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YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 

[OSAKA – KYOTO – MT.FUJI - TOKYO] 

22 – 27 OCTOBER 2022 (6D5N) 

 

 

 

ระดบัทวัร ์

โปรแกรมนี ้

 ทวัรร์าคาพเิศษ   ทวัรม์าตรฐาน 

 

 ทวัรพ์รเีมีย่ม 

 

รายละเอยีด

เบือ้งตน้ 

อาหารมาตรฐาน 

ทีพ่ักระดับ 3 ดาว 

อาหารมาตรฐานและเมนู

แนะน า  

ทีพ่ักระดับ 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพเิศษ 

ทีพ่ักระดับ 4-5 ดาว 

 

 

วันที ่ เปรยีบเทยีบรายการกบัทีอ่ ืน่ไดท้ีน่ี ่

อาหารในรายการ 
โรงแรมหรอื 

ระดับเทยีบเทา่ เชา้ 
เทีย่

ง 
ค ่า 

01 

กรงุเทพฯ - เดนิทางโดยสายการบนิสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิ JL728 - ประเทศญีปุ่่ น - สนามบนิคันไซ อนิเตอรเ์นชัน่

แนล 

 X 01 

KANSAI 

WASHINGTO

N 

02 นครโอซากา้ - สวนสนุกยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ เจแปน 02 X 03 
OSAKA  

EXCEL TOKYU 

03 

นครโอซากา้ – จังหวดัเกยีวโต – เมอืงอจุ ิ– วดัเบยีวโดอนิ (มรดก

โลก) – ถนนสายชาเขยีว – อาราชยิามา่ - เดนิชมสวนป่าไผ ่ - 

วัดเท็นรวิจ ิ– สะพานโทเกะทส ึ- นาโกยา่ 

04 05 
06 

 

NAGOYA 

KOKUSAI 
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04 

นาโกยา่ - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - สวนดอกไมแ้ละสวนนกคา

เคะกาวา่คะโจเอ็น - โกะเท็มบะ - อสิระชอ้ปป้ิง โกะเท็มบะ เอา้ท์

เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – อาบน ้าแรญ่ีปุ่่ นธรรมชาต ิ

07 08 09 

YAMANAKAKO 

MATSUZONO 

 

05 

ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ชมความงดงามของภเูขาไฟฟจู ิ ชัน้ 5 

(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) - มหานครโตเกยีว – อสิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิ

จกู ุ - อิม่อรอ่ยกบัเมนูบฟุเฟ่ตช์าบชูาบ ู และเครือ่งดืม่ซอฟทด์ริง้ค ์

(ไมอ่ัน้) 

10 11 
12 

 

TOKYO 

IKEBUKURO 

SUNSHINE 

CITY PRINCE 

06 

โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - นมสัการเจา้แมก่วนอมิศักดิส์ทิธิ ์- นารติะ 

- อสิระชอ้ปป้ิงนารติะ ออิอนมอลล ์ - สนามบนินานาชาตนิารติะ  

ประเทศไทย - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ (กรงุเทพฯ) เทีย่วบนิที ่

JL707 

13 X  - - 

 

>> ไฮไลทข์องทรปิ << 

- สนุกสดุเหวีย่งกบัสวนสนุกระดับโลกที ่“ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน” 

- สกัการะ “วัดเบยีวโดอนิ” ส ารวจวหิารฟีนกิซโ์บราณทีม่อีายยุาวนานกวา่พันปี 

- เดนิชมเสน่หข์อง “ถนนสายชาเขยีว” แหลง่ปลกูชาทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นของเกยีวโต 

- เดนิชม “สวนป่าไผ”่ สมัผัสกบัอากาศทีบ่รสิทุธิ ์บรรยากาศทีร่ม่รืน่ เเละววิทวิทศันอ์นัสวยงามทา่มกลางธรรมชาต ิ 

- เยอืน “ภเูขาไฟฟจู”ิ 1 ในมรดกโลกทางวัฒนธรรม ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเมือ่ปี 2556 และถอืวา่เป็นสญัลักษณ์

แหง่ญีปุ่่ น แดนอาทติยอ์ทุัย 

 

วนัเสาร ์

22 ต.ค. 65 ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ(กรงุเทพมหานคร) 

 

6:00 น. เรยีนเชญิคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ R 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกบรเิวณ

เคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารก่อนเครือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีหลังผูโ้ดยสารไดรั้บบัตรขึน้เครือ่งแลว้ 

กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหนา้จอมอนิเตอร์ก่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 

เนือ่งจากประตขูึน้เครือ่งอาจเปลีย่นแปลงไดเ้นื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบนิและสายการบนิ เรยีน

เชญิผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 30 นาท ี

09:25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิแหง่ชาตสิายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่

JL728 (เวลาทอ้งถิน่ประเทศญีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่นัด

หมาย) 
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17:00 น. เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่ น ณ สนามบนินานาชาตคิันไซ บนเกาะฮอนช ูเกาะทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศ

ญีปุ่่ นภายหลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและท าการตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก KANSAI WASHINGTON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 

วนัอาทติย ์

23 ต.ค. 65 นครโอซากา้ - สวนสนกุระดบัโลก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    

น าทา่นเดนิทางสูส่วนสนุกระดับโลก ณ “ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ”  

ซึง่นับไดว้า่เป็นสวนสนุกอนัยิง่ใหญต่ระการตากบัโลกภาพยนตร ์พรอ้มรว่มสนุกและทา้ทายกบัเครือ่งเลน่

หลากชนดิทีน่่าตืน่เตน้เรา้ใจ 

เชญิทา่นสมัผัสภาพยนตร ์3 มติ ิ“THE TERMINATOR 2” จ าลองฉากคนเหล็กทะลมุติ ิซ ึง่จะท าใหท้า่น

ไดเ้ขา้ไปอยูใ่นการผจญภยัและตืน่เตน้ไปกบันักแสดงอยา่งคาดไมถ่งึ / ตืน่เตน้กบัเครือ่งเลน่ใหมแ่บบ 4 

มติ ิกบัเรือ่ง “SPIDERMAN” ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมนัสซ์ ึง่นับวา่เป็นเครือ่งเลน่ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมารอ

เขา้ควิในการเขา้ชมอยา่งไมข่าดสาย l สนุกกบัตวัคาแร็คเตอรส์เีหลอืง “มนิเนีย่น” โดยการน่ังซมีเูล

เตอรต์ลยุไปกบัภาพยนตรจ์อโคง้ขนาดใหญ ่เครือ่งเลน่ใหมน่ี ้เป็นแบบ 3D-RIDE ทีเ่นน้ความตลกและ

สนุกสนาน ซึง่มฉีากตา่ง ๆ อยูภ่ายในหอ้งทดลองของ GRU จอมวายรา้ย ซึง่เป็นหวัหนา้ของเหลา่ 

MINION น่ันเอง บรเิวณโซน “มนิเนีย่นพารค์” จะตกแตง่เป็นมนิเนีย่นสเีหลอืงสดใสในอริยิาบทน่ารักสดุ

กวน ชวนใหน่้าถา่ยภาพทกุมมุ นอกจากนีย้งัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ คาเฟ่ และรา้นอาหาร มเีมนูพเิศษ 

อยา่งเชน่ แฮมเบอรเ์กอรม์นิเนีย่น และราเม็งมนิเนีย่น l ชมเทคนคิทันสมยั และสาธติวธิกีารจัดฉากใน

ภาพยนตรท์ีต่อ้งเกดิการระเบดิอยา่งรนุแรงหรอืการเกดิเพลงิไหม 

    

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย (ไมร่วมในรายการ) 
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บา่ย พบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยูใ่นเหตกุารณ์จรงิกบั “JAWS”  

รว่มใชท้นุกอ่สรา้งอยา่งมหาศาลไมต่ า่กวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะเครือ่งเลน่ JAWS) / สว่นทา่นทีรั่ก

ความน่ารัก โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะพลาดไมไ่ดก้บัการเลน่เครือ่งเลน่ “SNOOPY’S PLAYLAND” ซึง่เป็น

เครือ่งเลน่อกีช ิน้หนึง่ทีส่ามารถสรา้งทัง้ความสนุก...ตืน่เตน้..และเสยีงหวัเราะไดใ้นเวลาเดยีวกนั 

นอกจากนีย้งัมฉีากจ าลองของเมอืงนวิยอรค์การแสดงสดของบรรดาคาวบอยทีจ่ะออกมาดวลปืนกนัเสยีง

ดังสน่ันอวดความยิง่ใหญ ่และทีข่าดไมไ่ดก้บัขบวนพาเหรดโชวท์ีจ่ดัขึน้ประจ าทกุวนั สมัผัสกบัความ

น่ารักของเหลา่ตวัการต์นูในจนิตนาการ และการแสดงความสามารถพเิศษของนักแสดงทีจ่ะโชว์

ความสามารถกนัอยา่งเต็มที ่ 

   

ทา่นสามารถเลอืกสนุกกบัสวนสนุกใหมโ่ลกแหง่จนิตนาการ ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัดนิแดนเวทมนตแ์หง่พอ่

มด โดยตวัเอกของเรือ่งคอื “แฮรร์ี ่พอตเตอร”์ จากวรรณกรรมเยาวชนทีโ่ดง่ดังทีส่รา้งจากจนิตนาการที่

เลา่ผา่นตัวอกัษรหลายภาษา จนกลายเป็นดนิแดนทีถ่กูสรา้งขึน้ในโลกแหง่ความเป็นจรงิ น าทา่นเพลนิ

และรว่มเป็นสว่นหนึง่ไปกบัจนิตนาการในสวนสนุก ไดแ้ก ่ปราสาทฮอกวอตส ์สถานทีจั่ดกจิกรรมแฮรร์ี ่

พอตเตอรก์บัการผจญภยัตอ้งหา้ม (Harry Potter and the Forbidden Journey) หมูบ่า้นฮอกสม์ีด้... 

เป็นอาคารขนาดใหญท่ีจ่ าลองมาจากหมูบ่า้นฮอกสม์ีด้ในภาพยนตร ์ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และ

สถานรีถไฟจ าลอง หลังคาของอาคารมหีมิะปกคลมุตลอดปี ในสว่นนีจ้ะมทีางเดนิหนิอยูต่รงกลาง สอง

ดา้นขา้งเป็นรา้นรวงตา่งๆ ในฮอกสม์ีด้ ทางเขา้เป็นซุม้หนิโคง้ เทีย่วบนิฮปิโปกรฟิฟ์... รถไฟเหาะ

ความเร็วต า่ส าหรับครอบครัวทีด่ดัแปลงมาจากเครือ่งเลน่เดมิชือ่ “Flying Unicorn” โดยจะมแีฮกรดิคอย

ใหค้ าแนะน าในการน่ังรถไฟทีถ่กูตอ้ง ทางเขา้เป็นชอ่งวา่งระหวา่งวงกลมหนิดังทีป่รากฏในหนังภาค 3-4 

เมือ่เขา้ไปจะพบกระทอ่มและหุน่ยนตฮ์ปิโปกรฟิฟ์ขนาดเทา่จรงิ โดยผูเ้ลน่จะตอ้งโคง้ใหก้บัฮปิโปกรฟิฟ์

กอ่น เพือ่สรา้งความไวว้างใจ หลังจากนัน้จงึจะสามารถน่ังรถไฟได ้ในสว่นของตัวรถไฟเหาะ จะเป็น

รถไฟพว่งทีส่านจากฟาง ประดับดว้ยใบไมแ้ละขนนก แลน่บนรางรถไฟสดี า เบือ้งลา่งเป็นกระทอ่ม

แฮกรดิขนาด 2 หอ้งสรา้งจากหนิ และสวนฟักทองยกัษ์หุน่ไลก่าทีม่หีวัเป็นฟักทอง บตัเตอรเ์บยีร์

เครือ่งดืม่โลกพอ่มดแมม่ด (ไมม่แีอลกอฮอล)์   



Page 5 of 17 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก OSAKA EXCEL TOKYU หรอืเทยีบเทา่ 

วนัจนัทร ์

24 ต.ค. 65 นครโอซากา้ – จงัหวดัเกยีวโต – เมอืงอจุ ิ– วดัเบยีวโดอนิ (มรดกโลก) –     ถนนสายชาเขยีว 

– อาราชยิามา่ - เดนิชมสวนป่าไผ ่- วดัเท็นรวิจ ิ– สะพานโทเกะทส ึ- นาโกยา่ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

น าทา่นเดนิทางสู ่“เกยีวโต” (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1:30 ชัว่โมง)  

อดตีซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ซึง่จัดวา่เป็นศนูยก์ลางของเกาะฮอนช ูนอกจากนีเ้กยีวโต

ยงัเป็นหนึง่ในสมาชกิของกลุม่เมอืงใหญ ่"เคฮนัชงิ" และเกยีวโตยงัจัดวา่เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็น

อนัดับ 11 ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 และในปัจจบุนัเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับที ่7 ของประเทศญีปุ่่ น 

ดว้ยประชากรทีม่ากถงึ 1.4 ลา้นคน เมอืงเกยีวโตเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอื 

ตัง้แต ่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่ม 1,100 ปี เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมของญีปุ่่ น อกีทัง้เมอืงเกยีวโตยงัมกัจะรอดพน้จากการเป็นเป้าโจมตตีา่ง ๆ เมือ่เกดิสงคราม ซึง่

รวมไปถงึระเบดินวิเคลยีรช์ว่งสงครามโลกครัง้ทีส่องท าใหเ้กยีวโตยงัคงสภาพวดั ศาลเจา้ และสิง่ปลกู

สรา้งทีม่คีณุคา่ทางดา้นศลิปวัฒนธรรม และเกา่แกเ่อาไวไ้ดอ้ยา่งมากมายจนถงึทกุวนันี ้

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “อจุ”ิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1:30 ชัว่โมง)  

เมอืงอนัเงยีบสงบตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอจุทิางตอนใตข้องเมอืงเกยีวโต... 

 

น าทา่นเยีย่มชม “วดัเบยีวโดอนิ” วดันีถ้กูสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 998 เพือ่เป็นบา้นพักตากอากาศของ

นักการเมอืงผูท้รงอทิธพิลในสมยันัน้ไมใ่ชเ่พือ่เป็นวัด แตล่กูชายไดเ้ปลีย่นเบยีวโดอนิใหเ้ป็นวดัในปี 

ค.ศ. 1053 พรอ้มกบัสรา้งหอ้งโถงฟินกิซท์ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง และยงักลายเป็นสญัลกัษณ์ดา้นหลังของ

เหรยีญสบิเยนดว้ย อาคารของวัดเบยีวโดอนินัน้ถกูท าลายลง และมกีารบรูณะสรา้งขึน้ใหมห่ลายครัง้

ตลอดหลายศตรวรรษทีผ่า่นมา แตห่อ้งโถงฟีนกิซย์งัอยูเ่หมอืนเดมิตลอดมาจนถงึทกุวันนีท้ าให ้

กลายเป็นหนึง่ในอาคารไมท้ีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ทีย่งัคงหลงเหลอือยูต่ราบวันนี.้..  
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น าทา่นเทีย่วชมบรรยากาศ “ถนนชาเขยีว” มสีถานทีห่ลายแหง่ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ไม่

วา่จะเป็นวดั ศาลเจา้ เป็นตน้ เมอืงอจุไิดช้ือ่วา่เป็นแหลง่ผลติชาเขยีวทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทัว่ญีปุ่่ น ทีน่ีม่ ี

รา้นขายผลติภณัฑท์ีท่ าจากชาเขยีวหลายแหง่ทัง้สองฟากฝ่ัง มมีากมายหลายรา้นจนคณุเลอืกไมถ่กูกนั

เลยทีเ่ดยีวและใชว่า่จะมแีตใ่บชาจ าหน่าย ทา่นสามารถพลดิเพลนิไปกบัวัฒนธรรมชาเขยีวในรปูแบบอืน่

ไดอ้กี ลองแวะชมิซอฟทค์รมีชาเขยีวหวานละมนุลิน้ และน่ังพักเชวิๆ ดืม่ด ่าไปกบัวัฒนธรรมการดืม่ชา

เขยีวแท ้ๆ  แบบญีปุ่่ นกอ่นทีจ่ะเดนิทางสูจ่ดุหมายตอ่ไป หรอืเลอืกชมิเมนูยอดนยิมอยา่ง บะหมี ่โซบะรส

ชาเขยีว และขนมหวานรสชาเขยีว 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร...  

   

บา่ย น าทา่นเดนิชม “สวนป่าไผ”่  

ตน้ไผท่ีข่ ึน้อยูส่องขา้งเป็นทวิแถวถอดตวัเป็นแนวยาวขนาบสองขา้งทางล าตน้ตัง้ตรงเป็นทรงกระบอก

อยา่งสวยงาม ท าใหล้ าตน้ของตน้ไผม่กัจะถกูน ามาใชใ้นการประดับตกแตง่สวนสวยงามในแบบฉบบั

ญีปุ่่ น และใชใ้นการบ าบดัจติใจมาตัง้แตค่รัง้โบราณกาลสบืตอ่มา 

 

น าทา่นชม “วดัเท็นรวิจ”ิ  

วัดทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ในเขตอาราชยิามา่ของเกยีวโต ซึง่เป็นอนัดบั 1 จาก 5 อนัดับสงูสดุของวดั

เซน็ และยงัไดถ้กูบนัทกึเป็นมรกดโลก นอกจากนีย้งัมโีรงเรยีนสอนศาสนาพทุธนกิายรนิซาย เซน็ อยู่

ภายใตก้ารดแูลของวัดเทนรวิจอิกีดว้ย วดัแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในปี 1339 ทา่นโชกนุอาชคิากะ ทาคาอจุ ิ

เพือ่อทุศิใหก้บัจกัรพรรดโิกไดโกะ ผูไ้ดเ้สด็จสวรรคตลว่งลับไปแลว้ อาคารตา่งๆของวัดไดถ้กูเผาท าลาย

ในระหวา่งสงคราม และไดม้กีารสรา้งอาคารตา่ง ๆ ขึน้มาใหมใ่นสมยัเมยจ์ ิ(1868-1912) ซึง่รวมถงึเรอืน 

HOJO, เรอืนวาดภาพ และหอ้งครัวของวัด แตว่า่สวนโดยรอบนัน้เป็นสวนทีอ่ยูม่าตัง้แตเ่ริม่ตน้สรา้งวดั 

และยงัคงรปูแบบเดมิไวอ้ยา่งด ีออกแบบโดยทา่น มโุซ โซเซค ิเป็นทา่นเดยีวกบัทีอ่อกแบบสวน 

KOKEDERA และสวนอืน่ ๆ ทีม่คีวามส าคัญในเกยีวโต 
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 อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ “สะพานโทเกะสเึคยีว”  

โดยมคีวามยาวรว่ม 200 เมตร โดยชือ่สะพานแหง่นีม้คีวามหมายถงึสะพานทีส่ามารถมองเห็นดวงจันทร์

อยูเ่บือ้งหนา้ สว่นเบือ้งลา่งของสะพานคอืแมน่ ้าโอะอ ิไหลจากตาน ้าในภเูขาอาราชยิามา่ทีย่งัคงความใส

สะอาดและบรสิทุธิม์าตัง้แตส่มยัอดตี โดยมภีเูขาอาราชยิามา่เป็นววิอนังดงามอยูเ่บือ้งหลัง สะพานเกา่แก่

ดัง้เดมินีส้รา้งขึน้ในยคุสมยัเฮยอ์นั ในยคุกอ่ตัง้กรงุเกยีวโตเลยทเีดยีว และไดม้กีารบรูณะครัง้ยิง่ใหญ่

ลา่สดุในชว่งราว ปี ค.ศ. 1930 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่“นาโกยา่”  

เมอืงใหญศ่นูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิการคา้ และการเมอืงของบรเิวณภาคกลาง มอีตุสาหกรรมส าคัญ

ทางดา้นสิง่ทอ รถยนต ์รวมทัง้เป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญัทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละยา่นการคา้ทันสมยั 

เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นจังหวัด “ไอจ”ิ จังหวัดทีม่มีลูคา่การสง่สนิคา้อตุสาหกรรมการผลติเป็นอนัดับหนึง่ใน

ประเทศญีปุ่่ น เป็นจดุศนูยก์ลางทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงในดา้นการประดษิฐส์ ิง่ของ มาแตอ่ดตี ดังนัน้จงึมี

อตุสาหกรรมหลากหลายสาขากระจกุตวักนัอยูใ่นจังหวดัไอจ ิตัง้แตอ่ตุสาหกรรมแบบดัง้เดมิ เชน่ 

เครือ่งปัน้ดนิเผา สิง่ทอ จนถงึอตุสาหกรรมแนวหนา้ เชน่ ยานยนต ์การบนิและอวกาศ... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัองัคาร 

25 ต.ค. 65 นาโกยา่ - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - สวนดอกไมแ้ละสวนนกคาเคะกาวา่คะโจเอ็น - 

โกะเท็มบะ - อสิระชอ้ปป้ิง โกะเท็มบะ เอา้ทเ์ล็ต - ทะเลสาบยามานาคะโกะ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

น าทา่นเดนิทางสูจั่งหวดั “ชซิโึอะกะ”  

ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณภมูภิาคชบูขุองประเทศญีปุ่่ น จังหวดัทีถ่กูโอบลอ้มดว้ยภเูขาสงู มสีถานทีพ่ักตากอากาศ

ยอดนยิมอกีแหง่หนึง่ในประเทศญีปุ่่ น ไดรั้บความนยิมจากบรรดากลุม่นักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิและ

นักทอ่งเทีย่วในประเทศญีปุ่่ นเอง  

 

น าทา่นสู ่“ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ”  
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ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญท่ีส่ดุของภาคกลางเป็นแหลง่เพาะพันธุป์ลาไหลทีใ่หญท่ีส่ดุ ชาวญีปุ่่ น

นยิมทานเนือ้ปลาไหลยา่งเป็นอยา่งมาก นอกจากเป็นจดุแวะของนักเดนิทางไกล และยงัคงเป็นอูข่า้วอู่

น ้าทีม่คีวามส าคญัในการผลติปลาไหลออกสูต่ลาดทัว่ประเทศญีปุ่่ นแหลง่ใหญ.่..  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่“สวนดอกไมแ้ละสวนนก” (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและฤดกูาลในแตล่ะปี)  

ดว้ยเทคโนโลย ีความเพยีรพยายามในการเก็บรักษา การควบคมุตัวแปร สภาพดนิฟ้าอากาศใหส้ามารถ

ชมดอกไมไ้ดต้ลอดทัง้ปี ภายในอาคารจงึถกูควบคมุอณุหภมูใิหอ้บอุน่ และเหมาะสมตลอดทัง้ปีเพือ่

ควบคมุไมด้อกใหส้ามารถผลดิอกไดต้ลอด แมจ้ะเป็นชว่งของฤดหูนาวทีม่หีมิะปกคลมุทัว่แผน่ดนิและผนื

น ้าก็ตาม ภายในมกีารแสดงไมด้อกนานาพันธุเ์พือ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกมมุทีท่า่นถกูใจ บนัทกึภาพความ

ประทับใจ อกีทัง้ยงัมสีว่นทีจั่ดแสดงของเหลา่นกหลายสายพันธุ ์เพือ่คอยสรา้งความบนัเทงิใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยีย่มชม สามารถสมัผัส ใหอ้าหาร และสามารถถา่ยรปูคูก่บันกไดต้ลอดทัง้ปี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

    

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “โกะเท็มบะ” (ใชร้ะยะยเวลาในการเดนิทางประมาณ 2:00 ชัว่โมง)  

มพีืน้ที ่194.6 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้องภเูขาไฟฟจู ิเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูไ่มไ่กล

จากภเูขาไฟฟจู ิและสามารถเดนิทางสูม่หานครโตเกยีวสะดวกโดยใชบ้รกิารทางรถไฟและรถยนตไ์ด ้

ดว้ย…  

 

อสิระชอ้ปป้ิง “โกะเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต”  

ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมยัทีร่าคาถกูจนคณุแปลกใจแหลง่รวมพลของแบรนดเ์นมชือ่ดังทั่วโลก ทัง้แฟชัน่น า

สมยัของคนทกุวัย หรอืแฟชัน่กฬีาจากทั่วทกุคา่ยทีพ่รอ้มใจกนัมาลดราคากนัตลอดปี อาท ิCOACH, 

TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และสนิคา้แเบรนดเ์นมทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย 

ทัง้แบรนดข์องญีปุ่่ นและตา่งชาต ิ

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก FUJI MATSUZONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม… บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตน์านาชนดิ  

พเิศษ โรงแรมแหง่นีท้า่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแรญ่ีปุ่่ น เพือ่เป็นการพักผอ่นจากการทีไ่ดเ้หน็ดเหนือ่ยกบั

การเดนิทางหรอืท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วัน การแชน่ ้าแรธ่รรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิของญีปุ่่ น 

มาอยา่งชา้นานตัง้แตอ่ดตีจนกระทั่งถงึปัจจบุนั และยงัคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากนัเป็นอยา่งด ี

ท าใหเ้ป็นทีรู่จั้กอยา่งแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารงุการไหลเวยีนโลหติ 
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วนัพุธ 

26 ต.ค. 65 ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ชมความงดงามของภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) - 

มหานครโตเกยีว – อสิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุ- อ ิม่อรอ่ยกบัเมนหูมอ้ไฟบฟุเฟ่ตช์าบชูาบ ูและ

เครือ่งดืม่ซอฟทด์ริง้ค ์(ไมอ่ ัน้) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

 น าทา่นชมความงามแหง่ “ภเูขาไฟฟจู”ิ  

ทีม่คีวามสงูเหนอืจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทัว่โลกในเรือ่งความ

สวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็น

จดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิทีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล  

น าทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของ

ตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้

เป็นทีร่ะลกึ...  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

    

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว”  

มหานครเป็นเมอืงหลวงปัจจบุนัของประเทศญีปุ่่ น เป็นศนูยร์วมววิัฒนาการแหง่ความเจรญิและ

เทคโนโลยอีนัล ้าสมยั ซึง่มรีะบบการปกครองแบบพเิศษรวมการปกครองในรปูแบบจงัหวดัและเมอืงไว ้

ดว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกยีวจดัวา่เป็นเขตเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มี

ประชากรอาศัยอยูร่าว 35 ลา้นคน แตเ่ฉพาะในตัวเมอืงโตเกยีว 23 แขวงการปกครองพเิศษ มปีระชากร

ในเขตเมอืงประมาณ 12 ลา้นคน ถอืเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในโลกเมอืงหนึง่ โตเกยีวตัง้อยู่

บรเิวณภมูภิาคคันโตของญีปุ่่ น ค าวา่ “โตเกยีว” หมายถงึ “นครหลวงตะวันออก” ในโตเกยีวยงัเป็นทีต่ัง้

ของพระราชวังหลวงของสมเด็จพระจักรพรรดอิงคปั์จจบุนัอกีดว้ย...  
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น าทา่นเดนิทางสูอ่กียา่นชอ้ปป้ิงทีค่นไทยคุน้เคยเป็นอยา่งด ี“ยา่นชนิจกู”ุ  

เพลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนดิของนักทอ่งเทีย่วทกุเพศทกุวัย ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้

นานาชนดิไดจ้ากทีน่ี ่ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล 

นาฬกิา เครือ่งส าอาง และสนิคา้อืน่ ๆ ใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ และของทีร่ะลกึอยา่งจใุจ... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนูบฟุเฟ่ตช์าบชูาบเูนือ้หมแูละเนือ้ววั ทีไ่ดค้ดัสรร

เนือ้สตัวเ์ป็นอยา่งด ีพรอ้มบรกิารเสริฟ์ทา่นดว้ยขา้วสวยญีปุ่่ นรอ้นระอเุม็ดกลมละมนุนุ่มลิน้  

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัพฤหสับด ี

27 ต.ค. 65 โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - นมสัการเจา้แมก่วนอมิศกัดิส์ทิธิ ์- นารติะ – อสิระ    ชอ้ปป้ิงนารติะ อิ

ออนมอลล ์- สนามบนินานาชาตนิารติะ  ประเทศไทย - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

เทีย่วบนิที ่JL707 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

น าทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิ ณ “วัดอาซากสุะ”  

วัดทีไ่ดช้ ือ่วา่ เป็นวดัทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ละไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในโตเกยีว ภายใน

ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทีศ่ักดิส์ทิธิ ์  ซ ึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล

ตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 

เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวดัทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจาก

ประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิ มชีือ่วา่ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของที่

ระลกึพืน้เมอืงมากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ  ของเลน่  รองเทา้  พวงกญุแจทีร่ะลกึ  ฯลฯ   ใหท้กุทา่นได ้

เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ...  

 

น าทา่นเดนิทางสูจ่ังหวดั “ชบิะ”  

ซึง่เป็นแหลง่อตุสาหกรรมขนาดใหญข่องประเทศญีปุ่่ น ตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้ทีส่องเป็นตน้มา 

เนือ่งจากลกัษณะชายฝ่ังทีต่ดิตอ่กบัอา่วโตเกยีว ในอดตีจังหวดัชบิะเป็นศนูยก์ลางของอตุสาหกรรมการ

บม่ เชน่ มโิซะ สาเก มรินิ นอกจากนีจั้งหวัดชบิะเป็นจังหวดัทีน่่าทอ่งเทีย่ว ดว้ยความทีเ่ต็มไปดว้ย

ธรรมชาตแิละสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย โอบลอ้มไปดว้ยทะเล 3 ฝ่ัง อยูไ่มไ่กลจาก

กรงุโตเกยีว จงึสามารถแวะเทีย่วไดอ้ยา่งงา่ยดาย ซึง่ทีน่ีไ่มไ่ดม้แีคเ่พยีงธรรมชาตทิีส่วยงามเทา่นัน้ แต่
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ยงัมวีัฒนธรรมทีโ่ดดเดน่ พรอ้มทัง้อาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์ น่ันจงึท าใหจั้งหวดัชบิะเป็นจดุหมาย

ปลายทางยอดนยิมของประเทศญีปุ่่ น...   

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย (ไมร่วมในรายการ) 

   

บา่ย  น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่  “นารติะ ออิอน มอลล”์  

หา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในแถบนารติะ ใหอ้สิระกบัทกุทา่น ไดช้อ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหมม่รีา้นคา้ใหเ้ลอืก

มากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้   รองเทา้   นาฬกิา  เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง และทีข่าดเสยีมไิด ้คอื 

รา้น 100 เยน ทีท่กุทา่นสามารถซือ้หาของใชด้ีๆ และของฝากไดอ้ยา่งจใุจ.... นอกจากนัน้ยงัมโีซนจัสโก ้

ซปุเปอรม์ารเ์กต็ ซึง่ทา่นสามารถหาซือ้ กาแฟ เหลา้บว๊ย ผงโรยขา้ว เครือ่งปรงุรส บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู 

ผลไม ้ฯลฯ 

   

15:00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตนิารติะ  

ตัง้อยูท่ีเ่มอืงนารติะ จังหวดัชบิะ ประเทศญีปุ่่ น ด าเนนิการโดยบรษัิททา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ซึง่

ไดแ้ปรสภาพเดมิมาจากองคก์ารบรหิารงานทา่อากาศยานนานาชาตโิตเกยีวแหง่ใหม่ ทา่อากาศยาน

นานาชาตนิารติะเป็นสนามบนิหลักทีใ่หบ้รกิารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศทีเ่ดนิทางเขา้และออกจาก

ประเทศญีปุ่่ น และเป็นจดุเชือ่มตอ่การเดนิทางระหวา่งทวปีเอเชยีและอเมรกิา เป็นสนามบนิทีร่องรับ

เทีย่วบนิส าหรับผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญีปุ่่ น (รองจากสนามบนินานาชาตฮิาเนะดะ) เป็นสนามบนิที่

รองรับการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดับ 1 ของญีปุ่่ นและอนัดับ 3 ของโลก... 

18:25 น. เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 707 

23:05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มภาพความประทับใจ 
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ตาราง 

การ

เดนิทาง 

2565 

ผูเ้ดนิทาง 

ราคา (บาท l ทา่น) 

พักเดีย่วใช ้

หอ้งคูเ่พิม่ 

(บาท) 

รวม

ภาษีมลูคา่เพิ่

มแลว้ 

รวม 

+ 

 

ราคาทัวร ์

(พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

รวม

ภาษีมลูคา่เพิม่

แลว้ 

 (ไมร่วมตัว๋

เครือ่งบนิ) 

 

ราคาตัว๋

เครือ่งบนิ 

ระหวา่งประเทศ 

ชัน้ประหยดั 

รวมภาษี

เชือ้เพลงิแลว้ 

22-27 ต.ค. ผูใ้หญ ่ 76,500.- 47,600.- 28,900.- 

14,900.- 

 
เด็กมเีตยีง (06-11 

ปี) 
76,500.- 47,600.- 28,900.- 

 

เด็กไมม่เีตยีง (02-

05 ปี) 
63,900.- 35,000.- 28,900.- 

ทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปี) ไมม่เีตยีงนอน ไมม่บีรกิารอาหารทกุมือ้ 

ไมม่ทีีน่ั่งบนรถโคช้ 
  

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR** 
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**                                    **  

ภ ยใ  14                                               ย                        ย        

          ใ                                  ย                                          

 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 

 บรกิารน ้าดืม่วันละ 2 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศญีปุ่่ น  

 คา่บรกิารมคัคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรับอากาศตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางตา่งประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000-2,000,000 บาท 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารัก สามารถใหเ้ป็นก าลังใจในการท างานได ้

 คา่ตรวจ ATK หรอื RT-PCR ทีไ่มไ่ดค้ดิรวมในรายการทวัร ์

การช าระเงนิ 

 บรษัิทฯ เรยีกเก็บคา่มดัจ า 31,000 บาท ส าหรับการจองตอ่หนึง่ทีน่ั่ง ภายหลังจากการท าการจอง 3 วัน 

 สว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วนั หรอืตามเงือ่นไขพเิศษทางบรษิทัฯ ก าหนด (ทาง

บรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเนือ่งมาจากคณะทีเ่ดนิทางน ัน้ถกูจอง

เต็มเร็วกวา่ปกต ิหรอืจ าเป็นตอ้งออกต ัว๋เครือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บสว่นคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 

และคา่ภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก)์ 

 กรณียกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกาวา่ 30 วัน บรษัิทสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 11,000 บาท 

 กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 60% จากราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน บรษัิทขอ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวนตามราคาทวัรท์ ัง้หมด 
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ส าคญั…เงือ่นไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้) 

 บรษัิทฯ เปิดด าเนนิการเพือ่เป็นตัวแทนในการน าเทีย่ว ทกุเสน้ทางทกุสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ าเสนอในรายการทวัรไ์ด ้

วางเสน้ทางไวล้ว่งหนา้ตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถติทิีเ่ก็บรวบรวมของปีกอ่น ๆ ทีผ่า่นมา และ

ขอ้มลูจากองคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่่ นมาอา้งองิ แตไ่มส่ามารถชีว้ัดไดว้า่สภาพภมูอิากาศแตล่ะปีจะ

เหมอืนเดมิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาตขิึน้ในแตล่ะภมูภิาคสง่ผลโดยตรงตอ่

ธรรมชาต ิผลติผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษัิทฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม ่ๆ หมนุเวยีนสลับกนัไปทกุ

รายการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ 

วันเดนิทางจรงิ โดยจะค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของทา่นลกูคา้โดยสว่นใหญเ่ป็นหลกั  

 การเดนิทางในแตล่ะคณะจะตอ้งมผีูโ้ดยสารตามจ านวนข ัน้ต า่ทีร่ะบใุนรายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลือ่น หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นเดนิทาง 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่

รว่มทัวรใ์นประเทศญีปุ่่ น ไมว่า่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลังจากคณะทัวรนั์น้ ๆ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ ทกุครัง้ (กรณีทีท่า่นออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษัิททราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ไมว่า่กรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทย และตา่งประเทศ มกีารปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกเมอืง บรษัิทฯ 

ไมค่นืคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้

เนือ่งมาจากผูเ้ดนิทางอาจมสี ิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยั

ธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท

ของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วัน) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรับทา่นทีไ่มท่านเนือ้ปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ทา่นไมส่ามารถ

ทานเนือ้สตัวน์ ้าอืน่ใดไดท้ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือยา่งอืน่อยา่งใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่าง

ภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญจ่ะเป็นเมนูทีเ่ป็นผักหรอืเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเรือ่งของอาหาร เชน่ ไมท่านเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่

ทานซาชมิหิรอืซชูทิีเ่ป็นของดบิ ทา่นใดทีไ่มม่กีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเรือ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมือ่เดนิทางถงึ
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ประเทศญีปุ่่ นแลว้จะไมส่ามารถขอเปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบวา่หากทา่นระบไุมท่าน

เนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแหง่อาจเปลีย่นเมนูใหท้า่นไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับกุ

เทา่นัน้ 

 

ต ัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่น

วันเดนิทางไปหรอืกลบั ทา่นตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทันทเีมือ่

ท าการจองทวัร)์ 

1.2 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ประกนัวนิาศภยัทางอากาศ และคา่ภาษีสนามบนิ จะถกูค านวณตาม

อตัราทีท่างสายการบนิแจง้คา่ธรรมเนยีม ณ วันออกราคาทัวร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัรา

คา่ธรรมเนยีมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ตัว๋เครือ่งบนิสว่นเพิม่เตมิทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจาก

บตัรสะสมไมลจ์ะด าเนนิไดภ้ายหลังออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เทา่นัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนนิการทกุขัน้ตอนดว้ย

ตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ แจง้ค าขอไดต้าม

ขัน้ตอน แตไ่มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงจัดการแทนได ้สายการบนิไมรั่บค าขอทีน่ั่ง LONG LEG ผูโ้ดยสาร

ตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวันเดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่ัวรอ์อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่

ตัวผูเ้ดนิทางทกุกรณี บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลังบรษัิทฯ ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตาม

ขัน้ตอนของสายการบนิเทา่นัน้ กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ วา่ตัว๋เครือ่งบนิใบนัน้ ๆ สามารถขอเงนิคนืได ้

หรอืไม ่

1.7 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูทีท่างบรษัิทฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธิ

ประโยชนส์งูสดุของทา่นเอง ในวันเดนิทางไปและกลับ กรณุาเกบ็หางบตัรขึน้เครือ่งทกุใบไวต้รวจสอบ

ภายหลังเมือ่ทา่นเดนิทางถงึเมอืงไทยวา่ไดรั้บไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING 

PASS) ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษัิททวัรแ์ละสายการบนิได ้

 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรับผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดลุพนิจิของแพทยแ์ละครอบครัววา่ควร

เดนิทางหรอืไม ่(โปรดแจง้พนักงานทันทเีมือ่ท าการจองทัวร)์ บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่เราไมอ่าจรับผดิชอบตอ่

เหตกุารณ์ไมค่าดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิกวา่ 4 เดอืน หรอืผูท้ีเ่คยมี

ประวัตคิรรภเ์คยมปัีญหา หรอืผูท้ีเ่คยมปีระวตักิารคลอดกอ่นก าหนด 
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2.2 บรษัิทฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีทา่นแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุ

เทศกาล บรษัิทฯ ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าคา่ตัว๋หรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิ

พเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวร ์ไมว่า่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด 

ๆ ทัง้ส ิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 

o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารในชัน้ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่

ระวางน ้าหนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เครือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และจ าตอ้งมี

สดัสว่น ดังนี ้ 

(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ า่กวา่

มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ 

3. วซีา่ 

3.1 ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางไดห้ลังจากทีว่ซีา่ผา่นและไดรั้บวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทตอ้งขอ

อนุญาตท าการยกเลกิวซีา่ทกุกรณี 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
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นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


