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YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 

[OSAKA – KYOTO – MT.FUJI - TOKYO] 

21 – 27 OCTOBER 2022 (7D5N) 
 

       
 

ระดับทัวรโ์ปรแกรมนี ้  ทัวรร์าคาพิเศษ   ทัวรม์าตรฐาน   ทัวรพ์รีเมี่ยม  
รายละเอยีดเบือ้งตน้ อาหารมาตรฐาน 

ท่ีพกัระดบั 3 ดาว 
อาหารมาตรฐานและเมนแูนะน า  

ท่ีพกัระดบั 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ที่พกัระดบั 4-5 ดาว 

 
 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเทา่ เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 
กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบนิ 
JL728 

- - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู- สนามบินนานาชาติคนัไซ - นครโอซากา้ - จดุชม
วิวอาเบะโนะ ฮารุกสั 300 - ตลาดสดคโุระมงครวัแหง่นครโอซากา้ - อิสระชอ้ป
ป้ิงย่านชินไซบาชิ   

 01 02 
OSAKA  

EXCEL TOKYU 

03 นครโอซากา้ - สวนสนกุยนูเิวอรแ์ซลสตดูิโอ เจแปน 03 X 04 
OSAKA  

EXCEL TOKYU 

04 
นครโอซากา้ – จงัหวดัเกียวโต – เมืองอจุิ – วดัเบยีวโดอิน (มรดกโลก) – ถนน
สายชาเขียว – อาราชยิาม่า - เดินชมสวนป่าไผ่ - วดัเท็นรวิจิ – สะพานโท
เกะทส ึ- นาโกยา่ 

05 06 
07 

 

NAGOYA 
KOKUSAI 

05 
นาโกย่า - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - สวนดอกไมแ้ละสวนนกคาเคะกาว่า
คะโจเอ็น - โกะเท็มบะ - อิสระชอ้ปป้ิง โกะเท็มบะ เอา้ทเ์ล็ต – ทะเลสาบยามา
นาคะโกะ – อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาต ิ

08 09 10 

YAMANAKAKO 
MATSUZONO 

 

06 
ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ชมความงดงามของภเูขาไฟฟจู ิ ชัน้ 5 (ขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว – อิสระชอ้ปป้ิงยา่นชินจกู ุ- อิม่อรอ่ยกบัเมนู
บฟุเฟ่ตช์าบชูาบ ูและเครื่องดื่มซอฟทด์ริง้ค ์(ไม่อัน้) 

11 12 
13 

 

TOKYO 
IKEBUKURO 

SUNSHINE CITY 
PRINCE 

07 
โตเกียว - วดัอาซากสุะ - นมสัการเจา้แม่กวนอิมศกัดิ์สิทธ์ิ - นารติะ - อิสระชอ้ป
ป้ิงนารติะ อิออนมอลล ์- สนามบินนานาชาตินารติะ  ประเทศไทย - ท่าอากาศ
ยานสวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบนิที่ JL707 

14 X  - - 
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>> ไฮไลทข์องทริป << 
- เพลิดเพลินกบัวิวเมืองโอซากา้ บนความสูง 300 เมตรท่ี “จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกสั 300” จากจุดชมวิว

กระจกรอบทิศทาง  

- สนุกสุดเหวี่ยงกบัสวนสนุกระดบัโลกท่ี “ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน” 

- สกัการะ “วดัเบียวโดอิน” ส ารวจวิหารฟีนิกซโ์บราณท่ีมีอายุยาวนานกวา่พนัปี 

- เดินชมเสน่หข์อง “ถนนสายชาเขียว” แหล่งปลกูชาท่ีดีท่ีสุดของญี่ปุ่ นของเกียวโต 

- เดินชม “สวนป่าไผ่” สมัผสักบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ บรรยากาศท่ีร่มร่ืน เเละวิวทิวทศัน์อนัสวยงามท่ามกลาง

ธรรมชาติ  

- เยือน “ภูเขาไฟฟูจิ” 1 ในมรดกโลกทางวฒันธรรม ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเมื่อปี 2556 และถือวา่เป็น

สญัลกัษณแ์ห่งญี่ปุ่ น แดนอาทิตยอ์ุทยั 

 

วันศุกร ์

21 ต.ค. 65 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภมิู (กรงุเทพมหานคร) 

21:00 น. เรียนเชิญคณะพรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์R 
เคานเ์ตอรส์ายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวก
บรเิวณเคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 
กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหน้าจอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนื่องจากประตูขึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้นื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรียนเชิญผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาท ี

 

วันเสาร ์

22 ต.ค. 65 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติคนัไซ - นครโอซากา้ - จุดชม

วิวอาเบะโนะ ฮารกุัส 300 - ตลาดสดคุโระมงครวัแห่งนครโอซากา้ - อิสระชอ้ป

ป้ิงย่านชินไซบาชิ   

00:25 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิแห่งชาติสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินท่ี 
JL728 (เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดั
หมาย) 
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08:00 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติคนัไซ บนเกาะฮอนช ู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและท าการตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย 

   
09:30 น. น าท่านเดินทางสู ่ “นครโอซากา้” ตัง้อยู่บนเกาะฮอนชซูึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของ

ประเทศ นครโอซากา้ไดร้บัสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถิ่นตัง้แต่ ค.ศ. 1889 
ปัจจบุนัมีประชากรประมาณ 8.8 ลา้นคน ในเนือ้ที่ทัง้หมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
จ านวนรอ้ยละ 7 ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ หรือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นที่สองรองลงมา
จากมหานครโตเกียว นครโอซากา้เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการคา้ เศรษฐกิจ อตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ น
มาตัง้แต่สมยัอดีต ปัจจบุนันครโอซากา้มีบทบาทส าคญัในฐานะที่ตัง้ของบรษิัทผลิตสินคา้
อิเล็คทรอนิคสช์ัน้น าหลายบรษิัทอีกดว้ย... น าท่านชม “จดุชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกสั 300” เป็นจดุชม
วิวที่ตัง้อยู่ในอาคาร ABENO HARUKAS ซึ่งมีความสงูถึง 300 เมตร จนถกูบนัทึกใหเ้ป็นอาคารที่สงู
ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ นมานบัตัง้แต่ปีค.ศ. 2014 โดยจุดชมวิวฮารุกสั นัน้จะอยู่ในชัน้ 58-60 ซึ่งแต่ละ
โซนก็จะมีกิจกรรมน่าสนใจต่างกนัไป โดยจะมีทัง้ ลานเอนกประสงคท์ี่รบัแสงแดด และอากาศจาก
ภายนอกไดโ้ดยตรง มีการเตรียมขัน้บนัไดไวใ้หค้นไดน้ั่งชมวิว หรือจะเป็นรา้นขายของที่ระลกึที่มีของ
น่ารกัๆ มากมาย ก่อนจะไปที่ชัน้บนสดุซึ่งเป็นทางเดินที่กัน้ดว้ยกระจกใส ท าใหส้ามารถมองเห็น
ทศันียภาพรอบเมืองไดแ้บบ 360 องศาเลยทีเดียว 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย  น าท่านเดินทางสู ่ “ตลาดสดคโุระมง” ตลาดนีแ้ต่เดิมเคยใชช้ื่อว่า “ตลาดเอน็เมยจ์ิ” ในช่วงทา้ยของ

การปกครองในสมยัเมยจ์ิ เนื่องจากบรเิวณใกลเ้คียงนีม้ีวดัใหญ่ที่มีชื่อว่า “วดัเอ็นเมยจ์ิ” เป็นตลาดสด
ที่จ  าหน่ายของดีดา้นผลผลิตทางการเกษตร ผกั ผลไม ้ อาหารสด รา้นเสือ้ผา้ รา้นขายยา รา้น 100 
เยน รา้นดอกไม ้ รา้นอาหาร อยู่รวม ๆ กนั ใหท้่านไดอิ้สระในการเลือกซือ้ของฝาก หรือศึกษาดวูิถี
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ชีวิตยามเชา้ของคนโอซากา้ตามอธัยาศยั ซึ่งทางเดินรวมของตลาดอยู่ที่ประมาณ 600 เมตร มี
รา้นคา้รว่ม 170 รา้นคา้ โดยมีประวติัยาวนานถึง 190 ปี และไดร้บัสมญานามว่าเป็น "ครวัแห่งนคร
โอซากา้" ไม่ว่าจะเป็นหวัหนา้พ่อครวั แม่บา้น ภตัตาคาร ต่างก็มาจบัจ่ายหาซือ้วตัถดิุบจากตลาดแห่ง
นี ้เพราะเชื่อกนัว่าจะไดว้ตัถุดิบที่ดีในการปรุงอาหาร และท าใหอ้าหารมีรสชาติที่แสนอรอ่ย... น าท่าน
เดินทางสูย่่านชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียงย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าที่มีความส าคญัอีกแห่งหนึ่งในแถบ
ภมูิภาคคนัไซ ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือกซือ้สินคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครื่องส าอาง ของใชข้องท่านสภุาพบรุุษและสภุาพสตรี รวมทัง้อปุกรณอิ์เล็คทรอนิคส ์ อาทิ กลอ้ง
ดิจิตอล กลอ้งวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือท่าน
จะเลือกสนกุกบัการซือ้ของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่รา้น 100 เยน ที่มีของหลายประเภท เลือกซือ้ของ
ฝากติดไมติ้ดมือ นอกจากนีย้งัมีหา้งสรรพสินคา้มีชื่อในญ่ีปุ่ น... 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... 
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั OSAKA EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันอาทิตย ์

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    
น าท่านเดินทางสูส่วนสนกุระดบัโลก ณ “ยนูิเวอรแ์ซลสตดิูโอ”  ซึ่งนบัไดว้่าเป็นสวนสนกุอนัยิ่งใหญ่
ตระการตากบัโลกภาพยนตร ์ พรอ้มรว่มสนุกและทา้ทายกบัเครื่องเลน่หลากชนิดที่น่าต่ืนเตน้เรา้ใจ 
เชิญท่านสมัผสัภาพยนตร ์3 มิติ “THE TERMINATOR 2” จ าลองฉากคนเหล็กทะลมุิติ ซึ่งจะท าให้
ท่านไดเ้ขา้ไปอยู่ในการผจญภยัและตื่นเตน้ไปกบันกัแสดงอย่างคาดไม่ถึง / ต่ืนเตน้กบัเครื่องเลน่ใหม่
แบบ 4 มิติ กบัเรื่อง “ S P I D E R M A N ”  ที่รอใหท้่านพิสจูนค์วามมนัสซ์ึ่งนบัว่าเป็นเคร่ืองเลน่ที่มี
นกัท่องเที่ยวมารอเขา้คิวในการเขา้ชมอย่างไม่ขาดสาย l สนกุกบัตวัคาแร็คเตอรส์ีเหลือง “มินเนี่ยน” 
โดยการนั่งซีมเูลเตอรต์ลยุไปกบัภาพยนตรจ์อโคง้ขนาดใหญ่ เครื่องเลน่ใหม่นี ้ เป็นแบบ 3D-RIDE ที่
เนน้ความตลกและสนุกสนาน ซึ่งมีฉากต่าง ๆ อยู่ภายในหอ้งทดลองของ GRU จอมวายรา้ย ซึ่งเป็น
หวัหนา้ของเหลา่ MINION นั่นเอง บรเิวณโซน “มินเนี่ยนพารค์” จะตกแต่งเป็นมินเนี่ยนสีเหลือง
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สดใสในอิรยิาบทน่ารกัสดุกวน ชวนใหน้่าถ่ายภาพทกุมมุ นอกจากนีย้งัมีรา้นขายของที่ระลกึ คาเฟ่ 
และรา้นอาหาร มีเมนพูิเศษ อย่างเช่น แฮมเบอรเ์กอรม์ินเนี่ยน และราเม็งมินเนี่ยน l  ชมเทคนิค
ทนัสมยั และสาธิตวิธีการจดัฉากในภาพยนตรท์ี่ตอ้งเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงหรือการเกิดเพลิงไหม 

    
เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

  
บ่าย พบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมือนอยู่ในเหตกุารณจ์รงิกบั “JAWS” รว่มใชท้นุก่อสรา้งอย่างมหาศาล

ไม่ต ่ากว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะเครื่องเลน่ JAWS) / ส่วนท่านที่รกัความน่ารกั โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะ
พลาดไม่ไดก้บัการเลน่เครื่องเลน่ “SNOOPY’S PLAYLAND” ซึ่งเป็นเครื่องเลน่อีกชิน้หนึ่งที่สามารถ
สรา้งทัง้ความสนุก...ต่ืนเตน้..และเสียงหวัเราะไดใ้นเวลาเดียวกนั นอกจากนีย้งัมีฉากจ าลองของ
เมืองนิวยอรค์การแสดงสดของบรรดาคาวบอยที่จะออกมาดวลปืนกนัเสียงดงัสนั่นอวดความยิ่งใหญ่ 
และที่ขาดไม่ไดก้บัขบวนพาเหรดโชวท์ี่จดัขึน้ประจ าทกุวนั สมัผสักบัความน่ารกัของเหลา่ตวัการต์นู
ในจินตนาการ และการแสดงความสามารถพิเศษของนกัแสดงที่จะโชวค์วามสามารถกนัอย่างเต็มที่  

   
ท่านสามารถเลือกสนกุกบัสวนสนกุใหม่โลกแห่งจินตนาการ ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัดินแดนเวทมนตแ์ห่ง
พ่อมด โดยตวัเอกของเรื่องคือ “แฮรร์ี่ พอตเตอร”์  จากวรรณกรรมเยาวชนที่โด่งดงัที่สรา้งจาก
จินตนาการท่ีเลา่ผ่านตวัอกัษรหลายภาษา จนกลายเป็นดินแดนที่ถูกสรา้งขึน้ในโลกแห่งความเป็น
จรงิ น าท่านเพลินและรว่มเป็นสว่นหนึ่งไปกบัจินตนาการในสวนสนกุ ไดแ้ก่ ปราสาทฮอกวอตส ์
สถานที่จดักิจกรรมแฮรร์ี่ พอตเตอรก์บัการผจญภยัตอ้งหา้ม (Harry Potter and the Forbidden 
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Journey) หมู่บา้นฮอกสม์ีด้... เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่จ  าลองมาจากหมู่บา้นฮอกสม์ีด้ในภาพยนตร ์
ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และสถานีรถไฟจ าลอง หลงัคาของอาคารมีหิมะปกคลมุตลอดปี ใน
สว่นนีจ้ะมีทางเดินหินอยู่ตรงกลาง สองดา้นขา้งเป็นรา้นรวงต่างๆ ในฮอกสม์ีด้ ทางเขา้เป็นซุม้หินโคง้ 
เที่ยวบินฮิปโปกรฟิฟ์... รถไฟเหาะความเรว็ต ่าส าหรบัครอบครวัที่ดัดแปลงมาจากเครื่องเลน่เดิมชื่อ 
“Flying Unicorn” โดยจะมีแฮกรดิคอยใหค้ าแนะน าในการนั่งรถไฟที่ถูกตอ้ง ทางเขา้เป็นช่องว่าง
ระหว่างวงกลมหินดงัที่ปรากฏในหนงัภาค 3 - 4 เมื่อเขา้ไปจะพบกระท่อมและหุ่นยนตฮ์ิปโปกรฟิฟ์
ขนาดเท่าจรงิ โดยผูเ้ลน่จะตอ้งโคง้ใหก้บัฮิปโปกรฟิฟ์ก่อน เพื่อสรา้งความไวว้างใจ หลงัจากนัน้จึงจะ
สามารถนั่งรถไฟได ้ ในส่วนของตวัรถไฟเหาะ จะเป็นรถไฟพ่วงที่สานจากฟาง ประดบัดว้ยใบไมแ้ละ
ขนนก แลน่บนรางรถไฟสีด า เบือ้งลา่งเป็นกระท่อมแฮกรดิขนาด 2 หอ้งสรา้งจากหิน และสวน
ฟักทองยกัษห์ุ่นไลก่าท่ีมีหวัเป็นฟักทอง บตัเตอรเ์บียรเ์ครื่องดื่มโลกพ่อมดแม่มด (ไม่มีแอลกอฮอล)์   

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั OSAKA EXCEL TOKYU หรือเทียบเท่า 

 

วันจนัทร ์

24 ต.ค. 65 นครโอซากา้ – จงัหวัดเกียวโต – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน (มรดกโลก) – ถนน

สายชาเขียว – อาราชิยาม่า - เดินชมสวนป่าไผ่ - วัดเท็นรวิจิ – สะพานโท

เกะทสึ - นาโกย่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางสู ่ “เกียวโต” (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) อดีตซึ่งเคยเป็น
เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งจดัว่าเป็นศนูยก์ลางของเกาะฮอนช ูนอกจากนีเ้กียวโตยงัเป็นหนึ่งใน
สมาชิกของกลุม่เมืองใหญ่ "เคฮนัชิง" และเกียวโตยงัจดัว่าเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอนัดบั 11 
ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 และในปัจจบุนัเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 7 ของประเทศญ่ีปุ่ น ดว้ย
ประชากรที่มากถึง 1.4 ลา้นคน เมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นมายาวนานที่สดุ คือ 
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ตัง้แต่ ค.ศ. 794 จนถึง 1868 รว่ม 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองส าคญัที่เต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น อีกทัง้เมืองเกียวโตยงัมกัจะรอดพน้จากการเป็นเปา้โจมตีต่าง ๆ เมื่อเกิด
สงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิวเคลียรช์่วงสงครามโลกครัง้ที่สองท าใหเ้กียวโตยงัคงสภาพวดั ศาลเจา้ 
และสิ่งปลกูสรา้งที่มีคณุค่าทางดา้นศิลปวฒันธรรม และเก่าแก่เอาไวไ้ดอ้ย่างมากมายจนถึงทกุวนันี ้
น าท่านเดินทางสูเ่มือง “อจุิ” (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) เมืองอนัเงียบสงบ
ตัง้อยู่รมิแม่น า้อจุิทางตอนใตข้องเมืองเกียวโต... น าท่านเยี่ยมชม “วดัเบียวโดอิน” วดันีถ้กูสรา้งขึน้
เมื่อปี ค.ศ. 998 เพื่อเป็นบา้นพกัตากอากาศของนกัการเมืองผูท้รงอทิธิพลในสมยันัน้ไม่ใช่เพื่อเป็น
วดั แต่ลกูชายไดเ้ปลี่ยนเบียวโดอินใหเ้ป็นวดัในปี ค.ศ. 1053 พรอ้มกบัสรา้งหอ้งโถงฟินิกซท์ี่มี
ชื่อเสียงโด่งดงั และยงักลายเป็นสญัลกัษณด์า้นหลงัของเหรียญสิบเยนดว้ย อาคารของวดัเบียวโด
อินนัน้ถูกท าลายลง และมีการบรูณะสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมา แต่หอ้ง
โถงฟีนิกซย์งัอยู่เหมือนเดิมตลอดมาจนถึงทกุวนันีท้  าใหก้ลายเป็นหนึ่งในอาคารไมท้ี่มีความเก่าแก่
ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น ที่ยงัคงหลงเหลืออยู่ตราบวนันี.้.. น าท่านเที่ยวชมบรรยากาศ “ถนนชาเขียว” 
ในวนัสบาย ๆ กบับรรยากาศแสนอบอุ่น ท่ามกลางดอกซากรุะที่บานสะพรั่งที่เมืองอจุิ  (Uji-shi) 
(ขึน้กบัสภาพอากาศ) มีสถานที่หลายแห่งที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก ไม่ว่าจะเป็นวดั ศาล
เจา้ เป็นตน้ เมืองอจุิไดช้ื่อว่าเป็นแหลง่ผลิตชาเขียวท่ีมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วญ่ีปุ่ น ที่นี่มีรา้นขาย
ผลิตภณัฑท์ี่ท าจากชาเขียวหลายแห่งทัง้สองฟากฝ่ัง มมีากมายหลายรา้นจนคณุเลือกไม่ถกูกนัเลยที่
เดียวและใช่ว่าจะมีแต่ใบชาจ าหน่าย ท่านสามารถพลิดเพลินไปกบัวฒันธรรมชาเขียวในรูปแบบอื่น
ไดอี้ก ลองแวะชิมซอฟทค์รีมชาเขียวหวานละมนุลิน้ และนั่งพกัเชิวๆ ด่ืมด ่าไปกบัวฒันธรรมการด่ืม
ชาเขียวแท้ๆ  แบบญ่ีปุ่ นก่อนที่จะเดินทางสูจุ่ดหมายต่อไป หรือเลือกชิมเมนยูอดนิยมอย่าง บะหมี่ 
โซบะรสชาเขียว และขนมหวานรสชาเขียว 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  

   
บ่าย น าท่านเดินชม “สวนป่าไผ่” ตน้ไผ่ที่ขึน้อยู่สองขา้งเป็นทิวแถวถอดตวัเป็นแนวยาวขนาบสองขา้งทาง

ล าตน้ตัง้ตรงเป็นทรงกระบอกอย่างสวยงาม ท าใหล้  าตน้ของตน้ไผ่มกัจะถกูน ามาใชใ้นการประดบั
ตกแต่งสวนสวยงามในแบบฉบบัญ่ีปุ่ น และใชใ้นการบ าบดัจิตใจมาตัง้แต่ครัง้โบราณกาลสืบต่อมา 

น าท่านชม “วดัเท็นรวิจิ” เป็นวดัที่มีความส าคญัอย่างยิ่งในเขตอาราชิยาม่าของเกียวโต ซึ่งเป็นอนัดบั 
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1 จาก 5 อนัดบัสงูสดุของวดัเซ็น และยงัไดถ้กูบนัทึกเป็นมรกดโลก นอกจากนีย้งัมีโรงเรียนสอน
ศาสนาพทุธนิกายรินซาย เซ็น อยู่ภายใตก้ารดแูลของวดัเทนริวจิอีกดว้ย วดัแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ในปี 
1339 ท่านโชกนุอาชิคากะ ทาคาอจุิ เพื่ออทุิศใหก้บัจกัรพรรดิโกไดโกะ ผูไ้ดเ้สด็จสวรรคตล่วงลบัไป
แลว้ อาคารต่างๆของวดัไดถู้กเผาท าลายในระหว่างสงคราม และไดม้ีการสรา้งอาคารต่าง ๆ ขึน้มา
ใหม่ในสมยัเมยจ์ิ (1868-1912) ซึ่งรวมถึงเรือน HOJO, เรือนวาดภาพ และหอ้งครวัของวดั แต่ว่าสวน
โดยรอบนัน้เป็นสวนที่อยู่มาตัง้แต่เริ่มตน้สรา้งวดั และยงัคงรูปแบบเดิมไวอ้ย่างดี ออกแบบโดยท่าน 
มโุซ โซเซคิ เป็นท่านเดียวกบัที่ออกแบบสวน KOKEDERA และสวนอ่ืน ๆ ที่มีความส าคญัในเกียวโต 

     
 อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพ “สะพานโทเกะสเึคียว” โดยมีความยาวรว่ม 200 เมตร โดยชื่อสะพานแห่งนี ้

มีความหมายถึงสะพานที่สามารถมองเห็นดวงจนัทรอ์ยู่เบือ้งหนา้ สว่นเบือ้งลา่งของสะพานคือแม่น า้
โอะอิ ไหลจากตาน า้ในภเูขาอาราชิยาม่าที่ยงัคงความใสสะอาดและบรสิทุธิ์มาตัง้แต่สมยัอดีต โดยมี
ภเูขาอาราชิยาม่าเป็นวิวอนังดงามอยู่เบือ้งหลงั สะพานเก่าแก่ดัง้เดิมนีส้รา้งขึน้ในยุคสมยัเฮยอ์นั ใน
ยคุก่อตัง้กรุงเกียวโตเลยทีเดียว และไดม้ีการบรูณะครัง้ยิ่งใหญ่ลา่สดุในช่วงราว ปี ค.ศ. 1 9 3 0 
น าท่านเดินทางสู่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจการคา้ และการเมืองของบริเวณ
ภาคกลาง มีอตุสาหกรรมส าคญัทางดา้นสิ่งทอ รถยนต ์รวมทัง้เป็นที่ตัง้ของสถานที่ส  าคญัทางดา้น
ประวัติศาสตรแ์ละย่านการค้าทันสมัย เมืองที่ตัง้อยู่ในจงัหวดั “ไอจิ” จงัหวดัที่มีมูลค่าการส่งสินคา้
อตุสาหกรรมการผลิตเป็นอนัดบัหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นจุดศนูยก์ลางที่มีความเจรญิรุง่เรืองในดา้น
การประดิษฐ์สิ่งของ มาแต่อดีต ดงันัน้จึงมีอตุสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตวักนัอยู่ในจงัหวดั
ไอจิ ตัง้แต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น เครื่องป้ันดินเผา สิ่งทอ จนถึงอุตสาหกรรมแนวหน้า เช่น 
ยานยนต ์การบินและอวกาศ... 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันอังคาร 

25 ต.ค. 65 นาโกย่า - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - สวนดอกไมแ้ละสวนนกคาเคะกาว่าคะโจ

เอ็น - โกะเท็มบะ - อิสระช้อปป้ิง โกะเท็มบะ เอา้ท์เล็ต - ทะเลสาบยามานา

คะโกะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางสูจ่งัหวดั “ชิซึโอะกะ” ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณภูมิภาคชบูขุองประเทศญ่ีปุ่ น จงัหวดัที่ถูกโอบ
ลอ้มดว้ยภเูขาสงู มีสถานที่พกัตากอากาศยอดนยิมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น ไดร้บัความนิยม
จากบรรดากลุม่นกัท่องเที่ยวต่างชาติ และนกัท่องเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่ นเอง เพื่อน าท่านสู ่“ทะเลสาบ
ปลาไหลฮามานะ” ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ที่สดุของภาคกลางเป็นแหลง่เพาะพนัธุป์ลาไหล
ที่ใหญ่ที่สดุ ชาวญ่ีปุ่ นนิยมทานเนือ้ปลาไหลย่างเป็นอย่างมาก นอกจากเป็นจุดแวะของนกัเดิน
ทางไกล และยงัคงเป็นอู่ขา้วอู่น า้ที่มีความส าคญัในการผลิตปลาไหลออกสูต่ลาดทั่วประเทศญ่ีปุ่ น
แหลง่ใหญ่... น าท่านเดินทางสู ่ “สวนดอกไมแ้ละสวนนก” (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาลในแต่
ละปี) ดว้ยเทคโนโลยี ความเพียรพยายามในการเก็บรกัษา การควบคมุตวัแปร สภาพดินฟ้าอากาศ
ใหส้ามารถชมดอกไมไ้ดต้ลอดทัง้ปี ภายในอาคารจึงถกูควบคมุอณุหภมูิใหอ้บอุ่น และเหมาะสม
ตลอดทัง้ปีเพื่อควบคมุไมด้อกใหส้ามารถผลิดอกไดต้ลอด แมจ้ะเป็นช่วงของฤดหูนาวท่ีมีหิมะปก
คลมุทั่วแผ่นดินและผืนน า้ก็ตาม ภายในมีการแสดงไมด้อกนานาพนัธุเ์พื่อใหท้่านไดเ้ลือกมมุที่ท่าน
ถกูใจ บนัทกึภาพความประทบัใจ อีกทัง้ยงัมีสว่นที่จดัแสดงของเหลา่นกหลายสายพนัธุ ์ เพื่อคอย
สรา้งความบนัเทิงใหก้บันกัท่องเที่ยวท่ีมาเยี่ยมชม สามารถสมัผสั ใหอ้าหาร และสามารถถ่ายรูปคู่
กบันกไดต้ลอดทัง้ปี 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

- 10 - 

บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มือง “โกะเท็มบะ” (ใชร้ะยะยเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) มีพืน้ที่ 
194.6 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องภเูขาไฟฟจูิ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
ภเูขาไฟฟจูิ และสามารถเดินทางสูม่หานครโตเกียวสะดวกโดยใชบ้รกิารทางรถไฟและรถยนตไ์ด้
ดว้ย… อิสระชอ้ปป้ิง “โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ล็ต” ศนูยร์วมแฟชั่นทนัสมยัที่ราคาถกูจนคณุแปลก
ใจแหลง่รวมพลของแบรนดเ์นมชื่อดงัทั่วโลก ทัง้แฟชั่นน าสมยัของคนทกุวยั หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่ว
ทกุค่ายที่พรอ้มใจกนัมาลดราคากนัตลอดปี อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH 
PUPPIES, ADIDAS และสินคา้แเบรนดเ์นมที่มีชื่อเสียงมากมาย ทัง้แบรนดข์องญ่ีปุ่ นและต่างชาติ 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม… บริการท่านดว้ยบฟุเฟ่ตน์านาชนิด  
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจบุนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

วันพุธ 

26 ต.ค. 65 ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ข้ึนอยู่กับ

สภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว – อิสระชอ้ปป้ิงย่านชินจูกุ - อ่ิมอร่อยกับเมนู

หมอ้ไฟบุฟเฟ่ตช์าบูชาบู และเครื่องด่ืมซอฟทด์ริ้งค ์(ไม่อัน้) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
 น าท่านชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่มีความสูงเหนือจากระดับน า้ทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี

ชื่อเสียงเป็นที่รูจ้ักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่า
เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญ่ีปุ่ น
ตลอดทกุฤดกูาล น าท่านขึน้สู่ชัน้ที่ 5 ของภเูขาไฟฟจูิ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถึง
ความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้
ถ่ายภาพความประทบัใจเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ...  
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่ “มหานครโตเกียว” มหานครเป็นเมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูยร์วม

วิวฒันาการแห่งความเจรญิและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึ่งมรีะบบการปกครองแบบพิเศษรวมการ
ปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่
ที่สดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ลา้นคน แต่เฉพาะในตวัเมือง
โตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็นเมืองที่มี
ประชากรมากที่สดุในโลกเมืองหนึ่ง โตเกียวตัง้อยู่บรเิวณภมูิภาคคนัโตของญ่ีปุ่ น ค าว่า “โตเกียว” 

หมายถึง “นครหลวงตะวนัออก” ในโตเกียวยงัเป็นที่ตัง้ของพระราชวงัหลวงของสมเด็จพระจกัรพรรดิ
องคปั์จจุบนัอีกดว้ย... น าท่านเดินทางสูอี่กย่านชอ้ปป้ิงที่คนไทยคุน้เคยเป็นอย่างดี “ย่านชินจูก”ุ 
เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทกุเพศทกุวยั ท่านสามารถหาซือ้
สินคา้นานาชนิดไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์ กลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง และสินคา้อ่ืน ๆ ใหท้่านไดส้นกุกบัการเลือกซือ้สินคา้ และของที่ระลกึ
อย่างจใุจ... 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนบูฟุเฟ่ตช์าบชูาบเูนือ้หมแูละเนือ้ววั ที่ไดค้ดั
สรรเนือ้สตัวเ์ป็นอย่างดี พรอ้มบรกิารเสิรฟ์ท่านดว้ยขา้วสวยญ่ีปุ่ นรอ้นระอเุม็ดกลมละมนุนุ่มลิน้  
น าท่านเขา้สู่ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

วันพฤหัสบดี 

27 ต.ค. 65 โตเกียว - วัดอาซากุสะ - นมัสการเจา้แม่กวนอิมศักดิ์ สิทธ์ิ - นาริตะ – อิสระ    

ช้อปป้ิงนาริตะ อิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ  ประเทศไทย - ท่า

อากาศยานสุวรรณภมิู (กรงุเทพฯ) เท่ียวบินท่ี JL707 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอิม ณ “วดัอาซากุสะ” วดัที่ไดช้ื่อว่า เป็นวดัท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์และไดร้บั
ความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีศักดิ์สิทธิ์   
ซึ่งมักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็น
ที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่
ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิม มีชื่อว่าถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของรา้นคา้ขายของที่ระลึกพืน้เมือง
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด  ของเล่น  รองเทา้  พวงกุญแจที่ระลึก  ฯลฯ   ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้
เป็นของฝากของที่ระลึก... น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหลง่อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที่สองเป็นตน้มา เนื่องจากลกัษณะชายฝ่ังที่ติดต่อกบัอ่าว
โตเกียว ในอดีตจงัหวดัชิบะเป็นศนูยก์ลางของอตุสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี ้
จังหวัดชิบะเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยว ด้วยความที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจมากมาย โอบลอ้มไปดว้ยทะเล 3 ฝ่ัง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวไดอ้ย่าง
ง่ายดาย ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น พรอ้มทั้ง
อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ ์นั่นจึงท าใหจ้งัหวดัชิบะเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญ่ีปุ่ น...   

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

   
บ่าย  น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่   “นาริตะ อิออน มอลล์” หา้งที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ใหอิ้สระกบัทุกท่าน
  ไดช้อ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่มีรา้นคา้ใหเ้ลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้   รองเทา้   นาฬิกา   
  เครื่องประดับ เครื่องส าอาง และที่ขาดเสียมิได ้คือ รา้น 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื ้อหาของใชดี้ๆ
  และของฝากไดอ้ย่างจใุจ.... นอกจากนัน้ยงัมีโซนจสัโกซุ้ปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ 
  เหลา้บ๊วย ผงโรยขา้ว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป ผลไม ้ฯลฯ 
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15:00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ  ตั้งอยู่ที่ เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

ด าเนินการโดยบรษิัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งไดแ้ปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบรหิารงาน
ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่
ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจุดเชื่อมต่อการ
เดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมรกิา เป็นสนามบินที่รองรบัเที่ยวบินส าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 
ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรบัการขนส่งทางอากาศเป็น
อนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก... 

18:20 น. เหินฟ้าสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 707 
23:00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 
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YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 

[OSAKA – KYOTO – MT.FUJI - TOKYO] 

21 - 27 OCTOBER 2022 (7D5N) 
 

     
 
 
 

ตาราง 
การเดินทาง 
2565 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

21-27 ต.ค. ผูใ้หญ ่ 79,900.- 28,900.- 51,000.- 

15,900.- 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 79,900.- 28,900.- 51,000.- 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 65,900.- 28,900.- 37,000.- 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้  

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR** 
 

 

** ส ำคัญ โปรดอ่ำน ก่อนท ำกำรจองทัวร ์**  
ภำยใน 14 วัน ก่อนเดินทำงเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น ห้ำมเดินทำงไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขำด 
เพรำะจะท ำให้สถำนะกำรเข้ำประเทศของท่ำนจะเปล่ียนจำกกลุ่มสีน ้ำเงินเป็นกลุ่มสีเหลืองทันท ี
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อัตรานีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน 
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญ่ีปุ่ น  
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000-2,000,000 บาท 
 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบริการดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได  ้

 ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่ไดคิ้ดรวมในรายการทวัร ์
 

 

การช าระเงนิ 

 บรษิัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงือ่นไขพิเศษทางบริษัทฯ ก าหนด (ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะที่เดินทางน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 
 

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกาว่า 3 0 วนั บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1 0 , 0 0 0 บาท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 5 วนั บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตามราคาทัวรทั์้งหมด 
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ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็ค เวิลด ์จ ากดั เปิดด าเนินการเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทกุเสน้ทางทกุสถานท่ีท่องเท่ียวที่น าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้่วงหนา้ตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีกอ่น ๆ ท่ีผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว่้าสภาพภมูิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภมูิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทุกรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากัดดา้นภมูิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนขั้นต ่าที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อรว่มทวัรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ทกุครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถกูปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้ เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าช้าการ
เลื่อนหรือยกเลิกเทีย่วบิน และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อก าหนดเกี่ยวกบัด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบไุว ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์ และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจง้เก่ียวกบัขอ้จ ากดัเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว ์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก ่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไม่มีการแจง้เก่ียวกบัขอ้จ ากัดเรื่องอาหาร(ล่วงหนา้) เมื่อเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนใูหท่้านไดเ้พียงผกั 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหวับกุเท่านัน้ 

 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางไปหรือกลบั 
ท่านตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทีเมื่อท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้
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ค่าธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร ์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตั๋ว
เครื่องบินส่วนเพิ่มเติมท่ีผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีท่ีท่านมีความประสงคต์อ้งการเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน
ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทกุขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้ สายการบินไม่รบัค าขอท่ีนั่ง LONG LEG ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอท่ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอินในวนัเดินทาง 

1.5 กรณีท่ีทวัรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดินทางได ้ ทางสายการบินไม่อนญุาตใหเ้ปลี่ยนชื่อตวัผูเ้ดินทางทกุกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินคืนตามขัน้ตอนของสายการบิน
เท่านัน้ กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนัน้ ๆ สามารถขอเงินคืนไดห้รือไม่ 

1.7 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูที่ทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบินได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์ สตรตีัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยู่ในดลุพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทวัร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางที่มีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มได ้

o กระเป๋าท่ีสายการบินอนญุาตใหส้ามารถน าขึน้เครื่องได ้ จะตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมสีดัส่วน ดงันี ้ 
(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทวัรท่ี์ตอ้งใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

3. วีซ่า 

3.1 ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางไดห้ลงัจากท่ีวีซ่าผ่านและไดร้บัวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทตอ้งขออนญุาตท าการยกเลิกวีซ่า
ทกุกรณี 

 
 


