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ระดับทัวร์โปรแกรมนี้ 
รายละเอียดเบือ้ งต้น

วันที่
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07

ทัวร์ราคาพิเศษ

 ทัวร์พรีเมี่ยม

 ทัวร์มาตรฐาน

อาหารมาตรฐาน
ที่พกั ระดับ 3 ดาว

อาหารอัพเกรดพิเศษ
ที่พกั ระดับ 4-5 ดาว

อาหารมาตรฐานและเมนูแนะนา
ที่พกั ระดับ 4 ดาว

เปรียบเทียบรายการกับที่อื่นได้ท่นี ่ี
กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน
JL728
ประเทศญี่ปนุ่ - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติคนั ไซ - นครโอซาก้า - จุดชม
วิวอาเบะโนะ ฮารุกสั 300 - ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า - อิสระช้อป
ปิ ้งย่านชินไซบาชิ
นครโอซาก้า - สวนสนุกยูนเิ วอร์แซลสตูดิโอ เจแปน
นครโอซาก้า – จังหวัดเกียวโต – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน (มรดกโลก) – ถนน
สายชาเขียว – อาราชิยาม่า - เดินชมสวนป่ าไผ่ - วัดเท็นริวจิ – สะพานโท
เกะทสึ - นาโกย่า
นาโกย่า - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - สวนดอกไม้และสวนนกคาเคะกาว่า
คะโจเอ็น - โกะเท็มบะ - อิสระช้อปปิ ้ง โกะเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบยามา
นาคะโกะ – อาบนา้ แร่ญ่ีปนธรรมชาติ
ุ่
ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ขึน้ อยู่กบั
สภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ ้งย่านชินจูกุ - อิม่ อร่อยกับเมนู
บุฟเฟ่ ต์ชาบูชาบู และเครื่องดื่มซอฟท์ดริง้ ค์ (ไม่อนั้ )
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - นาริตะ - อิสระช้อป
ปิ ้งนาริตะ อิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศไทย - ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL707
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อาหารในรายการ
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>> ไฮไลท์ของทริป <<
- เพลิดเพลินกับวิวเมืองโอซาก้า บนความสูง 300 เมตรที่ “จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกสั 300” จากจุดชมวิว
กระจกรอบทิศทาง
- สนุ กสุดเหวี่ยงกับสวนสนุ กระดับโลกที่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน”
- สักการะ “วัดเบียวโดอิน” สารวจวิหารฟี นิกซ์โบราณที่มีอายุยาวนานกว่าพันปี
- เดินชมเสน่ หข์ อง “ถนนสายชาเขียว” แหล่งปลูกชาที่ดีที่สุดของญี่ปนของเกี
ุ่
ยวโต
- เดินชม “สวนป่ าไผ่” สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ บรรยากาศที่ร่มรื่น เเละวิวทิวทัศน์อนั สวยงามท่ามกลาง
ธรรมชาติ
- เยือน “ภูเขาไฟฟูจิ” 1 ในมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่ได้รบั การขึ้ นทะเบียนเมื่อปี 2556 และถือว่าเป็ น
สัญลักษณ์แห่งญี่ปุ่น แดนอาทิตย์อุทยั

วันศุกร์
21 ต.ค. 65 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)
21:00 น.

หมายเหตุ

เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ R
เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก
บริเวณเคาน์เตอร์
เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังผูโ้ ดยสารได้รบั บัตรขึน้ เครื่องแล้ว
กรุ ณ าทาการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้ เครื่อ งกับหน้าจอมอนิ เตอร์ก่อนขึน้ เครื่องอีกครัง้
เนื่องจากประตูขึน้ เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน
เรียนเชิญผูโ้ ดยสารพร้อมกัน ณ ห้องผูโ้ ดยสารประตูขนึ ้ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

วันเสาร์
22 ต.ค. 65 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติคนั ไซ - นครโอซาก้า - จุดชม
วิวอาเบะโนะ ฮารุกัส 300 - ตลาดสดคุโระมงครัวแห่ งนครโอซาก้า - อิสระช้อป
ปิ้ งย่านชินไซบาชิ
00:25 น.

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่
JL728 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปนุ่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัด
หมาย)

-2-

08:00 น.

เดินทางถึงประเทศญี่ปนุ่ ณ สนามบินนานาชาติคนั ไซ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ใน
ประเทศญี่ปนุ่ ภายหลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทาการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

09:30 น.

นาท่านเดินทางสู่ “นครโอซาก้า” ตัง้ อยู่บนเกาะฮอนชูซ่งึ เป็ นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของ
ประเทศ นครโอซาก้าได้รบั สถาปนาเป็ นเมืองและเป็ นหน่วยการปกครองท้องถิ่นตัง้ แต่ ค.ศ. 1889
ปัจจุบนั มีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคน ในเนือ้ ที่ทงั้ หมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
จานวนร้อยละ 7 ของจานวนประชากรทัง้ ประเทศ หรือเป็ นเมืองที่มีประชากรมากเป็ นที่สองรองลงมา
จากมหานครโตเกียว นครโอซาก้าเป็ นศูนย์กลางทางด้านการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของญี่ปนุ่
มาตัง้ แต่สมัยอดีต
ปัจจุบนั นครโอซาก้ามีบทบาทสาคัญในฐานะที่ตงั้ ของบริษัทผลิตสินค้า
อิเล็คทรอนิคส์ชนั้ นาหลายบริษัทอีกด้วย... นาท่านชม “จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกสั 300” เป็ นจุดชม
วิวที่ตงั้ อยู่ในอาคาร ABENO HARUKAS ซึ่งมีความสูงถึง 300 เมตร จนถูกบันทึกให้เป็ นอาคารที่สงู
ที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่ มานับตัง้ แต่ปีค.ศ. 2014 โดยจุดชมวิวฮารุกสั นัน้ จะอยู่ในชัน้ 58-60 ซึ่งแต่ละ
โซนก็จะมีกิจกรรมน่าสนใจต่างกันไป โดยจะมีทงั้ ลานเอนกประสงค์ท่รี บั แสงแดด และอากาศจาก
ภายนอกได้โดยตรง มีการเตรียมขัน้ บันไดไว้ให้คนได้น่งั ชมวิว หรือจะเป็ นร้านขายของที่ระลึกที่มีของ
น่ารักๆ มากมาย ก่อนจะไปที่ชนั้ บนสุดซึ่งเป็ นทางเดินที่กนั้ ด้วยกระจกใส ทาให้สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพรอบเมืองได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ “ตลาดสดคุโระมง” ตลาดนีแ้ ต่เดิมเคยใช้ช่ือว่า “ตลาดเอ็นเมย์จิ” ในช่วงท้ายของ
การปกครองในสมัยเมย์จิ เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงนีม้ ีวดั ใหญ่ท่มี ีช่ือว่า “วัดเอ็นเมย์จิ” เป็ นตลาดสด
ที่จาหน่ายของดีดา้ นผลผลิตทางการเกษตร ผัก ผลไม้ อาหารสด ร้านเสือ้ ผ้า ร้านขายยา ร้าน 100
เยน ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร อยู่รวม ๆ กัน ให้ท่านได้อิสระในการเลือกซือ้ ของฝาก หรือศึกษาดูวิถี
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ค่า

ชีวิตยามเช้าของคนโอซาก้าตามอัธยาศัย ซึ่งทางเดินรวมของตลาดอยู่ท่ปี ระมาณ 600 เมตร มี
ร้านค้าร่วม 170 ร้านค้า โดยมีประวัติยาวนานถึง 190 ปี และได้รบั สมญานามว่าเป็ น "ครัวแห่งนคร
โอซาก้า" ไม่ว่าจะเป็ นหัวหน้าพ่อครัว แม่บา้ น ภัตตาคาร ต่างก็มาจับจ่ายหาซือ้ วัตถุดิบจากตลาดแห่ง
นี ้ เพราะเชื่อกันว่าจะได้วตั ถุดิบที่ดีในการปรุงอาหาร และทาให้อาหารมีรสชาติท่แี สนอร่อย... นาท่าน
เดินทางสูย่ ่านช้อปปิ ้งที่มีช่อื เสียงย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าที่มีความสาคัญอีกแห่งหนึ่งในแถบ
ภูมิภาคคันไซ ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซือ้ สินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า
เครื่องสาอาง ของใช้ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทัง้ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้อง
ดิจิตอล กล้องวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือท่าน
จะเลือกสนุกกับการซือ้ ของแบบสบาย ๆ กระเป๋ าที่รา้ น 100 เยน ที่มีของหลายประเภท เลือกซือ้ ของ
ฝากติดไม้ติดมือ นอกจากนีย้ งั มีหา้ งสรรพสินค้ามีช่ือในญี่ปนุ่ ...
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร...
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั OSAKA EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์
23 ต.ค. 65 นครโอซาก้า - สวนสนุ กระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาท่านเดินทางสูส่ วนสนุกระดับโลก ณ “ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ” ซึ่งนับได้ว่าเป็ นสวนสนุกอันยิ่งใหญ่
ตระการตากับโลกภาพยนตร์ พร้อมร่วมสนุกและท้าทายกับเครื่องเล่นหลากชนิดที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ
เชิญท่านสัมผัสภาพยนตร์ 3 มิติ “THE TERMINATOR 2” จาลองฉากคนเหล็กทะลุมิติ ซึ่งจะทาให้
ท่านได้เข้าไปอยู่ในการผจญภัยและตื่นเต้นไปกับนักแสดงอย่างคาดไม่ถึง / ตื่นเต้นกับเครื่องเล่นใหม่
แบบ 4 มิติ กับเรื่อง “ S P I D E R M A N ” ที่รอให้ท่านพิสจู น์ความมันส์ซ่งึ นับว่าเป็ นเครื่องเล่นที่มี
นักท่องเที่ยวมารอเข้าคิวในการเข้าชมอย่างไม่ขาดสาย l สนุกกับตัวคาแร็คเตอร์สีเหลือง “มินเนี่ยน”
โดยการนั่งซีมเู ลเตอร์ตลุยไปกับภาพยนตร์จอโค้งขนาดใหญ่ เครื่องเล่นใหม่นี ้ เป็ นแบบ 3D-RIDE ที่
เน้นความตลกและสนุกสนาน ซึ่งมีฉากต่าง ๆ อยู่ภายในห้องทดลองของ GRU จอมวายร้าย ซึ่งเป็ น
หัวหน้าของเหล่า MINION นั่นเอง บริเวณโซน “มินเนี่ยนพาร์ค” จะตกแต่งเป็ นมินเนี่ยนสีเหลือง
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สดใสในอิรยิ าบทน่ารักสุดกวน ชวนให้น่าถ่ายภาพทุกมุม นอกจากนีย้ งั มีรา้ นขายของที่ระลึก คาเฟ่
และร้านอาหาร มีเมนูพิเศษ อย่างเช่น แฮมเบอร์เกอร์มินเนี่ยน และราเม็งมินเนี่ยน l ชมเทคนิค
ทันสมัย และสาธิตวิธีการจัดฉากในภาพยนตร์ท่ีตอ้ งเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงหรือการเกิดเพลิงไหม

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

บ่าย

พบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “JAWS” ร่วมใช้ทนุ ก่อสร้างอย่างมหาศาล
ไม่ต่ากว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะเครื่องเล่น JAWS) / ส่วนท่านที่รกั ความน่ารัก โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะ
พลาดไม่ได้กบั การเล่นเครื่องเล่น “SNOOPY’S PLAYLAND” ซึ่งเป็ นเครื่องเล่นอีกชิน้ หนึ่งที่สามารถ
สร้างทัง้ ความสนุก...ตื่นเต้น..และเสียงหัวเราะได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนีย้ งั มีฉากจาลองของ
เมืองนิวยอร์คการแสดงสดของบรรดาคาวบอยที่จะออกมาดวลปื นกันเสียงดังสนั่นอวดความยิ่งใหญ่
และที่ขาดไม่ได้กบั ขบวนพาเหรดโชว์ท่จี ดั ขึน้ ประจาทุกวัน สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าตัวการ์ตนู
ในจินตนาการ และการแสดงความสามารถพิเศษของนักแสดงที่จะโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่

ท่านสามารถเลือกสนุกกับสวนสนุกใหม่โลกแห่งจินตนาการ ตื่นตาตื่นใจไปกับดินแดนเวทมนต์แห่ง
พ่อมด โดยตัวเอกของเรื่องคือ “แฮร์รี่ พอตเตอร์” จากวรรณกรรมเยาวชนที่โด่งดังที่สร้างจาก
จินตนาการที่เล่าผ่านตัวอักษรหลายภาษา จนกลายเป็ นดินแดนที่ถูกสร้างขึน้ ในโลกแห่งความเป็ น
จริง นาท่านเพลินและร่วมเป็ นส่วนหนึ่งไปกับจินตนาการในสวนสนุก ได้แก่ ปราสาทฮอกวอตส์
สถานที่จดั กิจกรรมแฮร์รี่ พอตเตอร์กบั การผจญภัยต้องห้าม (Harry Potter and the Forbidden
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ค่า

Journey) หมู่บา้ นฮอกส์มีด้ ... เป็ นอาคารขนาดใหญ่ท่จี าลองมาจากหมู่บา้ นฮอกส์มีด้ ในภาพยนตร์
ประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และสถานีรถไฟจาลอง หลังคาของอาคารมีหิมะปกคลุมตลอดปี ใน
ส่วนนีจ้ ะมีทางเดินหินอยู่ตรงกลาง สองด้านข้างเป็ นร้านรวงต่างๆ ในฮอกส์มีด้ ทางเข้าเป็ นซุม้ หินโค้ง
เที่ยวบินฮิปโปกริฟฟ์ ... รถไฟเหาะความเร็วต่าสาหรับครอบครัวที่ดัดแปลงมาจากเครื่องเล่นเดิมชื่อ
“Flying Unicorn” โดยจะมีแฮกริดคอยให้คาแนะนาในการนั่งรถไฟที่ถูกต้อง ทางเข้าเป็ นช่องว่าง
ระหว่างวงกลมหินดังที่ปรากฏในหนังภาค 3 - 4 เมื่อเข้าไปจะพบกระท่อมและหุ่นยนต์ฮิปโปกริฟฟ์
ขนาดเท่าจริง โดยผูเ้ ล่นจะต้องโค้งให้กบั ฮิปโปกริฟฟ์ ก่อน เพื่อสร้างความไว้วางใจ หลังจากนัน้ จึงจะ
สามารถนั่งรถไฟได้ ในส่วนของตัวรถไฟเหาะ จะเป็ นรถไฟพ่วงที่สานจากฟาง ประดับด้วยใบไม้และ
ขนนก แล่นบนรางรถไฟสีดา เบือ้ งล่างเป็ นกระท่อมแฮกริดขนาด 2 ห้องสร้างจากหิน และสวน
ฟั กทองยักษ์ห่นุ ไล่กาที่มีหวั เป็ นฟั กทอง บัตเตอร์เบียร์เครื่องดื่มโลกพ่อมดแม่มด (ไม่มีแอลกอฮอล์)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั OSAKA EXCEL TOKYU หรือเทียบเท่า

วันจันทร์
24 ต.ค. 65 นครโอซาก้า – จังหวัดเกียวโต – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน (มรดกโลก) – ถนน
สายชาเขียว – อาราชิยาม่า - เดินชมสวนป่ าไผ่ - วัดเท็นริวจิ – สะพานโท
เกะทสึ - นาโกย่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ “เกียวโต” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) อดีตซึ่งเคยเป็ น
เมืองหลวงของประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งจัดว่าเป็ นศูนย์กลางของเกาะฮอนชู นอกจากนีเ้ กียวโตยังเป็ นหนึ่งใน
สมาชิกของกลุม่ เมืองใหญ่ "เคฮันชิง" และเกียวโตยังจัดว่าเป็ นเมืองที่มีประชากรมากเป็ นอันดับ 11
ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 และในปัจจุบนั เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 7 ของประเทศญี่ปนุ่ ด้วย
ประชากรที่มากถึง 1.4 ล้านคน เมืองเกียวโตเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปนมายาวนานที
ุ่
่สดุ คือ
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เที่ยง

บ่าย

ตัง้ แต่ ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็ นเมืองสาคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของญี่ปนุ่ อีกทัง้ เมืองเกียวโตยังมักจะรอดพ้นจากการเป็ นเป้าโจมตีต่าง ๆ เมื่อเกิด
สงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิวเคลียร์ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สองทาให้เกียวโตยังคงสภาพวัด ศาลเจ้า
และสิ่งปลูกสร้างที่มีคณ
ุ ค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม และเก่าแก่เอาไว้ได้อย่างมากมายจนถึงทุกวันนี ้
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง “อุจิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) เมืองอันเงียบสงบ
ตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ อุจิทางตอนใต้ของเมืองเกียวโต... นาท่านเยี่ยมชม “วัดเบียวโดอิน” วัดนีถ้ กู สร้างขึน้
เมื่อปี ค.ศ. 998 เพื่อเป็ นบ้านพักตากอากาศของนักการเมืองผูท้ รงอิทธิพลในสมัยนัน้ ไม่ใช่เพื่อเป็ น
วัด แต่ลกู ชายได้เปลี่ยนเบียวโดอินให้เป็ นวัดในปี ค.ศ. 1053 พร้อมกับสร้างห้องโถงฟิ นิกซ์ท่มี ี
ชื่อเสียงโด่งดัง และยังกลายเป็ นสัญลักษณ์ดา้ นหลังของเหรียญสิบเยนด้วย อาคารของวัดเบียวโด
อินนัน้ ถูกทาลายลง และมีการบูรณะสร้างขึน้ ใหม่หลายครัง้ ตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมา แต่หอ้ ง
โถงฟี นิกซ์ยงั อยู่เหมือนเดิมตลอดมาจนถึงทุกวันนีท้ าให้กลายเป็ นหนึ่งในอาคารไม้ท่ีมีความเก่าแก่
ที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่ ที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ตราบวันนี.้ .. นาท่านเที่ยวชมบรรยากาศ “ถนนชาเขียว”
ในวันสบาย ๆ กับบรรยากาศแสนอบอุ่น ท่ามกลางดอกซากุระที่บานสะพรั่งที่เมืองอุจิ (Uji-shi)
(ขึน้ กับสภาพอากาศ) มีสถานที่หลายแห่งที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ไม่ว่าจะเป็ นวัด ศาล
เจ้า เป็ นต้น เมืองอุจิได้ช่ือว่าเป็ นแหล่งผลิตชาเขียวที่มีช่อื เสียงโด่งดังไปทั่วญี่ปนุ่ ที่น่มี ีรา้ นขาย
ผลิตภัณฑ์ท่ที าจากชาเขียวหลายแห่งทัง้ สองฟากฝั่ง มีมากมายหลายร้านจนคุณเลือกไม่ถกู กันเลยที่
เดียวและใช่ว่าจะมีแต่ใบชาจาหน่าย ท่านสามารถพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมชาเขียวในรูปแบบอื่น
ได้อีก ลองแวะชิมซอฟท์ครีมชาเขียวหวานละมุนลิน้ และนั่งพักเชิวๆ ดื่มด่าไปกับวัฒนธรรมการดื่ม
ชาเขียวแท้ๆ แบบญี่ปนุ่ ก่อนที่จะเดินทางสูจ่ ุดหมายต่อไป หรือเลือกชิมเมนูยอดนิยมอย่าง บะหมี่
โซบะรสชาเขียว และขนมหวานรสชาเขียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...

นาท่านเดินชม “สวนป่ าไผ่” ต้นไผ่ท่ขี นึ ้ อยู่สองข้างเป็ นทิวแถวถอดตัวเป็ นแนวยาวขนาบสองข้างทาง
ลาต้นตัง้ ตรงเป็ นทรงกระบอกอย่างสวยงาม ทาให้ลาต้นของต้นไผ่มกั จะถูกนามาใช้ในการประดับ
ตกแต่งสวนสวยงามในแบบฉบับญี่ปนุ่ และใช้ในการบาบัดจิตใจมาตัง้ แต่ครัง้ โบราณกาลสืบต่อมา
นาท่านชม “วัดเท็นริวจิ” เป็ นวัดที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในเขตอาราชิยาม่าของเกียวโต ซึ่งเป็ นอันดับ
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1 จาก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซ็น และยังได้ถกู บันทึกเป็ นมรกดโลก นอกจากนีย้ งั มีโรงเรียนสอน

ศาสนาพุทธนิกายรินซาย เซ็น อยู่ภายใต้การดูแลของวัดเทนริวจิอีกด้วย วัดแห่งนีถ้ กู สร้างขึน้ ในปี
1339 ท่านโชกุนอาชิคากะ ทาคาอุจิ เพื่ออุทิศให้กบั จักรพรรดิโกไดโกะ ผูไ้ ด้เสด็จสวรรคตล่วงลับไป
แล้ว อาคารต่างๆของวัดได้ถูกเผาทาลายในระหว่างสงคราม และได้มีการสร้างอาคารต่าง ๆ ขึน้ มา
ใหม่ในสมัยเมย์จิ (1868-1912) ซึ่งรวมถึงเรือน HOJO, เรือนวาดภาพ และห้องครัวของวัด แต่ว่าสวน
โดยรอบนัน้ เป็ นสวนที่อยู่มาตัง้ แต่เริ่มต้นสร้างวัด และยังคงรู ปแบบเดิมไว้อย่างดี ออกแบบโดยท่าน
มุโซ โซเซคิ เป็ นท่านเดียวกับที่ออกแบบสวน KOKEDERA และสวนอื่น ๆ ที่มีความสาคัญในเกียวโต

ค่า

อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ “สะพานโทเกะสึเคียว” โดยมีความยาวร่วม 200 เมตร โดยชื่อสะพานแห่งนี ้
มีความหมายถึงสะพานที่สามารถมองเห็นดวงจันทร์อยู่เบือ้ งหน้า ส่วนเบือ้ งล่างของสะพานคือแม่นา้
โอะอิ ไหลจากตานา้ ในภูเขาอาราชิยาม่าที่ยงั คงความใสสะอาดและบริสทุ ธิ์มาตัง้ แต่สมัยอดีต โดยมี
ภูเขาอาราชิยาม่าเป็ นวิวอันงดงามอยู่เบือ้ งหลัง สะพานเก่าแก่ดงั้ เดิมนีส้ ร้างขึน้ ในยุคสมัยเฮย์อนั ใน
ยุคก่อตัง้ กรุงเกียวโตเลยทีเดียว และได้มีการบูรณะครัง้ ยิ่งใหญ่ลา่ สุดในช่วงราว ปี ค.ศ. 1 9 3 0
นาท่านเดินทางสู่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศนู ย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริเวณ
ภาคกลาง มีอตุ สาหกรรมสาคัญทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทัง้ เป็ น ที่ตงั้ ของสถานที่สาคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์และย่านการค้าทันสมัย เมืองที่ตงั้ อยู่ในจังหวัด “ไอจิ” จังหวัดที่มีมูลค่าการส่งสินค้า
อุตสาหกรรมการผลิตเป็ นอันดับหนึง่ ในประเทศญี่ปนุ่ เป็ นจุดศูนย์กลางที่มีความเจริญรุง่ เรืองในด้าน
การประดิษฐ์สิ่งของ มาแต่อดีต ดังนัน้ จึ งมีอตุ สาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตัวกันอยู่ในจังหวัด
ไอจิ ตัง้ แต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น เครื่องปั้ นดินเผา สิ่งทอ จนถึงอุตสาหกรรมแนวหน้า เช่น
ยานยนต์ การบินและอวกาศ...
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ท่ีพกั NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันอังคาร
25 ต.ค. 65 นาโกย่า - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - สวนดอกไม้และสวนนกคาเคะกาว่าคะโจ
เอ็ น - โกะเท็ ม บะ - อิ ส ระช้อ ปปิ้ ง โกะเท็ ม บะ เอ้าท์เล็ ต - ทะเลสาบยามานา
คะโกะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เที่ยง

นาท่านเดินทางสูจ่ งั หวัด “ชิซึโอะกะ” ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณภูมิภาคชูบขุ องประเทศญี่ปนุ่ จังหวัดที่ถูกโอบ
ล้อมด้วยภูเขาสูง มีสถานที่พกั ตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปนุ่ ได้รบั ความนิยม
จากบรรดากลุม่ นักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวในประเทศญี่ปนุ่ เอง เพื่อนาท่านสู่ “ทะเลสาบ
ปลาไหลฮามานะ” ซึ่งเป็ นทะเลสาบนา้ จืดขนาดใหญ่ท่สี ดุ ของภาคกลางเป็ นแหล่งเพาะพันธุป์ ลาไหล
ที่ใหญ่ท่สี ดุ ชาวญี่ปนนิ
ุ่ ยมทานเนือ้ ปลาไหลย่างเป็ นอย่างมาก นอกจากเป็ นจุดแวะของนักเดิน
ทางไกล และยังคงเป็ นอู่ขา้ วอู่นา้ ที่มีความสาคัญในการผลิตปลาไหลออกสูต่ ลาดทั่วประเทศญี่ปนุ่
แหล่งใหญ่... นาท่านเดินทางสู่ “สวนดอกไม้และสวนนก” (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศและฤดูกาลในแต่
ละปี ) ด้วยเทคโนโลยี ความเพียรพยายามในการเก็บรักษา การควบคุมตัวแปร สภาพดินฟ้าอากาศ
ให้สามารถชมดอกไม้ได้ตลอดทัง้ ปี ภายในอาคารจึงถูกควบคุมอุณหภูมิให้อบอุ่น และเหมาะสม
ตลอดทัง้ ปี เพื่อควบคุมไม้ดอกให้สามารถผลิดอกได้ตลอด แม้จะเป็ นช่วงของฤดูหนาวที่มีหิมะปก
คลุมทั่วแผ่นดินและผืนนา้ ก็ตาม ภายในมีการแสดงไม้ดอกนานาพันธุเ์ พื่อให้ท่านได้เลือกมุมที่ท่าน
ถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจ อีกทัง้ ยังมีสว่ นที่จดั แสดงของเหล่านกหลายสายพันธุ์ เพื่อคอย
สร้างความบันเทิงให้กบั นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม สามารถสัมผัส ให้อาหาร และสามารถถ่ายรูปคู่
กับนกได้ตลอดทัง้ ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

ค่า
พิเศษ

นาท่านเดินทางสูเ่ มือง “โกะเท็มบะ” (ใช้ระยะยเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) มีพนื ้ ที่
194.6 ตารางกิโลเมตร ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาไฟฟูจิ เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ไม่ไกลจาก
ภูเขาไฟฟูจิ
และสามารถเดินทางสูม่ หานครโตเกียวสะดวกโดยใช้บริการทางรถไฟและรถยนต์ได้
ด้วย… อิสระช้อปปิ ้ง “โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต” ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนคุณแปลก
ใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก ทัง้ แฟชั่นนาสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่ว
ทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากันตลอดปี อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH
PUPPIES, ADIDAS และสินค้าแเบรนด์เนมที่มีช่อื เสียงมากมาย ทัง้ แบรนด์ของญี่ปนุ่ และต่างชาติ
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าในโรงแรม… บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์นานาชนิด
โรงแรมแห่งนีท้ ่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนา้ แร่ญี่ปนุ่ เพื่อเป็ นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย
กับการเดินทางหรือทากิจกรรมมาตลอดทัง้ วัน การแช่นา้ แร่ธรรมชาติเป็ นวัฒนธรรมดัง้ เดิมของญี่ปนุ่
มาอย่างช้านานตัง้ แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบนั และยังคงได้รบั การรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็ น
อย่างดี ทาให้เป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบารุงการไหลเวียนโลหิต

วันพุธ
26 ต.ค. 65 ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ชมความงดงามของภู เขาไฟฟู จิ ชั้น 5 (ขึ้ น อยู่ กับ
สภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้ งย่านชิ นจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนู
หม้อไฟบุฟเฟ่ ต์ชาบูชาบู และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อนั้ )
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาท่านชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่มีความสูงเหนือจากระดับนา้ ทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี
ชื่อเสียงเป็ นที่รูจ้ ักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่า
เป็ นสัญ ลักษณ์ของประเทศญี่ ปุ่น ทัง้ ยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่ องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญี่ ปุ่น
ตลอดทุกฤดูกาล นาท่านขึน้ สู่ชนั้ ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึง
ความสวยงามของตัว ภู เขาและวิ วโดยรอบของภู เขาไฟฟู จิ และความหนาวเย็ น ให้ ทุ ก ท่ า นได้
ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็ นที่ระลึก...
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” มหานครเป็ นเมืองหลวงปัจจุบนั ของประเทศญี่ปนุ่ เป็ นศูนย์รวม
วิวฒ
ั นาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอนั ลา้ สมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการ
ปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ดว้ ยกัน ทัง้ นีเ้ ขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็ นเขตเมืองที่ใหญ่
ที่สดุ ในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมือง
โตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็ นเมืองที่มี
ประชากรมากที่สดุ ในโลกเมืองหนึ่ง โตเกียวตัง้ อยู่บริเวณภูมิภาคคันโตของญี่ปนุ่ คาว่า “โตเกียว”
หมายถึง “นครหลวงตะวันออก” ในโตเกียวยังเป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังหลวงของสมเด็จพระจักรพรรดิ
องค์ปัจจุบนั อีกด้วย... นาท่านเดินทางสูอ่ ีกย่านช้อปปิ ้งที่คนไทยคุน้ เคยเป็ นอย่างดี “ย่านชินจูก”ุ
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือ้ สินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย
ท่านสามารถหาซือ้
สินค้านานาชนิดได้จากที่น่ี ไม่ว่าจะเป็ น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสาอาง และสินค้าอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซือ้ สินค้า และของที่ระลึก
อย่างจุใจ...
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูบฟุ เฟ่ ตช์ าบูชาบูเนือ้ หมูและเนือ้ วัว ที่ได้คดั
สรรเนือ้ สัตว์เป็ นอย่างดี พร้อมบริการเสิรฟ์ ท่านด้วยข้าวสวยญี่ปนุ่ ร้อนระอุเม็ดกลมละมุนนุ่มลิน้
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่า

วันพฤหัสบดี
27 ต.ค. 65 โตเกี ยว - วัดอาซากุ สะ - นมัสการเจ้าแม่ กวนอิ มศั กดิ์สิ ทธิ์ - นาริตะ – อิ สระ
ช้อปปิ้ งนาริตะ อิ ออนมอลล์ - สนามบิ น นานาชาติ น าริตะ ประเทศไทย - ท่ า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL707
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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เที่ยง

บ่าย

นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ช่ือว่า เป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รบั
ความเคารพนับถือมากที่สุด แห่งหนึ่งในโตเกี ยว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งมักจะมีผูค้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิริม งคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ น
ที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้าที่ อยู่ ด้านหน้าสุดของวัด ที่มี ช่ื อว่า “ประตู ฟ้ าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิห ารที่
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม มีช่ือว่าถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็ นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพืน้ เมื อง
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้
เป็ นของฝากของที่ระลึก... นาท่านเดินทางสู่จงั หวัด “ชิบะ” ซึ่งเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ประเทศญี่ปนุ่ ตัง้ แต่สมัยสงครามโลกครัง้ ที่สองเป็ นต้นมา เนื่องจากลักษณะชายฝั่ งที่ติดต่อกับอ่าว
โตเกียว ในอดีตจังหวัดชิบะเป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี ้
จัง หวัดชิ บ ะเป็ น จังหวัดที่ น่าท่อ งเที่ย ว ด้วยความที่ เต็ม ไปด้ วยธรรมชาติและสถานที่ท่ องเที่ ยวที่
น่าสนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝั่ง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวได้อย่าง
ง่ายดาย ซึ่งที่น่ีไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติท่ีสวยงามเท่า นั้น แต่ยังมี วัฒ นธรรมที่โดดเด่น พร้อมทั้ง
อาหารที่เป็ นเอกลักษณ์ นั่นจึงทาให้จงั หวัดชิบะเป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญี่ปนุ่ ...
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

นาท่านอิสระช้อปปิ ้งที่ “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างที่ใหญ่ท่ีสุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่าน
ได้ชอ้ ปปิ ้งในแหล่งช้อปปิ ้งแห่งใหม่มีรา้ นค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า รองเท้า นาฬิกา
เครื่องประดับ เครื่องสาอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื ้อหาของใช้ดีๆ
และของฝากได้อย่างจุใจ.... นอกจากนัน้ ยังมีโซนจัสโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ
เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ
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15:00 น.

18:20 น.
23:00 น.

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ส นามบิ น นานาชาติ น าริ ต ะ ตั้ง อยู่ ท่ี เมื อ งนาริต ะ จัง หวัด ชิ บ ะ ประเทศญี่ ปุ่ น
ดาเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งได้แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงาน
ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกี ยวแห่งใหม่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ น าริตะเป็ นสนามบิ นหลัก ที่
ให้บริการผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปนุ่ และเป็ นจุดเชื่อมต่อการ
เดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็ นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสาหรับผูโ้ ดยสารมากอันดับ 2
ของญี่ ปนุ่ (รองจากสนามบิน นานาชาติฮาเนะดะ) เป็ นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็ น
อันดับ 1 ของญี่ปนุ่ และอันดับ 3 ของโลก...
เหินฟ้าสูท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707
เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ
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ราคา (บาท l ท่าน)




 

+

ราคาทัวร์
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาตั๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ
ชัน้ ประหยัด
รวมภาษีเชือ้ เพลิงแล้ว

ผูใ้ หญ่

79,900.-

28,900.-

51,000.-

เด็กมีเตียง (06-11 ปี )

79,900.-

28,900.-

51,000.-

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี )

65,900.-

28,900.-

37,000.-

ตาราง
การเดินทาง
2565

21-27 ต.ค.

ผูเ้ ดินทาง

รวม

พักเดี่ยวใช้หอ้ งคู่
เพิ่ม
(บาท)
รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว

15,900.-

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี ) ไม่มีเตียงนอน ไม่มบี ริการอาหารทุกมือ้ ไม่มีที่น่ งั บนรถโค้ช
หมายเหตุ **ราคาทัวร์ ยังไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR**

** สำคัญ โปรดอ่ำน ก่อนทำกำรจองทัวร์ **
ภำยใน 14 วัน ก่อนเดินทำงเข้ำประเทศญี่ปุ่น ห้ำมเดินทำงไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขำด
เพรำะจะทำให้สถำนะกำรเข้ำประเทศของท่ำนจะเปลี่ยนจำกกลุ่มสีน้ำเงินเป็ นกลุ่มสีเหลืองทันที
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อัตรานีร้ วม
ค่าตั๋วเครื่องบิน
บริการนา้ ดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปนุ่ )
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปนุ่
ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000-2,000,000 บาท
ค่าห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กาหนด
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
อัตรานีไ้ ม่รวม
ค่าทาหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็ นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็ นต้น
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็ นกาลังใจในการทางานได้
ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่ได้คิดรวมในรายการทัวร์
การชาระเงิน
บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจา 30,000 บาท สาหรับการจองต่อหนึ่งที่น่งั ภายหลังจากการทาการจอง 3 วัน
ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงือ่ นไขพิเศษทางบริษัทฯ กาหนด (ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูก
จองเต็มเร็วกว่าปกติ หรื อจาเป็ นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้ เพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์)
กรณียกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกาว่า 3 0 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1 0 , 0 0 0 บาท
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทงั้ หมด
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 5 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจานวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
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สาคัญ…เงือ่ นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
 บริษัท คอมแพ็ค เวิลด์ จากัด เปิ ดดาเนินการเพื่อเป็ นตัวแทนในการนาเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นาเสนอในรายการทัวร์ได้วาง











เส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ขอ้ มูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปี กอ่ น ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวประเทศญี่ปนมาอ้
ุ่
างอิง แต่ไม่สามารถชีว้ ดั ได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปี จะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ ในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็ นต้น ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ
พยายามนาเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะ
คานึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สงู สุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็ นหลัก
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจานวนขั้นต่าที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดิน ทางต่ ากว่า ที่ระบุ ไว้ข้างต้น โดยจะแจ้ งให้ ผู้เดิน ทางทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วัน ก่ อ น
เดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้าต้องการจองและซือ้ ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศ
ญี่ปนุ่ ไม่ว่าจะเป็ นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นนั้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดย
มิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใด)
กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผูเ้ ดินทางได้ เนื่องมาจากผูเ้ ดินทางอาจมี
สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการ
เลื่อนหรือยกเลิกเทีย่ วบิน และอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

ข้อกาหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร
(จาเป็ นต้องแจ้งข้อจากัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ข้อกาหนดสาหรับท่านที่ไม่ทานเนือ้ ปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปนุ่ หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้ สัตว์นา้ อื่นใดได้
ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็ นเมนูที่เป็ น
ผักหรือเต้าหูแ้ ทน
3. ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจากัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้ สัตว์ (เนือ้ วัว, เนือ้ หมู, เนือ้ ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็ น
ของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจากัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปนุ่ แล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้ สัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก
หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทาจากหัวบุกเท่านัน้

ตั๋วโดยสารและสายการบิน
1. ตั๋วโดยสาร
1.1 การเดินทางเป็ นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ ประหยัด) ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ
ท่านต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทาการจองทัวร์)
1.2 ค่าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคานวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง
- 16 -

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ ในภายหลัง ถือเป็ นค่าตั๋ว
เครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผเู้ ดินทางต้องเป็ นผูช้ าระ
กรณีที่ท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดาเนิน
ได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสารต้องดาเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตนเอง
ทีน่ ่งั บนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคาขอได้ตามขัน้ ตอน แต่ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รบั คาขอที่น่งั LONG LEG ผูโ้ ดยสารต้องไปแจ้งคาขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
กรณีที่ทวั ร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้
ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผูเ้ ดินทางทุกกรณี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ
ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้อ งรอเงินคืนตามขัน้ ตอนของสายการบิน
เท่านัน้ กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนัน้ ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่
กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตงั้ แต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สงู สุดของท่านเอง
ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึน้ เครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รบั ไมล์สะสม
เรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้ กับบริษัททัวร์และสายการบินได้

2. สายการบิน
2.1 สาหรับผูเ้ ดินทางซึ่งตัง้ ครรภ์ สตรีตงั้ ครรภ์ทกุ อายุครรภ์ตอ้ งอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจ้งพนักงานทันทีเมื่อทาการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ ว่ มเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผูท้ ี่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผูท้ ี่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกาหนด
2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสาคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทาการ
ยืนยัน,ชาระมัดจาค่าตั๋วหรือชาระเต็มจานวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มัดจาหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
2.3 กระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง (เป็ นไปตามกฎของสายการบิน)
o นา้ หนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารใน
ชัน้ ประหยัด) หากกรณีที่สมั ภาระมีนา้ หนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางนา้ หนักเพิ่มได้
o กระเป๋ าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนาขึน้ เครื่องได้ จะต้องมีนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจาต้องมีสดั ส่วน ดังนี ้
(กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 56cm x 46cm
2.4 บางรายการทัวร์ที่ตอ้ งใช้สายการบินภายในประเทศนา้ หนักของกระเป๋ าอาจถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั
ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน
3. วีซ่า
3.1 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้หลังจากที่วีซ่าผ่านและได้รบั วีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทต้องขออนุญาตทาการยกเลิกวีซ่า
ทุกกรณี
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