
 

รหสัโปรแกรม : 25852(กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุ

คร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.30 น.          พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

 23.59 น.          เดินทางสูป่ระเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 622 

**ท่านสามารถเลอืกสายการบนิอืน่ ที่เวลาไฟลท์บนิ ใกลเ้คยีงได*้*  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

 

 07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  ประเทศญี่ปุ่น ผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

  ไกดท์อ้งถิน่พดูไทย และคนขบัรถ รอรบัท่านที่สนามบนิ 

 

 📸  สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ตื่นเตน้ ระทกึขวญั และสนุกสนานกบัเครื่องเลน่ผจญภยัไปใน

ดนิแดนของหนงัดงัทีม่ชื่อเสยีงเป็นที่รูจ้กั อาท ิสไปรเ์ดอรแ์มน, เทอรม์เินเตอร,์ จูราสสคิ พารค์ ฯลฯ โดย

ทีน่ี่จะแบง่เป็น 9 โซน อาท ิ1.โซนนิวยอรค์ ประกอบดว้ยเครื่องเลน่ เทอรม์เินเตอร,์ สไปรเ์ดอรแ์มน / 2.

โซนฮอลล์วูีด มเีครื่องเลน่ ผจญภยักบัอีที, เซซาม ีสตรีท, เชรค 4D, Animation Celebration, 

Universal Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซสิโก มเีครื่องเลน่ Back to the 

Future,  แบลค็ดราฟ / 4.โซนจูราสสคิ พารค์ / 5.โซนสนุปป้ี สตูดโิอ / 6. โซนลากูน มเีครื่องเล่น Peter 

Pan’s Neverland / 7. โซนวอเตอรเ์วลิด์ / 8. โซนอะมติ ีวลิเลจ พบเครื่องเลน่ จอว ์/ 9.โซนแลนด ์

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว 
อาหาร โรงแรม 

หรอืเทยีบเท่า เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนิโอซากา้ - - - พกับนเครื่องบนิ 

2 สนามบนิโอซากา้ – สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ - เมืองนาโกย่า - - - KEIHAN NAGOYA 

SAKAE  

3 ปราสาทนาโกย่า - คนิชาจ ิโยโกโจ – ทะเลสาบฮามานะ –  

โกเทมบะเอา้ทเ์ลต - ออนเซ็น – ขาปูยกัษไ์ม่อ ัน้ 

 -  TOMINOKO  

4 ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 – สกฟีจู ิ(กระดานเลื่อนหมิะ) -  เมืองโตเกยีว-  

วดัอาซากซุะ - ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ  

 - - SUNSHINE CITY 

PRINCE  

5 อสิระชอ้ปป้ิง หรอืซื้อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดิสนียแ์ลนด ์หรอื ดิสนียซ์ี เตม็วนั 

ไม่มีรถโคช้บรกิาร / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร)์ 

 - - SUNSHINE CITY 

PRINCE  

6 วดันาริตะ – ชอ้ปป้ิงออิอน - สนามบนินารติะ – กรุงเทพ ฯ  - -  

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบนิโอซากา้ - - - 

วนัที่ 2 สนามบนิโอซากา้ – สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ - เมืองนาโกย่า - - - 



ออฟ ออช พบการแสดงโชวพ์บกบั Wicked of Oz และ Toto & Friends.. ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงของ

ทีร่ะลกึทีม่ใีหท่้านเลอืกซื้อสะสมทกุโซน พรอ้มเกบ็ภาพความน่ารกัของสวนสนุก และเหลา่การตู์นน่ารกัที่

ออกมาเดนิโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัสก์บัเครื่องเลน่มากมายตามอธัยาศยั 

 

 เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั  

สนุกกนัต่อ โซนใหม ่The Wizarding World of Harry Potter  ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหลา่สาวกของ  แฮรร์ี่  

พอตเตอร ์ใหท่้านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆจากภาพยนตร ์อาทเิช่น 

ปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิกบัการส ารวจหอ้งเรยีนเวทมนตรค์าถา ย่านฮอกมที รา้นขายของแปลก

ประหลาด ของเหลา่พ่อมดและแมม่ดท ัง้หลาและทีไ่มค่วรพลาดชิมคือ  บตัเตอรเ์บยีร ์เครื่องดื่มที่ไดร้บั

ความนิยมในโลกของพ่อมดและแมม่ดแห่งน้ี  

(ไมม่แีอลกอฮอล)์ และทีพ่ลาดไมไ่ดค้ือในโซนน้ีทีถ่อืว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีด่ทีี่สุดของโลก คือโซน 

“Harry Potter and the Forbidden Journey” ทีม่กีารสรา้งดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการถ่ายภาพ 

4K ทีจ่ะสรา้งความตื่นเตน้เรา้ใจใหท่้าน เสมอืนท่านไดเ้ดนิทางท่องโลกเวทมนตรไ์ปกบัแฮรร์ี่พอตเตอรเ์ลย

ทเีดยีว ใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเครื่องเลน่นานาชนิดอย่างจใุจ พรอ้มเกบ็ภาพความน่ารกัของสวนสนุก

และเหลา่การตู์นน่ารกัทีอ่อกมาเดนิโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัสก์บัเครื่องเลน่มากมาย

ตามอธัยาศยั 

    น าท่านเดนิทางสู่เมืองนาโกย่า 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 

ที่พกั    โรงแรม KEIHAN NAGOYA SAKAE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 📸  ปราสาทนาโกย่า สรา้งขึ้นโดยโชกุน โตกุงาวะ อิเอยาสุ สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 (ค.ศ.1945) ตวั

ปราสาทถูกระเบดิถล่มเสียหาย ต่อมาไดร้บัการบูรณะในปี ค.ศ.1959 ปจัจุบนั ที่ช ัน้ 2-4 เป็นพพิธิภณัฑ์

ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรมทีม่คุีณค่าของญี่ปุ่น ช ัน้บนของปราสาทสามารถชมทวิทศันโ์ดยรอบ ถ่ายรูปตาม

อธัยาศยั 

 

 📸  คินชาจ ิโยโกโจ ใหท่้านไดเ้ดินเล่น ชอ้ปป้ิง ถ่ายรูป มาที่น่ีอิ่มตา อิ่มใจ อิ่มทอ้ง ดีงามมากแน่นอน 

คินชาจ ิโยโกโจ แบง่ออกเป็นสองส่วนหลกั คือ โซน Yoshinao  และโซน Muneharu 

โซน Yoshinao คือ โซนชอปป้ิง และสารพดัอาหาร  

โซน Muneharu คือ รา้นคา้ใหมท่ีเ่ปิดบรกิารถงึ 22:30 น. ถกูใจวนัรุ่น "Muneharu" เป็นผูน้ าคนทีเ่จด็

ของแควน้โอวาร ิเขาตัง้ใจทีจ่ะท าใหน้าโกย่าเป็นเมอืงแห่งศิลปะ ทีโ่ซนน้ี จะต่างจากโซน Yoshinao ตรงที ่

วนัที่ 3         ปราสาทนาโกย่า - คนิชาจ ิโยโกโจ – ทะเลสาบฮามานะ – โกเทมบะเอา้ทเ์ลต 

ออนเซ็น – ขาปูยกัษไ์ม่อ ัน้ 

เชา้ - เยน็ 



เป็นส่วนทีน่ าเสนอความเป็นสมยัใหม ่คุณจะไดพ้บกบัรา้นกาแฟและรา้นอาหารทีม่เีจา้ของเป็นคนรุ่นใหม ่

ในบริเวณน้ีมรีา้นอาหารสไตลญ์ี่ปุ่นที่มเีมนูทีห่ลากหลาย ไมว่่าจะเป็นอาหารอติาเลีย่น เมนูทอดสเตก็ 

สปาเกตตี้ และอื่น ๆ อกีมากมาย 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั 

 

📸 ทะเลสาบฮามานะ เป็นทะเลสาบทีม่ขีนาดโดยรอบยาว 114 กโิลเมตร ครอบคลุมเมอืงฮามามตัสึ

และเมอืงโคะซาอ ิ(Kosai) จงัหวดัชซิุโอกะ อกีท ัง้ยงัเป็นทะเลสาบน า้กร่อยทีม่คีวามยาวโดยรอบเป็น

อนัดบั 1 ในประเทศญี่ปุ่ น และเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 10 ในญี่ปุ่นอีกดว้ย 

 

📸  อสิระใหท่้าน ชอ้ปป้ิง โกเทมบะเอา้ทเ์ลต ซึ่งเป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น อยู่ห่างจากโตเกียว

ประมาณ 90 นาที และเป็นทางผ่านส าหรบัการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) มี

บรรยากาศแบบเอา้ดอร ์ภายในมรีา้นคา้กว่า 200 รา้น และศูนยอ์าหาร รวมถงึชงิชา้สวรรคท์ีสู่ง 50 เมตร 

 

ที่พกั    โรงแรม  TOMINOKO HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

     ค า่                 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

(อิม่อร่อยกบับฟุเฟ่ขาปูยกัษ ์แบบไม่อ ัน้)    

ผ่อนคลายแช่น ้ าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ นแท ้ๆ   “ออนเซ็น”  เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ดี 

 

 เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

📸  ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 ภเูขาไฟทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นภเูขาไฟที่ศกัดิ์สทิธิ์ และ สวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่นบัว่าเป็น

สญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขาฟูจิ เต็มไปดว้ย

ธรรมชาตอินังดงาม และเป็นอทุยานแห่งชาตฟิูจฮิะโกะเนะอิซุ มทีะเลสาบ 5 แห่ง ไดแ้ก่  ยะมะนะ

กะโกะ คะวะงุจิโกะ โมโตสุโกะ โชจินโกะ ไซโก ้และมอีอนเซนหลายแห่งน าท่านสมัผสักบัความงามของ

ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 บนระดบัความสูงที ่2,500 เมตร    

(ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศหากอากาศไม่เอื้ออ านวย น าท่านชมวิวสวยงามดา้นล่างเพื่อความปลอดภยัของ

ทกุท่านเป็นส าคญั) 

 

 

 

วนัที่ 4         ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 – สกฟีจู ิ- เมืองโตเกยีว- วดัอาซากซุะ 

ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ  

เชา้ - - 



📸 ลานสก ี (พเิศษส าหรบัทกุท่าน...  ใหท่้านสนุกกบันัง่กระดานเลื่อนหมิะ...ฟร!ี!!)  ** 

ใหท่้านไดส้นุกเต็มที่กบัการเล่นหมิะ เล่นสกีบนลานหมิะอนัขาวโพลน ใหท่้านสนุกกบักิจกรรมต่างๆ บน

ลานหมิะ ท่ามกลางบรรยากาศอนัหนาวเยน็ สมัผสักบัววิทวิทศันภ์เูขาไฟฟูจอินังดงามในช่วงฤดูหนาว 

หมายเหตุ  อปุกรณ์เครื่องเล่นทุกชนิดอื่นๆ ไม่รวมอยู่ในรายการค่าทวัร ์..หากท่านสนใจกรุณาติดต่อ

หวัหนา้ทวัรค่์ะ***)  

 

      เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองโตเกยีว 

 📸  วดัอาซากซุะ คนันอน หรอืวดัเซนโซจ ิวดัทีม่ชีี่อเสยีงของเมอืง โตเกียว มีลกัษณะโดดเด่น

โดยมปีระตูทางเขา้ช ัน้นอกที่เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจา้สายฟ้า) กลางประตู มโีคมไฟสีแดง

ขนาดใหญ่แขวนอยู่ มรูีปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้สายลมท าหนา้ที่เป็นทวารบาล อยู่สองขา้ง

ประตู จากประตูช ัน้นอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั  เป็นถนนความยาวประมาณ  200 เมตร  เรียกว่า 

Nakamise สองขา้งทางมรีา้นขายของพื้นเมอืงของญี่ปุ่ น อาท ิชุดยูกะตะ พดั ดาบซามไุร ของเล่น แมว

กวกั เครื่องลาง ของที่ระลกึของญี่ปุ่ นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่ น ไอศรีม และอีกมามาย และเมือ่ผ่านประตูหลกั 

Hozomon เขา้มากจ็ะถงึลานดา้นหนา้ ตรงกลางลานจะมกีระถางธูปปกัอยู่ ขา้งกระถางมทีีล่า้งมอืคลา้ยกบั

ว่าใหช้  าระร่างกายให ้บรสุิทธิ์ ก่อนไหวพ้ระ และเมือ่จดุธูปแลว้ คนญี่ปุ่นมกัจะเอามอืกวกัควนัธูปเขา้หาตวั 

ดว้ยเชื่อว่าจะช่วยใหสุ้ขภาพแขง็แรงสติปญัญาดี, เงนิทองไหลเขา้กระเป๋า จากนัน้ก็มุ่งหนา้สู่อารามหลกัที่

โอ่อ่าและสงบเงยีบ ดา้นขา้งอารามเป็นเจดีย ์5 ช ัน้ และศาลเจา้ซึ่งสรา้งขึ้นโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมทิซึ 

ในศตวรรษที ่17 

ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพ โตเกยีว สกายทร ี(ไม่รวมค่าข้ึน) หรอืทีเ่รยีกว่า  The New Tokyo Tower   แลนด์

มารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปตัยกรรม ที่มคีวามสูงถึง 634 เมตร ณ เมอืงโตเกียวมหา

นครทีม่คีวามเจริญเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก โดยภายใน โตเกยีว สกายทร ีมสีิง่อ  านวยความ สะดวกครบ

ครนั เช่น ตกึส่งสญัญาณคลืน่โทรทศัน ์ แบบดิจิต ัล , วิทยุ , ระบบเครือข่ายไรส้าย , หอ้งส่ ง

สญัญาณโทรทศันใ์นโตเกียว, พื้นที่เพื่อการคา้, และจุดชมววิ 2ระดบั อยู่ที่ความสูง 350 เมตร และ450 

เมตร  

 

📸 ย่านชอ้ปป้ิงชินจูก ุ ใหท่้านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล นาฬกิา เครื่องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 

เสื้อผา้  แบรนดเ์นม เสื้อผา้แฟชัน่ส  าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่นไมว่่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ  พรอ้มใหท่้านไดถ้า่ยรูปแมวยกัษ ์3 มิต ิบจอแอลอดีียกัษ์

ขนาดมหึมา ย่านชินจุกุ 

 



ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 

ที่พกั   โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL  หรอืเทียบเท่า   

  

 เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  📸  อสิระชอ้ปป้ิง หรอื ซื้อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดิสนียแ์ลนด ์หรอื ดิสนียซ์ี เตม็วนั 

  ไม่มีรถโคช้บรกิาร / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร)์ 

  เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึง่เตม็ไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการ

ก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทาย

ความมนัสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION 

บา้นผสีงิ, ตื่นเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เที่ยวบา้น

หมีพูห ์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่ง

จนิตนาการกบัการตู์นที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY 

 

ส าหรบัท่านที่ตอ้งการเขา้สวนสนุก จา่ยเพิม่ (ไม่รวมในค่าทวัร)์ 

**ราคา ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,900 บาท  /  ราคา เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท** 

 

ส าหรบัท่านที่เลอืกที่จะอสิระในเมืองโตเกยีว ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากมคัคุเทศก ์เพื่อ

ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่น

แหลง่ชอ้บป้ิงชื่อดงั  

ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัที่เป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุ่นญี่ปุ่ นเพลดิเพลนิ

กบัการชอ้บป้ิงกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝัง่ถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซนัโด  

ย่านชิบูย่า ย่านวยัรุ่นชื่อดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาคิบจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตึก 109” ตึกชื่อดงัที่เป็นสญัลกัษณ์

ของย่านนัน้  

* เพือ่ใหท่้านไดส้นุกสนานอย่างเตม็ที่จงึไม่มีบรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 

 ที่พกั   โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL  หรอืเทยีบเท่า  

 

 

 

 

วนัที่ 5        อสิระชอ้ปป้ิง หรอื ซื้อทวัรเ์สริมโตเกยีวดิสนียแ์ลนด ์หรอื ดิสนียซ์ี เตม็วนั 

ไม่มีรถโคช้บรกิาร / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร)์ 

เชา้ - - 



 

 เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

📸 วดันาริตะ เป็นวดัที่มชีื่อเสียง ผูค้นใหค้วามเคารพนบัถือและมาสกัการะมากกว่า 10 ลา้นคนต่อปี 

วดัแห่งน้ีสรา้งเสรจ็เมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์ปี ค.ศ. 940 จดุเด่นของวดัแห่งน้ี คือ เทวรูปฟโุดเมยีวโอ ซึง่เป็น

เทพระดบัสูงของลทัธิชินกอน แกะสลกัถวายโดย โคโบไดชิ ตามค าส ัง่ของจกัรพรรดิซากะ  เดินเล่นถนน

โอโมเตะซงัโดะ  

 

📸 อสิระชอ้ปป้ิงใน หา้งออิอน ศูนยร์วมแห่งสนิคา้ช ัน้น านานาชนิด อาท ินาฬกิา, กลอ้ง,  กระเป๋า 

รองเทา้, เสื้อผา้ เป็นตน้ และยงัม ี“รา้น 100 เยน” สนิคา้ทมีคุีณภาพดจีากประเทศญี่ปุ่ นแต่ราคาแสนจะ

ถกู อสิระใหท่้านไดเ้พลนิเพลนิกบัการ “เลอืกชม และซื้อ” สนิคา้ตามอธัยาศยั 

 

เที่ยง                รบัประทานอาหารเที่ยง  อสิระตามอธัยาศยั   

     ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนินารติะ 

  17.25 น.          ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 677 

**ท่านสามารถเลอืกสายการบนิอืน่ ที่เวลาไฟลท์บนิ ใกลเ้คยีงได*้*  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

  21.55 น.            เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 6 วดันาริตะ – ชอ้ปป้ิงออิอน - สนามบนินารติะ – กรุงเทพ ฯ เชา้ - - 



 

อตัราค่าบรกิาร     ราคาผูใ้หญ่ และ เด็กมีเตยีง /  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

   วนัเดินทาง 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 10-14 ท่าน พกัเด่ียว เพิม่ 

มกราคม – มีนาคม 66 76,900 58,900 49,900 42,900 9,900 

ราคาเด็กไม่มีเตียง ลดจากราคาผูใ้หญ่ 3,000 บาท  

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละคร ัง้ตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 4 ท่านข้ึนไป*** 

หากมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 4 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการไม่ออกกรุป๊ หรอืเกบ็ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

***ลูกคา้สามารถเลอืกวนัเดินทางเองได*้** 

***(ไม่มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางจากกรุงเทพ) มีไกดท์อ้งถิ่นพูดไทย รอรบัท่านที่สนามบนิที่ญี่ปุ่ น*** 

หากตอ้งการหวัหนา้ทวัรโ์ปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการน าเทีย่วที่ระบเุท่านัน้   

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้       

 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบเุท่านัน้  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการที่ระบเุท่านัน้  

 ไกดท์อ้งถิน่พดูไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทางขณะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่ น   

 ค่าประกนัคุม้ครองโควดิ / อบุตัิเหต ุทนุประกนัท่านละ 2,000,000 บาท (อายุ ต า่กว่า 16 ปี ทุนประกนั 1,000,000 บาท)  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดัตามเสน้ทางรายการที่ระบ ุและ ภาษีน ้ ามนัสายการบนิ 

  ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องบนิ และ สมัภาระถอืข้ึนเครื่องไม่เกนิ 7 กก.  

  ค่าน า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน า้หนกัเกินกว่าสายการบนิก าหนด 

  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 

  ค่าบริการน า้ดื่มวนัละ 1 ขวด 

  ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ตามความพงึพอใจของท่าน เพือ่เป็นก าลงัใจ (ไม่บงัคบัทิป) 



 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์   

      ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มและอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิจากรายการทีท่างบรษิทัฯ จดั 

 ให ้เป็นตน้   

  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น (ถา้ม)ี 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนต่างดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 

 ค่าภาษนี า้มนัที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั 

  ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการกกัตวัเมือ่มกีารตรวจพบโควดิ ท ัง้ใน และต่างประเทศ  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% ซึ่งตอ้งจา่ยเพิม่จากราคาค่าทวัร ์(กรณีตอ้งการใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 

เมือ่ท่านท าการจองทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเก็บมดัจ าค่าทวัรท่์านละ  20,000  บาท   

ส่วนทีเ่หลอืตอ้งช าระท ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนัท าการ  
 

 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัรข์องบรษิทั กอ่นท่านท าการจองทวัร*์** 

หากท่านไดท้ าการจองทวัร ์ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเงือ่นไขทกุอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั     หกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  21-44 วนั   หกัค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร ์

 *** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ์ในการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด*** 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้มูลเพิ่มเติม เรื่องต ัว๋เครื่องบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างที่สายการบนิ และบริษทัทวัรเ์รยีกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้ก่อนท าการยืน่วซี่า ซึง่จะมค่ีาใชจ่้ายแตกต่างจากการยืน่กรุป๊ปกต ิ

ซึง่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีเ่กดิขึ้น 

การจดัที่นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตาม

ระบบของสายการบนิเท่านัน้  

ที่นัง่ Long Leg  ที่นัง่รมิประตูฉุกเฉิน  เป็นทีน่ ัง่ส  าหรบับคุคลทีดู่แขง็แรง และสามารถสือ่สารภาษาสากลได ้เผือ่เกิดเหตฉุุกเฉิน

ลูกคา้สามารถรเีควชได ้แต่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา 

 

กรณีหากท่านตอ้งมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร ์ทางบรษิทัเริ่มตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิ

กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ 

ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทัฯ ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุ๊ป 

FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

ส าหรบัท่านที่เป็นมสุลิม,  ทานมงัสวริตั,ิ ไม่ทานหม ู/ เน้ือ / ไก ่/ ปลา หรอือืน่ๆ โปรดแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วนัก่อนเดินทาง 

 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรื่องโรงแรมที่พกั  

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / 

Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ิดกนั 

  กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการ

ปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 หอ้งพกัญี่ปุ่นมขีนาดเลก็ และจ านวนหอ้งพกัจ ากดัในแต่ละโรงแรม  ขอสงวนสทิธิ์กรณีหากท่านรเีควชหอ้งพกัแลว้ และอาจไม่ไดต้ามที่

ท่านตอ้งการ 

การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกัโดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบหุรี่ 

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม ว่าจะมหีอ้งพกัใหท่้านเปลีย่นได ้

หรอืไม ่ซึง่ทกุอย่างขึ้นอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูก้  าหนดไม่สามารถรบัประกนัได  ้

 

 

 

 

 



ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  

    ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ เป็นไปตามสายการบนิก าหนด (ส าหรบัผูโ้ดยสารช ัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วน

ทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่ กรณีน า้หนกัสมัภาระเกินกว่าสายการบนิก าหนด) 

    ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กนิ 

115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

   กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนด

ของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่บัภาระส่วนของค่าใชจ่้ายทีส่มัภาระน า้หนกัเกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้  

บริษทัฯไมส่ามารถจดัการใหล้ว่งหนา้ได ้

   ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก ผูโ้ดยสารที่เดินทางตอ้งรบัทราบ และยนิยอม กอ่นการเดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณท์าง

การเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคีภยั หรอืไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม 

(ซึง่เป็นเหตุการณท์ีเ่หนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เน่ืองจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคีภยั  ท ัง้ๆ ที่

สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่่าดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืค่าใชจ้า่ย เน่ืองจากทาง

บริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 – 12 ช ัว่โมงเท่านัน้ อาทเิช่น เริ่มงาน 

08.00 น. ถงึเวลา 20.00น.(ตอ้งถงึโรงแรมเรียบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแต่ละวนัมอิาจเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ท ัง้น้ีมคัคุเทศกแ์ละ

พนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่

ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง  

** กรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่  านกัอยู่ในประเทศไทย 

              (ซึ่งทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน หากเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว 
 

 

  
ยอมรบั 

ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายละเอยีดท ัง้หมด และรบัทราบ พรอ้มยอมรบัยนิยอมในขอ้ตกลงเงือ่นไขการจอง และการ

ยกเลกิ และเงือ่นไขของการเดินทางท่องเที่ยวในคร ัง้น้ีทุกประการ เรยีบรอ้ยแลว้  

 
  

โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนข้ึนไป  

ตอ้งครอบคลมุถงึวนัเดินทางกลบัถงึประเทศไทย 

และเหลอืหนา้พาสปอรต์ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

หากท่านไม่ตรวจสอบพาสปอรต์ของท่านลว่งหนา้ และหากเกดิปญัหาใดๆ ไม่ว่าสาเหตใุดๆ กต็าม  

ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบในทกุๆ กรณี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     หากสนใจจองกรุณาตดิตอ่ 
 สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทวัร์ผา่น FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั -> 

http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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