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YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 

[OSAKA – KYOTO – MT.FUJI - TOKYO] 

22 – 27 OCTOBER 2022 (6D5N) 
 

       
 

ระดับทัวร์โปรแกรมนี ้  ทัวร์ราคาพิเศษ   ทัวร์มาตรฐาน   ทัวร์พรีเมี่ยม  
รายละเอียดเบือ้งต้น อาหารมาตรฐาน 

ที่พกัระดบั 3 ดาว 
อาหารมาตรฐานและเมนูแนะน า  

ที่พกัระดบั 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ที่พกัระดบั 4-5 ดาว 

 
 

วนัที่ เปรียบเทียบรายการกบัที่อื่นได้ที่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 
กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 
JL728 - ประเทศญ่ีปุ่ น - สนามบินคนัไซ อินเตอร์เนชัน่แนล 

 X 01 
KANSAI 

WASHINGTON 

02 นครโอซาก้า - สวนสนกุยนูิเวอร์แซลสตดูิโอ เจแปน 02 X 03 
OSAKA  

EXCEL TOKYU 

03 
นครโอซาก้า – จงัหวดัเกียวโต – เมืองอจุิ – วดัเบียวโดอิน (มรดกโลก) – ถนน
สายชาเขียว – อาราชิยาม่า - เดินชมสวนป่าไผ่ - วัดเท็นริวจิ – สะพานโท
เกะทสึ - นาโกย่า 

04 05 
06 

 

NAGOYA 
KOKUSAI 

04 
นาโกย่า - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - สวนดอกไม้และสวนนกคาเคะกาว่า
คะโจเอ็น - โกะเทม็บะ - อิสระช้อปปิง้ โกะเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบยามา
นาคะโกะ – อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาติ 

07 08 09 
YAMANAKAKO 
MATSUZONO 

 

05 
ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิง้ย่านชินจูกุ - อิ่มอร่อยกบัเมนู
บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู และเคร่ืองดื่มซอฟท์ดริง้ค์ (ไม่อัน้) 

10 11 
12 

 

TOKYO 
IKEBUKURO 

SUNSHINE CITY 
PRINCE 

06 
โตเกียว - วดัอาซากุสะ - นมสัการเจ้าแม่กวนอิมศกัด์ิสิทธ์ิ - นาริตะ - อิสระช้อป
ปิง้นาริตะ อิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ  ประเทศไทย - ท่าอากาศ
ยานสวุรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินท่ี JL707 

13 X  - - 
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>> ไฮไลท์ของทริป << 
- สนุกสุดเหวี่ยงกบัสวนสนุกระดับโลกท่ี “ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน” 

- สกัการะ “วดัเบียวโดอิน” ส ารวจวิหารฟีนิกซโ์บราณท่ีมีอายุยาวนานกว่าพนัปี 

- เดินชมเสน่หข์อง “ถนนสายชาเขียว” แหล่งปลูกชาที่ดีท่ีสุดของญ่ีปุ่ นของเกียวโต 

- เดินชม “สวนป่าไผ่” สมัผัสกบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ บรรยากาศท่ีร่มรื่น เเละวิวทิวทศัน์อนัสวยงามท่ามกลาง

ธรรมชาติ  

- เยือน “ภูเขาไฟฟูจิ” 1 ในมรดกโลกทางวฒันธรรม ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเมื่อปี 2556 และถือว่าเป็น

สญัลกัษณ์แห่งญ่ีปุ่ น แดนอาทิตยอ์ุทยั 

 

วันเสาร ์

22 ต.ค. 65 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 

6:00 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ R 
เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตทูางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก
บริเวณเคาน์เตอร์ 

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที หลงัผู้ โดยสารได้รับบตัรขึน้เคร่ืองแล้ว 
กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เคร่ืองกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึน้เคร่ืองอีกครัง้ 
เน่ืองจากประตูขึน้เคร่ืองอาจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกนั ณ ห้องผู้โดยสารประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 30 นาที 

09:25 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมู ิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 
JL728 (เวลาท้องถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบัเป็นเวลาท้องถิ่นเพือ่นดั
หมาย) 

17:00 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติคนัไซ บนเกาะฮอนช ู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและท าการตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KANSAI WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตย ์
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23 ต.ค. 65 นครโอซากา้ - สวนสนุกระดบัโลก ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
น าท่านเดินทางสู่สวนสนกุระดบัโลก ณ “ยนิูเวอร์แซลสตดิูโอ”  ซึ่งนบัได้ว่าเป็นสวนสนกุอนัยิ่งใหญ่
ตระการตากบัโลกภาพยนตร์ พร้อมร่วมสนกุและท้าทายกบัเคร่ืองเล่นหลากชนิดท่ีน่าต่ืนเต้นเร้าใจ 
เชิญท่านสมัผสัภาพยนตร์ 3 มิติ “THE TERMINATOR 2” จ าลองฉากคนเหล็กทะลมุิติ ซึ่งจะท าให้
ท่านได้เข้าไปอยู่ในการผจญภยัและต่ืนเต้นไปกับนกัแสดงอย่างคาดไม่ถึง / ต่ืนเต้นกบัเคร่ืองเล่นใหม่
แบบ 4 มิติ กบัเร่ือง “ S P I D E R M A N ”  ท่ีรอให้ท่านพิสจูน์ความมนัส์ซึ่งนบัว่าเป็นเคร่ืองเล่นท่ีมี
นกัท่องเท่ียวมารอเข้าคิวในการเข้าชมอย่างไม่ขาดสาย l สนกุกบัตวัคาแร็คเตอร์สีเหลือง “มินเน่ียน” 
โดยการนัง่ซีมเูลเตอร์ตลยุไปกบัภาพยนตร์จอโค้งขนาดใหญ่ เคร่ืองเล่นใหม่นี ้ เป็นแบบ 3D-RIDE ท่ี
เน้นความตลกและสนกุสนาน ซึ่งมีฉากต่าง ๆ อยู่ภายในห้องทดลองของ GRU จอมวายร้าย ซึ่งเป็น
หวัหน้าของเหล่า MINION นัน่เอง บริเวณโซน “มินเน่ียนพาร์ค” จะตกแต่งเป็นมินเน่ียนสีเหลือง
สดใสในอิริยาบทน่ารักสดุกวน ชวนให้น่าถ่ายภาพทกุมมุ นอกจากนีย้งัมีร้านขายของท่ีระลึก คาเฟ่ 
และร้านอาหาร มีเมนพูิเศษ อยา่งเช่น แฮมเบอร์เกอร์มินเน่ียน และราเม็งมินเน่ียน l  ชมเทคนิค
ทนัสมยั และสาธิตวิธีการจดัฉากในภาพยนตร์ท่ีต้องเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงหรือการเกิดเพลิงไหม 

    
เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

  
บ่าย พบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู่ในเหตกุารณ์จริงกบั “JAWS” ร่วมใช้ทนุก่อสร้างอย่างมหาศาล

ไม่ต ่ากว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะเคร่ืองเล่น JAWS) / ส่วนท่านท่ีรักความน่ารัก โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะ
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พลาดไม่ได้กบัการเล่นเคร่ืองเล่น “SNOOPY’S PLAYLAND” ซึ่งเป็นเคร่ืองเล่นอีกชิน้หน่ึงท่ีสามารถ
สร้างทัง้ความสนุก...ต่ืนเต้น..และเสียงหัวเราะได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนีย้ังมีฉากจ าลองของ
เมืองนิวยอร์คการแสดงสดของบรรดาคาวบอยท่ีจะออกมาดวลปืนกนัเสียงดงัสนัน่อวดความยิ่งใหญ่ 
และท่ีขาดไม่ได้กับขบวนพาเหรดโชว์ท่ีจัดขึน้ประจ าทกุวัน สมัผสักับความน่ารักของเหล่าตัวการ์ตูน
ในจินตนาการ และการแสดงความสามารถพิเศษของนกัแสดงท่ีจะโชว์ความสามารถกนัอย่างเต็มท่ี  

   
ท่านสามารถเลือกสนุกกับสวนสนุกใหม่โลกแห่งจินตนาการ ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัดินแดนเวทมนต์แห่ง
พ่อมด โดยตัวเอกของเร่ืองคือ “แฮร์ร่ี พอตเตอร์” จากวรรณกรรมเยาวชนท่ีโด่งดังท่ีสร้างจาก
จินตนาการท่ีเล่าผ่านตัวอักษรหลายภาษา จนกลายเป็นดินแดนท่ีถูกสร้างขึน้ในโลกแห่งความเป็น
จริง น าท่านเพลินและร่วมเป็นส่วนหน่ึงไปกับจินตนาการในสวนสนุก ได้แก่ ปราสาทฮอกวอตส์ 
สถานท่ีจัดกิจกรรมแฮร์ร่ี พอตเตอร์กับการผจญภัยต้องห้าม (Harry Potter and the Forbidden 
Journey) หมู่บ้านฮอกส์มีด้... เป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีจ าลองมาจากหมู่บ้านฮอกส์มีด้ในภาพยนตร์ 
ประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และสถานีรถไฟจ าลอง หลงัคาของอาคารมีหิมะปกคลุมตลอดปี ใน
ส่วนนีจ้ะมีทางเดินหินอยู่ตรงกลาง สองด้านข้างเป็นร้านรวงต่างๆ ในฮอกส์มีด้ ทางเข้าเป็นซุ้มหินโค้ง 
เท่ียวบินฮิปโปกริฟฟ์... รถไฟเหาะความเร็วต ่าส าหรับครอบครัวท่ีดัดแปลงมาจากเคร่ืองเล่นเดิมชื่อ 
“Flying Unicorn” โดยจะมีแฮกริดคอยให้ค าแนะน าในการนั่งรถไฟท่ีถูกต้อง ทางเข้าเป็นช่องว่าง
ระหว่างวงกลมหินดังท่ีปรากฏในหนังภาค 3-4 เมื่อเข้าไปจะพบกระท่อมและหุ่นยนต์ฮิปโปกริฟฟ์
ขนาดเท่าจริง โดยผู้ เล่นจะต้องโค้งให้กับฮิปโปกริฟฟ์ก่อน เพื่อสร้างความไว้วางใจ หลังจากนัน้จึงจะ
สามารถนั่งรถไฟได้ ในส่วนของตัวรถไฟเหาะ จะเป็นรถไฟพ่วงท่ีสานจากฟาง ประดบัด้วยใบไม้และ
ขนนก แล่นบนรางรถไฟสีด า เบือ้งล่างเป็นกระท่อมแฮกริดขนาด 2 ห้องสร้างจากหิน และสวน
ฟักทองยกัษ์หุ่นไล่กาท่ีมีหวัเป็นฟักทอง บตัเตอร์เบียร์เคร่ืองด่ืมโลกพ่อมดแม่มด (ไม่มีแอลกอฮอล์)   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA EXCEL TOKYU หรือเทียบเท่า 
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วันจนัทร ์

24 ต.ค. 65 นครโอซาก้า – จังหวัดเกียวโต – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน (มรดกโลก) –     

ถนนสายชาเขียว – อาราชิยาม่ า  - เดินชมสวนป่าไผ่  - วัด เท็นริว จิ  –        

สะพานโทเกะทสึ - นาโกย่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางสู่ “เกียวโต” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชัว่โมง) อดีตซึ่งเคยเป็น
เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งจดัวา่เป็นศนูย์กลางของเกาะฮอนช ูนอกจากนีเ้กียวโตยงัเป็นหน่ึงใน
สมาชิกของกลุ่มเมืองใหญ่ "เคฮนัชิง" และเกียวโตยงัจดัว่าเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั 11 
ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 และในปัจจบุนัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 7 ของประเทศญ่ีปุ่ น ด้วย
ประชากรท่ีมากถึง 1.4 ล้านคน เมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นมายาวนานท่ีสดุ คือ 
ตัง้แต่ ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองส าคญัท่ีเต็มไปด้วยประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น อีกทัง้เมืองเกียวโตยงัมกัจะรอดพ้นจากการเป็นเป้าโจมตีต่าง ๆ เมือ่เกิด
สงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิวเคลียร์ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสองท าให้เกียวโตยงัคงสภาพวดั ศาลเจ้า 
และส่ิงปลกูสร้างท่ีมีคณุค่าทางด้านศิลปวฒันธรรม และเก่าแก่เอาไว้ได้อย่างมากมายจนถึงทกุวนันี ้
น าท่านเดินทางสู่เมือง “อุจิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชัว่โมง) เมืองอันเงียบสงบ
ตัง้อยู่ริมแม่น า้อุจิทางตอนใต้ของเมืองเกียวโต...น าท่านเยี่ยมชม “วัดเบียวโดอิน” วัดนีถู้กสร้างขึน้
เมื่อปี ค.ศ. 998 เพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศของนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลในสมัยนัน้ไม่ใช่เพื่อเป็น
วัด แต่ลูกชายได้เปล่ียนเบียวโดอินให้เป็นวัดในปี  ค.ศ. 1053 พร้อมกับสร้างห้องโถงฟินิกซ์ท่ีมี
ชื่อเสียงโด่งดัง และยังกลายเป็นสัญลักษณ์ด้านหลังของเหรียญสิบเยนด้วย อาคารของวัดเบียวโด
อินนัน้ถูกท าลายลง และมีการบูรณะสร้างขึน้ใหม่หลายครัง้ตลอดหลายศตรวรรษท่ีผ่านมา แต่ห้อง
โถงฟีนิกซ์ยังอยู่เหมือนเดิมตลอดมาจนถึงทุกวันนีท้ าให้กลายเป็นหน่ึงในอาคารไม้ท่ีมีความเก่าแก่
ท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น ท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ตราบวนันี.้.. น าท่านเท่ียวชมบรรยากาศ “ถนนชาเขียว” มี
สถานท่ีหลายแห่งท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก ไม่ว่าจะเป็นวดั ศาลเจ้า เป็นต้น เมืองอุจิได้
ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตชาเขียวท่ีมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีมีร้านขายผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากชาเขียว
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หลายแห่งทัง้สองฟากฝ่ัง มีมากมายหลายร้านจนคณุเลือกไม่ถกูกนัเลยท่ีเดียวและใช่ว่าจะมีแต่ใบชา
จ าหน่าย ท่านสามารถพลิดเพลินไปกับวฒันธรรมชาเขียวในรูปแบบอื่นได้อีก ลองแวะชิมซอฟท์ครีม
ชาเขียวหวานละมนุลิน้ และนั่งพกัเชิวๆ ด่ืมด ่าไปกับวฒันธรรมการด่ืมชาเขียวแท้ๆ แบบญ่ีปุ่ นก่อนท่ี
จะเดินทางสู่จดุหมายต่อไป หรือเลือกชิมเมนยูอดนิยมอย่าง บะหมี่ โซบะรสชาเขียว และขนมหวาน
รสชาเขียว 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  

   
บ่าย น าท่านเดินชม “สวนป่าไผ”่ ต้นไผ่ท่ีขึน้อยู่สองข้างเป็นทิวแถวถอดตวัเป็นแนวยาวขนาบสองข้างทาง

ล าต้นตัง้ตรงเป็นทรงกระบอกอย่างสวยงาม ท าให้ล าต้นของต้นไผ่มกัจะถกูน ามาใช้ในการประดบั
ตกแต่งสวนสวยงามในแบบฉบบัญ่ีปุ่ น และใช้ในการบ าบดัจิตใจมาตัง้แต่ครัง้โบราณกาลสืบต่อมา 

น าท่านชม “วดัเท็นริวจิ” เป็นวดัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในเขตอาราชิยามา่ของเกียวโต ซึ่งเป็นอนัดบั 
1 จาก 5 อนัดบัสงูสดุของวดัเซ็น และยงัได้ถกูบนัทึกเป็นมรกดโลก นอกจากนีย้งัมีโรงเรียนสอน
ศาสนาพทุธนิกายรินซาย เซ็น อยู่ภายใต้การดแูลของวดัเทนริวจิอีกด้วย วดัแห่งนีถ้กูสร้างขึน้ในปี 
1339 ท่านโชกุนอาชิคากะ ทาคาอจุิ เพื่ออทิุศให้กบัจกัรพรรดิโกไดโกะ ผู้ได้เสด็จสวรรคตล่วงลับไป
แล้ว อาคารต่างๆของวดัได้ถกูเผาท าลายในระหว่างสงคราม และได้มีการสร้างอาคารต่าง ๆ ขึน้มา
ใหม่ในสมยัเมย์จิ (1868-1912) ซึ่งรวมถึงเรือน HOJO, เรือนวาดภาพ และห้องครัวของวดั แต่ว่าสวน
โดยรอบนัน้เป็นสวนท่ีอยู่มาตัง้แต่เร่ิมต้นสร้างวดั และยงัคงรูปแบบเดิมไว้อย่างดี ออกแบบโดยท่าน 
มโุซ โซเซคิ เป็นท่านเดียวกบัท่ีออกแบบสวน KOKEDERA และสวนอื่น ๆ ท่ีมีความส าคญัในเกียวโต 

     
 อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ “สะพานโทเกะสึเคียว” โดยมีความยาวร่วม 200 เมตร โดยชื่อสะพานแห่งนี ้

มีความหมายถึงสะพานท่ีสามารถมองเห็นดวงจนัทร์อยู่เบือ้งหน้า ส่วนเบือ้งล่างของสะพานคือแม่น า้
โอะอิ ไหลจากตาน า้ในภเูขาอาราชิยาม่าท่ียงัคงความใสสะอาดและบริสทุธ์ิมาตัง้แต่สมยัอดีต โดยมี
ภเูขาอาราชิยาม่าเป็นวิวอนังดงามอยู่เบือ้งหลงั สะพานเก่าแก่ดัง้เดิมนีส้ร้างขึน้ในยุคสมยัเฮย์อนั ใน
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ยคุก่อตัง้กรุงเกียวโตเลยทีเดียว และได้มีการบูรณะครัง้ยิ่งใหญ่ล่าสดุในช่วงราว ปี ค.ศ. 1 9 3 0 
น าท่านเดินทางสู่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริเวณ
ภาคกลาง มีอุตสาหกรรมส าคัญทางด้านส่ิงทอ รถยนต์ รวมทัง้เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์และย่านการค้าทันสมัย เมืองท่ีตัง้อยู่ในจังหวัด “ไอจิ” จังหวัดท่ีมีมูลค่าการส่งสินค้า
อตุสาหกรรมการผลิตเป็นอนัดบัหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นจดุศูนย์กลางท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในด้าน
การประดิษฐ์ส่ิงของ มาแต่อดีต ดังนัน้จึงมีอตุสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตัวกันอยู่ในจังหวัด
ไอจิ ตัง้แต่อุตสาหกรรมแบบดัง้เดิม เช่น เคร่ืองปัน้ดินเผา ส่ิงทอ จนถึงอุตสาหกรรมแนวหน้า เช่น 
ยานยนต์ การบินและอวกาศ... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันอังคาร 

25 ต.ค. 65 นาโกย่า - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - สวนดอกไมแ้ละสวนนกคาเคะกาว่าคะโจ

เอ็น - โกะเท็มบะ - อิสระช้อปป้ิง โกะเท็มบะ เอา้ท์เล็ต - ทะเลสาบยามานา

คะโกะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางสู่จังหวดั “ชิซึโอะกะ” ซึ่งตัง้อยู่บริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญ่ีปุ่ น จงัหวดัท่ีถูกโอบ
ล้อมด้วยภูเขาสูง มีสถานท่ีพักตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับความนิยม
จากบรรดากลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติ และนกัท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่ นเอง เพือ่น าท่านสู่ “ทะเลสาบ
ปลาไหลฮามานะ” ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ท่ีสดุของภาคกลางเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ปลาไหล
ท่ีใหญ่ท่ีสุด ชาวญ่ีปุ่ นนิยมทานเนือ้ปลาไหลย่างเป็นอย่างมาก นอกจากเป็นจุดแวะของนักเดิน
ทางไกล และยังคงเป็นอู่ข้าวอู่น า้ท่ีมีความส าคัญในการผลิตปลาไหลออกสู่ตลาดทั่วประเทศญ่ีปุ่ น
แหล่งใหญ่... น าท่านเดินทางสู่ “สวนดอกไม้และสวนนก” (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดกูาลในแต่
ละปี) ด้วยเทคโนโลยี ความเพียรพยายามในการเก็บรักษา การควบคุมตัวแปร สภาพดินฟ้าอากาศ
ให้สามารถชมดอกไม้ได้ตลอดทัง้ปี ภายในอาคารจึงถูกควบคุมอุณหภูมิให้อบอุ่น และเหมาะสม
ตลอดทัง้ปีเพื่อควบคุมไม้ดอกให้สามารถผลิดอกได้ตลอด แม้จะเป็นช่วงของฤดูหนาวท่ีมีหิมะปก
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คลุมทั่วแผ่นดินและผืนน า้ก็ตาม ภายในมีการแสดงไม้ดอกนานาพันธุ์เพื่อให้ท่านได้เลือกมุมท่ีท่าน
ถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจ อีกทัง้ยังมีส่วนท่ีจัดแสดงของเหล่านกหลายสายพันธุ์ เพื่อคอย
สร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชม สามารถสัมผัส ให้อาหาร และสามารถถ่ายรูปคู่
กบันกได้ตลอดทัง้ปี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมือง “โกะเท็มบะ” (ใช้ระยะยเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชัว่โมง) มพีืน้ท่ี 

194.6 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของภเูขาไฟฟูจิ เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
ภเูขาไฟฟูจิ และสามารถเดินทางสู่มหานครโตเกียวสะดวกโดยใช้บริการทางรถไฟและรถยนต์ได้
ด้วย… อิสระช้อปปิง้ “โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต” ศนูย์รวมแฟชัน่ทนัสมยัท่ีราคาถกูจนคณุแปลก
ใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชื่อดงัทัว่โลก ทัง้แฟชัน่น าสมยัของคนทกุวยั หรือแฟชัน่กีฬาจากทัว่
ทกุค่ายท่ีพร้อมใจกนัมาลดราคากนัตลอดปี อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH 
PUPPIES, ADIDAS และสินค้าแเบรนด์เนมท่ีมีชื่อเสียงมากมาย ทัง้แบรนด์ของญ่ีปุ่ นและต่างชาติ 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม… บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชนิด  
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท่้านจะได้สมัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการท่ีได้เหน็ดเหน่ือย

กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างช้านานตัง้แต่อดีตจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั และยงัคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

วันพุธ 

26 ต.ค. 65 ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว – อิสระช้อปป้ิงย่านชินจูกุ - อ่ิมอร่อยกับเมนู

หมอ้ไฟบุฟเฟ่ตช์าบูชาบู และเครื่องด่ืมซอฟทด์ริ้งค ์(ไม่อัน้) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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 น าท่านชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ” ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน า้ทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมี

ชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่า
เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ท่ีมาเยือนญ่ีปุ่ น
ตลอดทกุฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ชัน้ท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) ท่ีทุกท่านจะได้เห็นถึง
ความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้
ถ่ายภาพความประทบัใจเก็บไว้เป็นท่ีระลึก...  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” มหานครเป็นเมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูย์รวม

วิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล า้สมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการ
ปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมือง
โตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง โตเกียวตัง้อยู่บริเวณภูมิภาคคันโตของญ่ีปุ่ น ค าว่า “โตเกียว” 

หมายถึง “นครหลวงตะวนัออก” ในโตเกียวยงัเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวงของสมเด็จพระจกัรพรรดิ
องค์ปัจจุบันอีกด้วย... น าท่านเดินทางสู่อีกย่านช้อปปิ้งท่ีคนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” 
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือ้สินค้านานาชนิดของนักท่องเท่ียวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซือ้
สินค้านานาชนิดได้จากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง และสินค้าอื่น ๆ ให้ท่านได้สนกุกบัการเลือกซือ้สินค้า และของท่ีระลึก
อย่างจใุจ... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนบูุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนือ้หมแูละเนือ้ววั ท่ีได้คดั
สรรเนือ้สตัว์เป็นอย่างดี พร้อมบริการเสิร์ฟท่านด้วยข้าวสวยญ่ีปุ่ นร้อนระอเุม็ดกลมละมนุนุ่มลิน้  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

- 10 - 

 

วันพฤหัสบดี 

27 ต.ค. 65 โตเกียว - วัดอาซากุสะ - นมัสการเจา้แม่กวนอิมศักด์ิสิทธิ์ - นาริตะ – อิสระ    

ช้อปป้ิงนาริตะ อิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ  ประเทศไทย - ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เท่ียวบินท่ี JL707 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
น าท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วดัอาซากุสะ” วัดท่ีได้ชื่อว่า เป็นวัดท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิและได้รับ
ความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมท่ีศักด์ิสิทธ์ิ   
ซึ่งมักจะมีผู้ คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็น
ท่ีตัง้ของโคมไฟยักษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้าท่ีอยู่ ด้านหน้าสุดของวัดท่ีมีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารท่ี
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม มีชื่อว่าถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของร้านค้าขายของท่ีระลึกพืน้เมือง
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด  ของเล่น  รองเท้า  พวงกุญแจท่ีระลึก  ฯลฯ   ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้
เป็นของฝากของท่ีระลึก... น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหล่งอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แต่สมัยสงครามโลกครัง้ท่ีสองเป็นต้นมา เน่ืองจากลกัษณะชายฝ่ังท่ีติดต่อกบัอ่าว
โตเกียว ในอดีตจงัหวดัชิบะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี ้
จังหวัดชิบะเป็นจังหวัดท่ีน่าท่องเท่ียว ด้วยความท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาติและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝ่ัง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเท่ียวได้อย่าง
ง่ายดาย ซึ่งท่ีน่ีไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติท่ีสวยงามเท่านัน้ แต่ยังมีวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น พร้อมทัง้
อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ นัน่จึงท าให้จงัหวดัชิบะเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญ่ีปุ่ น...   

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

   
บ่าย  น าท่านอิสระช้อปปิ้งท่ี   “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่าน
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  ได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิง้แห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า   รองเท้า   นาฬิกา   
  เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และท่ีขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ท่ีทุกท่านสามารถซือ้หาของใช้ดีๆ
  และของฝากได้อย่างจใุจ.... นอกจากนัน้ยังมีโซนจสัโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ 
  เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เคร่ืองปรุงรส บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ 

   
15:00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ  ตัง้อยู่ ท่ีเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งได้แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงาน
ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักท่ี
ให้บริการผู้ โดยสารระหว่างประเทศท่ีเดินทางเข้าและออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจดุเชื่อมต่อการ
เดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินส าหรับผู้โดยสารมากอนัดบั 2 
ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนะดะ) เป็นสนามบินท่ีรองรับการขนส่งทางอากาศเป็น
อนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก... 

18:25 น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 707 
23:05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมภาพความประทบัใจ 
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OI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 

[OSAKA – KYOTO – MT.FUJI - TOKYO] 

22 - 27 OCTOBER 2022 (6D5N) 
 

     
 
 
 

ตาราง 
การเดินทาง 
2565 

ผู้เดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดีย่วใช้ห้องคู่

เพิ่ม 
(บาท) 

รวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
 (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน) 

 
ราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแล้ว 

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

14,900.- 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 76,500.- 28,900.- 47,600.- 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 63,900.- 28,900.- 35,000.- 

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มบีริการอาหารทุกมือ้ ไม่มีที่นัง่บนรถโค้ช  

หมายเหต ุ **ราคาทวัร์ ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR** 
 

 

** ส ำคัญ โปรดอ่ำน ก่อนท ำกำรจองทัวร์ **  
ภำยใน 14 วัน ก่อนเดินทำงเข้ำประเทศญี่ปุ่ น ห้ำมเดินทำงไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขำด 
เพรำะจะท ำให้สถำนะกำรเข้ำประเทศของท่ำนจะเปลี่ยนจำกกลุ่มสีน ำ้เงินเป็นกลุ่มสีเหลืองทันที 
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อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
 บริการน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศญ่ีปุ่ น  
 ค่าบริการมคัคเุทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000-2,000,000 บาท 
 ค่าห้องพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายท่ีเป็นส่วนตัวท่ีไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด เป็นต้น 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นก าลงัใจในการท างานได้ 

 ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ท่ีไม่ได้คิดรวมในรายการทวัร์ 
 

 

การช าระเงิน 

 บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรับการจองต่อหน่ึงท่ีนัง่ ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนที่เหลือทัง้หมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ ก าหนด (ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่ เหลือทัง้หมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะที่เดินทางนัน้ถูก
จองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 
 

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์) 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกาว่า 3 0 วนั บริษัทสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1 0 , 0 0 0 บาท 
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทัง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 5 วนั บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตามราคาทัวร์ทัง้หมด 
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ส าคัญ…เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดนิทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็ค เวิลด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวทีน่ าเสนอในรายการทวัร์ได้วาง

เส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาต ิ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
พยายามน าเสนอส่ิงใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักันไปทุกรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของท่านลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนขัน้ต ่าท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้ เดินทางต ่ากว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีที่ลกูค้าต้องการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทวัร์ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกอ่นหรือหลงัจากคณะทวัร์นัน้ ๆ กรุณาติดตอ่สอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีที่ทา่นออกตัว๋โดย
มิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ไม่วา่กรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัร์ในทุกกรณ ี
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบตอ่การถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมี

ส่ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย ภยัธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการ
เล่ือนหรือยกเลิกเทีย่วบิน และอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าทา่นสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการคืน ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อก าหนดเก่ียวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นต้องแจ้งข้อจ ากดัเร่ืองอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วนั) 

1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2. ข้อก าหนดส าหรับทา่นที่ไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัว์น า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออยา่งอื่นอยา่งใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภตัตาคารจะเปล่ียนให้ส่วนใหญจ่ะเป็นเมนูที่เป็น
ผกัหรือเต้าหู้แทน 

3. ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจ ากัดเร่ืองของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็น
ของดิบ ท่านใดทีไ่ม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจ ากัดเร่ืองอาหาร(ล่วงหน้า) เม่ือเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแล้วจะไม่สามารถขอเปล่ียนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพ่ิมเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว์ ภตัตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปล่ียนเมนูให้ท่านได้เพียงผกั 
หรือเต้าหู้  หรือผลิตภณัฑ์ที่ท าจากหวับุกเท่านัน้ 

 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตัว๋โดยสาร 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตัว๋ชัน้ประหยดั) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางไปหรือกลบั 
ท่านต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมตามเง่ือนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) 

1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกค านวณตามอตัราที่ทางสายการบินแจ้ง
ค่าธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพ่ิมขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตัว๋
เคร่ืองบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ช าระ 
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1.3 กรณีที่ทา่นมีความประสงค์ต้องการเปล่ียนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์จะด าเนิน
ได้ภายหลงัออกตัว๋กรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผู้โดยสารต้องด าเนนิการทุกขัน้ตอนด้วยตนเอง 

1.4 ที่นัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปทวัร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งค าขอได้ตามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงจดัการแทนได้ สายการบินไม่รับค าขอที่นัง่ LONG LEG ผู้โดยสารต้องไปแจ้งค าขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวนัเดินทาง 

1.5 กรณีที่ทวัร์ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปล่ียนชือ่ตวัผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขัน้ตอนของสายการบิน
เท่านัน้ กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ วา่ตัว๋เคร่ืองบินใบนัน้ ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม ่

1.7 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตัง้แตเ่ร่ิมจองทวัร์ โดยกรอกในใบข้อมลูที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพ่ือสิทธิประโยชน์สงูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลงัเม่ือท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสม
เรียบร้อยแล้ว หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้กับบริษัททวัร์และสายการบินได้ 

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรับผู้เดินทางซึ่งตัง้ครรภ์ สตรีตัง้ครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดลุพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจ้งพนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ
ผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวตัิครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวตักิารคลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าคา่ตัว๋หรือช าระเต็มจ านวนกับสายการบนิ โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT ไมมี่การคืนเงิน
มดัจ าหรือคา่ทวัร์ ไม่วา่ยกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบินคือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีที่สมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมได้ 

o กระเป๋าที่สายการบินอนญุาตให้สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ จะต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจ าต้องมีสดัส่วน ดงันี ้ 
(กว้าง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทวัร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กับ
ข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน 

3. วีซ่า 

3.1 ในกรณีที่ทา่นไม่สามารถเดินทางได้หลงัจากที่วีซา่ผ่านและได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทต้องขออนญุาตท าการยกเลิกวีซ่า
ทุกกรณ ี

 
 


