่มีการอัพเดตเป็นประจ า 

ฉบับจริงและส าเนา 1 ชุด  

กรณีผู้เดินทางอายุต่ ากว่า 1-18 ปี ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้

o สตูบิัตรหรอืส าเนาประชาชน 

o กรณพีอ่แมไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัเดก็ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมการเดนิทางจากเขต  
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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