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27 มนีาคม – 03 เมษายน 63   65,900.- 
มกราคม 2562 

เทีย่วสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO / ชนิไซบาช ิ/ เมอืงเกยีวโต / อาราชยิาม่า 

วดักนิคะคจุ ิ/ ชมอโุมงคไ์ฟทีน่าบะนะโนะซาโตะ / น่ังชนิกนัเซน /  

ล่องทะเลสาบอาช ิ/ กนิไขด่ าทีโ่อวาคดุานิ / ภูเขาไฟฟูจ ิ/ หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก 

ชมซากรุะสวนชนิจกูุเกยีวเอน / ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ/ ตลาดปลาซกึจิ ิ/ ศาลเจา้เมจ ิ

ชอ้ปป้ิงทาเคชติะ / ฮาราจกู ุ/ โอโมเตะซานโดะ/ ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติี ้

มือ้พเิศษ !! ป้ิงย่างรา้นดงั ROKKASEN / บนิ JAL ฟูลเซอรว์สิ กระเป๋า 46 โล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ - - - - 

2 สนามบนิคนัไซ-สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ  X O WELINA HOTEL 

3 
เมอืงเกยีวโต-อาราชยิาม่า-สะพานโทเคะทส-ึป่าไผ-่วดักนิคะคุจ(ิวดัเงนิ) 

PHILOSOPHER’S PATH-เมอืงนาโกย่า-เทศกาลไฟ NABANA NO SATO 
O O X 

NAGOYA 

CASTLE HOTEL 

4 
สมัผสัประสบการณน่ั์งชนิกนัเซน-แวะทะเลสาบฮามานะ-อุทยานฮาโกเน่ 

แวะชมทะเลสาบอาช-ิน่ังกระเชา้ขึน้หุบเขาโอวาคุดานิ [เทีย่วเดยีว]-แชน่ ้าแร ่
O O O 

TOMINOKO 

ONSEN ♨ 

5 
ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] – หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก 

ชมซากุระ ณ สวนชนิจกูุเกยีวเอน – ชอ้ปป้ิงย่านชนิจกู ุ
O O O WBF ASAKUSA 

6 อสิระเต็มวนัเทีย่วในเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสีนียแ์ลนด ์ O X X WBF ASAKUSA 

7 
ตลาดปลาซกึจิ-ิศาลเจา้เมจ-ิชอ้ปป้ิงทาเคชติะ-ฮาราจกู-ุโอโมเตะซานโดะ 

ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ-สนามบนิฮาเนดะ 
O O X  

8 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ     
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วนัทีห่น่ึง : กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตหูมายเลข 8 เคาเตอร ์R เจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

22.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ JL 728 การบนิไทย 
 

วนัทีส่อง : สนามบนิคนัไซ – เมอืงโอซากา้ – สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO 

               ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

06.05 น.  ถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่ยูนิเวอรแ์ซลสตูดโิอ รว่มสนุกทา้ทายกบัเคร ือ่งเลน่หลากหลายชนิดตืน่เตน้ ระทกึใจ

จากหนังดงัทีท่่านชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเร ือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์าก

เร ือ่ง“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณจ์รงิกบั “จอว”์ ใชทุ้น

สรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร ือ่งเลน่ภาคใหม่ของ “สไปเดอร ์

แมน” ทีร่อใหท่้านพสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตล ์

ครอบครวัใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารกัช ือ่ดงัของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame 

http://bit.ly/2NMk5YE
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Street หรอืใหท้่านพบกบัโซน“HARRY POTTER” ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์ ีพ่อตเตอร ์ให ้

ท่านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากตา่งๆจากภาพยนตร ์หรอืจะมนัสส์ดุเหวีย่งไปกบั

เหลา่มนิเน่ียนตวัเหลอืงทีอ่อกมาโชวค์วามน่ารกัแบบสาวกไม่ควรพลาด  

 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด  

ทัง้เคร ือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟช ัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟช ัน่ล า้อนาคตส าหรบัวยัทนีทัง้หลาย เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น 

และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

ค ่า  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

เขา้พกั ณ โรงแรม WELINA HOTEL SHINSAIBASHI 
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วนัทีส่าม :   ใสก่โิมโน – อะราชยิามา – สะพานโทเคะทส ึ– ป่าไผ่ – ปราสาทเงินกนิคะคุจ ิ   

   PHILOSOPHER’S PATH – เมอืงนาโกยา่ – ชมไฟ ณ นาบะนะโนะซาโตะ 

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ใสก่โิมโนเดนิเลน่ ใหท้่านแตง่กายดว้ยชดุกโิมโนสมัผสับรรยากาศ ณ อาราชยิามา่ สถานทีส่ดุโรแมน

ตกิทีแ่มแ้ตช่าวญีปุ่่ นเองยงัมกัจะไปเทีย่วพกัผ่อนในวนัหยดุเพือ่ช ืน่ชมกบัความสวยงามตามธรรมชาต ิ

มองเห็น สะพานโทเคะทส ึมคีวามยาว200 เมตร ซ ึง่ช ือ่ของสะพานนีม้คีวามหมายวา่สะพานทีม่องเห็น

ดวงจนัทรอ์ยูข่า้งหนา้ เบือ้งลา่งของสะพานคอืแม่น า้โออทิีไ่หลมาจากตาน า้ในภเูขาอาราชยิามะทีย่งัคง

ความใสสะอาดมานับตัง้แต ่ชมป่าไผ่ ไผ่ทีข่ึน้อยูส่องขา้งทา้งเสมอืนหน่ึงเป็นอโุมงคใ์หเ้ดนิผ่านถกูปลกูขึน้

ตัง้แตส่มยัเฮอนัหรอืกวา่พนัปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบดั

จติใจมาแตค่ร ัง้โบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหลา่นีก็้ยงัไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งด ีเมือ่เขา้สูป่่าไผ่

แลว้ จะไดส้มัผสัถงึสายลมจากธรรมชาตทิีก่ระทบกบัใบไผ่ ความเขยีวขจแีละความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง  

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

ปราสาทเงินกนิคะคุจ ิหรอืทีค่นไทยมกัเรยีกวา่วดัเงนิซ ึง่เป็นวดันิกายเซน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1482 

โดยโชกนุ อชิคิางะโยชมิสิ ึศาลาของวดัเงนิลอ้มรอบโดยน า้ สวนแบบญีปุ่่ น มใีบไมเ้ปลีย่นสรีอบๆศาลา และ

เมือ่เดนิจนถงึดา้นบนจะเป็นจดุชมววิ มองเห็นววิเมอืงเกยีวโตพรอ้มกบัฉากหลงัภเูขาทีส่วยงาม 

เดนิชม ถนนสายนักปราชญ ์PHILOSOPHER’S PATH เมือ่ซากรุะบานสะพร ัง่ถนนเสน้นีจ้ะกลายเป็น

อโุมงค๕์ซากรุะอนังดงามตระการตา และตลอดสองขา้งทางยงัเต็มไปดว้ยรา้นอาหารสไตลญ์ีปุ่่ น รา้นน า้ชา 

คาเฟ่ รา้นขายของแฮนเมดเก ๋ถอืเป็นจดุชมซากรุะทีส่วยทีส่ดุอกีแห่งของเมอืงเกยีวโต จากน้ันน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงนาโกยา่ 
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NABANA NO SATO เป็นสถานทีจ่ดัแสดงไฟในฤดูหนาวทีม่ี

ช ือ่เสยีงตดิอนัดบัตน้ๆของประเทศญีปุ่่ นซ ึง่ทุกปีจะมกีารจดัแสดง

ไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดก็มีการจดัแสดงแสงสี

ประกอบเสียงเพลงซะดว้ย โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ

ธรรมชาติ สายน ้า อโุมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ี่เนรมิตขึน้จาก

ดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแห่งนีถ้อืเป็นหน่ึงในงานเทศกาล

ทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

เขา้พกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE HOTEL 

 

วนัทีส่ี:่  สมัผสัประสบการณน์ั่งชนิกนัเซน – แวะทะเลสาบฮามานะ – อทุยานฮาโกเน่ 

                   ล่องเรอืทะเลสาบอาช ิ– นั่งกระเชา้สูโ่อวาคุดานิ [เทีย่วเดยีว] – แชน่ ้าแร ่

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมัผสัประสบการณน์ั่งรถไฟชนิคนัเซน หรอื รถไฟหวักระสนุ รถไฟทีถ่อืไดว้า่มคีวามปลอดภยั 

สะดวกสบายและตรงเวลาทีส่ดุในโลก ดว้ยความเรว็สงูสดุเฉลีย่ 240 ก.ม./ชม.  

แวะทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบทีเ่พาะ พนัธุป์ลาไหลทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ใหท่้านไดช้มทวิทศัน์

ของทะเลสาบหรอืเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากปลาไหลนานาชนิด เชน่ พายปลาไหล, ปลาไหลอบซอีิว้ 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

Hakone (ฮาโกเน่) เมอืงทีต่ ัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรงุโตเกยีว ระยะทางจากโตเกยีวมา

ประมาณ 70 กโิลเมตรเท่าน้ัน ท าใหเ้มอืงแห่งนีเ้ป็นหน่ึงในจดุหมายยอดนิยมของนักท่องเทีย่ว เพราะเต็ม
ไปดว้ยแหลง่ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมายทีย่งัมธีรรมชาตอินัอดุมสมบูรณ ์ขึน้ช ือ่ในเร ือ่งออนเซน็ ฮาโกเน่
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เป็นเมอืงทีย่งัมภีเูขาไฟทีย่งัไม่ปะทุหลงเหลอือยู ่และทีส่ าคญัคอืแหลง่ท่องเทีย่วหลายแห่งสามารถชมววิ

ภเูขาไฟฟูจไิดน่ั้นเอง 
 

 

ล่องเรอืชมทะเลสาบอาช ิเกดิขึน้หลงัจากการประทุของภเูขาไฟฮาโกเน่เมือ่ 3,000 ปีกอ่น โดยมฉีาก

หลงัเป็นภเูขาไฟฟูจทิีง่ดงามซึง่เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงฮาโกเน่นั่งกระเชา้ขึน้หุบเขาโอวาคุดานิ 

[เทีย่วเดยีว-ลงโดยบสั]  ทีย่งัครกุรุน่ดว้ยควนัจากบ่อก ามะถนัเดอืดอยูต่ลอดเวลา โดยชาวญีปุ่่ นมคีวาม

เช ือ่วา่หากไดท้านไข่ด าหน่ึงฟองจะสามารถท าใหอ้ายยุนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี  

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม [เมนูขาปูยกัษพ์รอ้มน ้าจิม้ซฟู๊ีด] 
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เขา้พกั ณ โรงแรม TOMINOKA HOTEL / แชอ่อนเซนเพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห่า้ :  ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก  

ชมซากุระ ณ สวนชนิจูกุเกยีวเอน – ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน า้ทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปทั่วโลกและยงั

ถอืวา่เป็นสญัลกัษณห์น่ึงของประเทศญีปุ่่ น น าท่านขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟูจ ิ 

หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไกเป็นจดุท่องเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหมิะ

ทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟูจผ่ิานหนิลาวาทีม่รีพูรนุอายกุวา่ 80 ปี ท าให ้

น า้ใสสะอาดเป็นพเิศษ นักท่องเทีย่วสามารถดืม่น า้เย็นจากแหลง่น า้ไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหาร 
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รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ทีข่ายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมอื และผลติภณัฑท์อ้งถิน่

อืน่ๆใหล้ิม้ลองชมิ 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

ชมซากุระ ณ สวนชนิจูกุเกยีวเอน เดมิเคยเป็นทีพ่กัของขนุนางผูป้กครองเมอืงโตเกยีว และตอ่มาได ้

ตกมาเป็ของราชวงศใ์นปี 1903 เป็นทีส่ าหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ ภายในประกบดว้ยสวน 3 แบบ สวนญีปุ่่ น 

สวนสไตลอ์งักฤษ สวนสไตลฝ์ร ัง่เศส ถอืเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีส่ดุและเป็นทีนิ่ยมมากทีส่ดุของ

กรงุโตเกยีว ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ ชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนิกกลอ้งถา่ยรปู 

นาฬกิาชือ่ดงั CASIO, SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA หรอื SAKURAYA, เสือ้ผา้ ขา้วของเคร ือ่งใช ้

ภายใตแ้บรนด ์MUJI, กระเป๋า หรอื รองเทา้แฟช ัน่, เคร ือ่งส าอางคช์ ือ่ดงัของญีปุ่่ น SHISHEDO, 

KANEBO, SEKISE, SKII และชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์ณ รา้น 100 เยนอยา่งจใุจ 

 

ค ่า  รบัประทาน อาหารค ่า ณ รา้น ROKKASEN 
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บุฟเฟ่หป้ิ์งยา่งทัง้เนือ้ววั เนือ้หมู อาหารทะเล เสรฟิพรอ้ม อาหารนานาชนิด ใหท้่านรบัประทานแบบจใุจ 

เขา้พกั ณ โรงแรม WBF ASAKUSA HOTEL 
 

วนัทีห่ก :     อสิระเตม็วนัเทีย่วในเมอืงโตเกยีว หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสีนียแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเตม็วนัในเมอืงโตเกยีว หรอื ซ ือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์เต็มวนั เพิม่ผูใ้หญท่่านละ 

2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิท่านพบ

กบัความอลงัการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 

600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเคร ือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัส ์

เหมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, 

ตืน่เตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพูีห,์ ตะลยุ

อวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูที่

ท่านชืน่ชอบของ WALT DISDEY ส าหรบัท่านทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ท่านสามารถ

สอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมคัคเุทศก ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อนั

ทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงช ือ่ดงัตามอธัยาศยั  

* เพือ่ใหท้่านไดส้นุกสนานอยา่งเตม็ทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

เขา้พกั ณ โรงแรม WBF ASAKUSA HOTEL 

 

 

 

 
 



  11 

 

วนัทีเ่จด็ : ตลาดปลาซกึจิ ิ– ศาลเจา้เมจ ิ– ชอ้ปป้ิงทาเคชติะ – ฮาราจูก ุ– โอโมเตะซานโดะ  

   ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ – สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตลาดปลาซกึจิ ิศนูยก์ลางในการแลกเปลีย่นปลาและสตัวน์ า้ขนาดใหญท่ีส่ดุในโตเกยีว นอกจากคณุจะ

ตืน่ตาตืน่ใจกบัสตัวท์ะเลชนิดตา่งๆ ทีบ่างชนิดอาจไม่เคยเห็นจากทีไ่หน คณุยงัจะไดเ้พลดิเพลนิกบั

รา้นอาหารทะเลและรา้นซชูใินราคายอ่มเยาอกีดว้ยใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมิอาหาร

ทะเลตามอธัยาศยั 

 

 

ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้เพือ่สกัการะบูชาพระจกัรพรรดนีิ ราชวงศเ์มจทิีค่รองราชย ์ในสมยัปี 

1867-1912 เป็นศาลเจา้ชนิโตทีส่รา้งเสรจ็ในปี 1920 เพือ่เป็นอนุสรณส์ถานแดอ่งคจ์กัรพรรดเิมจ ิและ

พระมเหส ีจกัรพรรดนีิและยงัมผีนืป่าทีร่ายลอ้มศาลเจา้เมจ ิแห่งนีเ้ป็นการรว่มมอืรว่มใจของประชาชนชาว

ญีปุ่่ น ทัง้การบรจิาคตน้ไม ้100,000 ตน้ และการรว่มมอืกนัปลกูตน้ไม ้เพือ่สรา้งป่ากลางกรงุ ผลงานที่

ออกมาวเิศษสดุ 'ป่าศกัดิส์ทิธิ'์ ใจกลางมหานคร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

ชอ้ปป้ิงทาเคชติะ, ฮาราจูก,ุ โอโมเตะซานโดะ คอืแหลง่ชอ้ปป้ิงและสถานทีท่่องเทีย่วสดุชคิแห่งหน่ึง

ของวยัรุน่ชาวญีปุ่่ นในโตเกยีว ทีถ่นนคนเดนิแหลง่รวมแฟช ัน่ของเด็กวยัรุน่ญีปุ่่ น ถนนทาเคชติะโดร ิ ยา่น

ฮาราจกู ุ แหลง่รวมแฟช ัน่น าสมยั ทีเ่ด็กแนวญีปุ่่ นช ืน่ชอบ ทัง้ราคาไม่สงูมากอกีดว้ย หากท่านตอ้งการซือ้

ของแบรนดเ์นมก็ไม่ควรพลาดถนนหนา้ศาลเจา้เมจ ิทีม่รีา้นคา้ของสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ ใหท่้านไดเ้ลอืก

ซือ้อยา่งเต็มที ่ เชน่ รา้นคติดีแ้ลนด ์ หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่ชง้บในการสรา้งหลายรอ้ยลา้น โอโมเตะซานโดะ 

เป็นตน้ 
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ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญท่ีม่รีา้นคา้ตา่ง ๆ มารวมตวักนัถงึ 

154 รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยงัมหีา้ง

ใหเ้ลอืกเดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECKใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 
 

ค า่  อสิระรบัประทาน อาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะเพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ  
 

วนัทีแ่ปด :     สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ 

00.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 เจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

EXTREME USJ-OSAKA TOKYO SAKURA 8D5N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ และ 

เด็กอายุ 8-12 ปี  

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

27 ม.ีค – 03 เม.ษ 63 65,900.- 62,900.- 8,900.- 49,900.- 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน า้มนัมกีารปรบัขึน้ แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่25 พฤศจกิายน 2562) ** 
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อตัรานีร้วม 

 คา่บรกิารน า้แรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

 คา่บรกิารมคัคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางตา่งประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่ น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านดา่นเขา้ประเทศอืน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตวัทีไ่ม่ระบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
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 คา่ทปิเพือ่เป็นสนิน า้ใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 2,000 เยน  

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหวา่งประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแตล่ะสายการบนิ (คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษี

สนามบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาคา่ทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสาย

การบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บสว่นเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 คา่ขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น า้หนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมี

น า้หนักไม่เกนิ 46 กโิลกรมั [จ ากดั 2 ชิน้ ช ิน้ละ 23 โล] หากกรณีทีน่ า้หนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี า้หนัก

เกนิทีก่ าหนด ทา่นตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 
 สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็

กวา่ปกต ิหรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิ

ตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกวา่ 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า  

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของทา่นลกูคา้โดยส่วนใหญเ่ป็นหลกั  

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบไุวท้ ัง้หมด 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่ม

ทวัรใ์นประเทศญีปุ่่ น ไม่วา่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั

ฯ ทกุคร ัง้ (กรณีทีท่า่นออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่วา่

กรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและตา่งประเทศปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืคา่ทวัรใ์น

ทกุกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้

เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิ

การประทว้ง การกอ่จลาจล ความลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง 
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 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัทา่นทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ทา่นไม่สามารถทาน

เนือ้สตัวน์ า้อืน่ใดไดท้ ัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือยา่งอืน่อยา่งใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะ

เปลีย่นใหส้ว่นใหญจ่ะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกัหรอืเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทาน

ซาชมิหิรอืซชูทิีเ่ป็นของดบิ ทา่นใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศ

ญีปุ่่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบวา่หากทา่นระบไุม่ทานเนือ้สตัว ์

ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท้า่นไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเทา่น้ัน 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั 

ทา่นตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 คา่ธรรมเนียมน า้มนัเช ือ้เพลงิและคา่ประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้

คา่ธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอื

เป็นคา่ตั๋วเคร ือ่งบนิสว่นเพิม่ทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมลจ์ะด าเนินไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เทา่น้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้

ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนัเดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผู ้

เดนิทางทกุกรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอน

ของสายการบนิเทา่น้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ วา่ตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% สว่น

สายการบนิอืน่ ๆ ในเครอื Star Alliance ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขระหวา่งสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การ

เปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แตเ่ร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชน์

สงูสดุของทา่นเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัทา่นกลบัถงึ

เมอืงไทย วา่ไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ทา่นไม่สามารถ

เรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์ุกอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัวา่ควร
เดนิทางหรอืไม่ (โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบตอ่
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เหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมี

ปัญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีทา่นแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล 

บรษิทัฯ ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าคา่ตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ 

Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์ไม่วา่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบั

ผูโ้ดยสารในช ัน้ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี า้หนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่

ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น 

ดงันี ้กวา้งxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

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



  19 

 

 


