
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26164 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTREME USJ-OSAKA TOKYO SAKURA 

   8D5N – JAPAN AIRLINES  

 



  2 

 

 

 

 

24-31 มนีาคม 2566   69,900.- 

11-18 เมษายน 2566   75,900.- 
 

เทีย่วสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO / ชนิไซบาช ิ/ เมอืงเกยีวโต / วดัคโิยมสิ ึ

วดักนิคะคจุ ิ/ ชมอุโมงคไ์ฟทีน่าบะนะโนะซาโตะ / หมู่บา้นชริาคาวาโกะ /  

ทีว่่าการอ าเภอเกา่ทาคายาม่า / ซนัมาชซิจู ิ/ ปราสาทมตัสโึมโต ้/ น่ังกระเชา้ไฟฟ้าคาจคิาจ ิ

ชมซากรุะสวนชนิจกูุเกยีวเอน / ศาลเจา้เมจ ิ/ ชอ้ปป้ิงทาเคชติะ / ฮาราจกู ุ/  

โอโมเตะซานโดะ/ ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติี ้/ ฟรเีดย ์1 วนัในโตเกยีว 

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

 
 

วนัทีห่น่ึง : กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 8 เคาเตอร ์R เจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

เทีย่วบนิขาไป  JL 728 BKK – KIX  00.55-08.05 

** บรกิารท่านดว้ยอาหารแบบ FULL SERVICE โหลดสมัภาระท่านละ 2 ชิน้ ช ิน้ละ 23 กโิล** 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ - - - - 

2 
สนามบนิคนัไซ-เมอืงเกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึวดักนิคะคุจ(ิวดัเงนิ) 

 PHILOSOPHER’S PATH-เมอืงโอซากา้-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ
 O X OSAKA HOTEL 

3 สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO-นาโกยา่-ชมอุโมงคไ์ฟนาบะนะโนะซาโตะ O X O NAGOYA HOTEL 

4 
หมู่บา้นชริาคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายาม่า 

ถนนซนัมาชซิจู-ิแชอ่อนเซน 
O O O 

AZUMINO 

ONSEN ♨ 

5 
เมอืงมตัสโึมโต-้ปราสาทมตัสโึมโต-้ทะเลสาบคาวาคุจโิกะ  

น่ังกระเชา้ไฟฟ้าคาจคิาจ-ิเมอืงโตเกยีว-ป้ิงย่าง ROKKASEN 
O O O 

GINZA OR 

SHINJUKU AREA 

6 อสิระเต็มวนัเทีย่วในเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสีนียแ์ลนด ์ O X X 
GINZA OR 

SHINJUKU AREA 

7 
ชมซากุระสวนชนิจกูุเกยีวเอน-ศาลเจา้เมจ-ิชอ้ปป้ิงทาเคชติะ-ฮาราจกูุ-โอโม

เตะซานโดะ-ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ-สนามบนิฮาเนดะ 
O X X  

8 สนามบนิฮาเนดะ-กรุงเทพฯ     
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วนัทีส่อง : สนามบนิคนัไซ – เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– วดักนิคะคุจ(ิวดัเงิน) 

   PHILOSOPHER’S PATH – เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

08.05 น.  ถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน ้าใส มอีายุเกา่แกย่ิง่กว่าเมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกว่า 1,200 ปี จดุเด่นอนัเป็น

เอกลกัษณข์องวดัคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค า้ยนั และสิง่ทีน่่า

อศัจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงัน้ันองคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุก

ท่านไดด้ืม่น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย จากน้ันใหท่้านอสิระช ้

อปป้ิง ณ ถนนกาน ้าชา ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างทางเขา้วดัคโิยมสิ ึรา้นคา้ต่างๆ ไดต้กแต่งเลยีนแบบสมยัเฮอนั  

  
กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูหมอ้ไฟซโูม่] 
 

ปราสาทเงินกนิคะคุจ ิหรอืทีค่นไทยมกัเรยีกว่าวดัเงนิซึง่เป็นวดันิกายเซน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1482 โดยโช

กุน อชิคิางะโยชมิสิ ึศาลาของวดัเงนิลอ้มรอบโดยน ้า สวนแบบญีปุ่่ น มใีบไมเ้ปลีย่นสรีอบๆศาลา และเมือ่เดนิ

จนถงึดา้นบนจะเป็นจดุชมววิ มองเห็นววิเมอืงเกยีวโตพรอ้มกบัฉากหลงัภูเขาทีส่วยงามเดนิชม ถนนสาย

นักปราชญ ์PHILOSOPHER’S PATH เมือ่ซากุระบานสะพร ัง่ถนนเสน้นีจ้ะกลายเป็นอุโมงค๕์ซากุระอนั

งดงามตระการตา และตลอดสองขา้งทางยงัเต็มไปดว้ยรา้นอาหารสไตลญ์ีปุ่่ น รา้นน ้าชา คาเฟ่ รา้นขายของ

แฮนเมดเก๋ ถอืเป็นจดุชมซากุระทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่งของเมอืงเกยีวโต 
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ชอ้ปป้ิง ณ ย่านชนิไซบาช ิใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด ทัง้เคร ือ่งไฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเล่น เกมส ์หรอืสนิคา้แฟช ัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ 

เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟช ัน่ล า้อนาคตส าหรบัวยัทนีทัง้หลาย เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น 

และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค ่า  เพือ่ไม่รบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

เขา้พกั ณ โรงแรม OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม :   สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO – นาโกย่า – ชมอุโมงคไ์ฟนาบะนะโนะซาโตะ  

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซลสตูดโิอ รว่มสนุกทา้ทายกบัเคร ือ่งเล่นหลากหลายชนิดตืน่เตน้ ระทกึใจจาก

หนังดงัทีท่่านชืน่ชอบ อพัเดตเครือ่งเล่นใหม่ MARIO และสนุกไปกบั ฉากเพลงิไหมจ้ากเร ือ่ง “แบ็คด

ราฟท”์ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเร ือ่ง“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืน

อยู่ ในเหตุการณจ์รงิกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบั

เคร ือ่งเล่นภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท่้านพสิูจนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ “วนัเดอร ์

แลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการตู์นสุดน่ารกัชือ่ดงัของญีปุ่่ น Hello 

Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้่านพบกบัโซน“HARRY POTTER” ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหล่าสาวก

ของแฮรร์ ีพ่อตเตอร ์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆจากภาพยนตร ์หรอืจะ

มนัสสุ์ดเหวีย่งไปกบัเหล่ามนิเน่ียนตวัเหลอืงทีอ่อกมาโชวค์วามน่ารกัแบบสาวกไม่ควรพลาด 

 

*** เพือ่ใหลู้กคา้ไดส้นุกกบัเคร ือ่งเล่นอย่างเต็มทีใ่หทุ้กท่านอสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *** 

*** ใหท้่านสนุกสนานในสวนสนุกจนถงึเวลา 15.00 และเดนิทางสู่เมอืงนาโกย่า *** 
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นาบะนะโนะซาโตะ เป็นสถานทีจ่ดัแสดงไฟในฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีงตดิอนัดบัตน้ๆของประเทศญีปุ่่ นซึง่ทุกปี

จะมีการจดัแสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดก็มกีารจดัแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธี

มงานส่วนใหญ่จะเกีย่วกบัธรรมชาต ิสายน ้า อุโมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมติขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดย

งานแสดงไฟแห่งนีถ้อืเป็นหน่ึงในงานเทศกาลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

 
ค ่า  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [บุฟเฟ่หช์าบูชาบู] 

เขา้พกั ณ โรงแรม NAGOYA HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี ่:  หมู่บา้นชริาคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ทีว่่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า 

              ถนนซนัมาชซิจู ิ– แชอ่อนเซน 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่ยงัคงอนุรกัษบ์า้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดิม และยงัไดร้บัเลอืกจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 

เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปรา่ง

ของหลงัคาเหมือน กบัสองมือพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลนี์ว่้า “กสัโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุม

โลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเนือ้หรอืหมูย่างบนใบโฮบะ] 
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LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิูจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทีย่งั

อนุรกัษแ์ละคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเทีย่วและชืน่ชมกบัทศันียภาพเมอืงเก่าซึง่เต็ม

ไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลึกพืน้เมืองเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุ

โบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มีหนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสญัลกัษณห์น่ึงของเมืองทาคายาม่า และเป็น

สนิคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอกีดว้ย สมัผสักบัความขาวของ

หมิะทีส่วยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอกีทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่่า

การอ าเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า ซึง่เป็นจวนผูว่้าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่า

ราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมยัเอโดะ  

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม AZUMINO HOTEL  หรอืเทยีบเท่า แชอ่อนเซนเพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีห่า้ :  เมอืงมตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้– ทะเลสาบคาวาคุจโิกะ  

  นั่งกระเชา้ไฟฟ้าคาจคิาจ ิ– เมอืงโตเกยีว – ป้ิงย่าง ROKKASEN  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ปราสาทมตัซโึมโต ้มชี ือ่เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า ปราสาทอกีา เน่ืองจากผนังปราสาทมสีดี า และปีกดา้นต่างๆ 

ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาว่า คาสุมาซะ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่กัของ

บรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจบุนัหลงัจากไดร้บัการจดัตัง้เป็นสมบตัปิระจ าชาตญิีปุ่่ นไดป้รบัใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์

ส าหรบัรวบรวมขอ้มูลประวตัศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวตัศิาสตรข์อง จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาททีม่ี

ความสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบคาวาคุจโิกะ 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเซตอาหารญีปุ่่น] 

นั่งกระเชา้ไฟฟ้าคาจ ิคาจ ิความสูง 400 เมตร เป็นกระเชา้ทีจ่ะพาทุกท่านขึน้ไปชมความสวยงามของววิ

ทะเลสาบคาวากูจโิกะจากยอดเขาเทนโจ ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวนัออกของทะเลสาบ โดยใชเ้วลาประ มาณ 15-20 

นาท ีซึง่ไฮไลทข์องการมาเทีย่วทีน่ี่คอืมาเทีย่วชว่งใบไมเ้ปลีย่นสเีพราะทุกท่านจะไดเ้ห็นความงามของใบไม ้
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เปลีย่นสทีีอ่วดสสีนัพรอ้มกบัววิทะเลสาบและทะเลสาบคาวาฟูจโิกะอกีดว้ย นอกจากนีไ้ฮไลทท์ีส่ าคญัคอืการ

ถ่ายรูปคู่กบักระตา่ยกบัแรคคูนจากมมุยอดเขาอกีดว้ย 

จากน้ันเดนิทางสูโ่ตเกยีว ถนนชนิจูกุ ชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนิกกลอ้ง

ถ่ายรูป นาฬกิาชือ่ดงั CASIO, SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA หรอื SAKURAYA, เสือ้ผา้ ขา้วของ

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

KANEBO, SEKISE, SKII และชอ้ปป้ิงสุดมนัส ์ณ รา้น 100 เยนอย่างจใุจ 

 

ค ่า  รบัประทาน อาหารค า่ ณ รา้น ROKKASEN  

เขา้พกั ณ โรงแรม GINZA OR SHINJUKU AREA 
 
 

วนัทีห่ก :  อสิระชอ้ปป้ิงหรอืซือ้ทวัรเ์สรมิดสีนียแ์ลนด ์ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวนัหรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์เต็มวนั เพิม่ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 

2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึง่

เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถม

ทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเคร ือ่งเล่นในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั 

SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กบั SPLASH 

MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพูีห,์ ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ 

LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูทีท่่านชืน่ชอบของ WALT 

DISDEY ส าหรบัท่านทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจาก

มคัคุเทศก ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศูนย ์

รวมวยัรุน่แหล่งชอ้บป้ิงชือ่ดงั ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์แหวกแนว ตาม

สไตลว์ยัรุน่ญีปุ่่ นเพลดิเพลนิกบัการชอ้บป้ิงกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด 

อสิระชอ้ปป้ิงต่อย่าน“ชบูิย่า” ย่านวยัรุน่ชือ่ดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟช ัน่



  8 

 

 

ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดงัที่

เป็นสญัลกัษณข์องย่านน้ัน  

* เพือ่ใหท้่านไดส้นุกสนานอย่างเต็มทีจ่งึไม่มบีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

เขา้พกั ณ โรงแรม GINZA OR SHINJUKU AREA 

 

วนัทีเ่จ็ด : ชมซากุระ ณ สวนชนิจูกุเกยีวเอน – ศาลเจา้เมจ ิ– ชอ้ปป้ิงทาเคชติะ 

                   ฮาราจูกุ – โอโมเตะซานโดะ – ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ – สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมซากุระ ณ สวนชนิจูกุเกยีวเอน เดมิเคยเป็นทีพ่กัของขนุนางผูป้กครองเมอืงโตเกยีว และต่อมาไดต้ก

มาเป็ของราชวงศใ์นปี 1903 เป็นทีส่ าหรบัพกัผอ่นหย่อนใจ ภายในประกบดว้ยสวน 3 แบบ สวนญีปุ่่ น สวน

สไตลอ์งักฤษ สวนสไตลฝ์ร ัง่เศส ถอืเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีสุ่ดและเป็นทีนิ่ยมมากทีสุ่ดของ

กรุงโตเกยีว 

 

ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้เพือ่สกัการะบูชาพระจกัรพรรดนีิ ราชวงศเ์มจทิีค่รองราชย ์ในสมยัปี 

1867-1912 เป็นศาลเจา้ชนิโตทีส่รา้งเสรจ็ในปี 1920 เพือ่เป็นอนุสรณส์ถานแด่องคจ์กัรพรรดเิมจ ิและพระ

มเหส ีจกัรพรรดนีิและยงัมผีนืป่าทีร่ายลอ้มศาลเจา้เมจ ิแห่งนีเ้ป็นการรว่มมอืรว่มใจของประชาชนชาวญีปุ่่ น 

ทัง้การบรจิาคตน้ไม ้100,000 ตน้ และการรว่มมอืกนัปลูกตน้ไม ้เพือ่สรา้งป่ากลางกรุง ผลงานทีอ่อกมาวเิศษ

สุด 'ป่าศกัดิส์ทิธิ'์ ใจกลางมหานคร 

กลางวนั เพือ่ไม่รบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระรบัประทานอาหารกลางตามอธัยาศยั 

ชอ้ปป้ิงทาเคชติะ, ฮาราจูกุ, โอโมเตะซานโดะ คอืแหล่งชอ้ปป้ิงและสถานทีท่่องเทีย่วสุดชคิแห่งหน่ึงของ

วยัรุน่ชาวญีปุ่่ นในโตเกยีว ทีถ่นนคนเดนิแหล่งรวมแฟช ัน่ของเด็กวยัรุน่ญีปุ่่ น ถนนทาเคชติะโดร ิ ย่านฮาราจู

กุ  แหล่งรวมแฟช ัน่น าสมยั ทีเ่ด็กแนวญีปุ่่ นชืน่ชอบ ทัง้ราคาไม่สูงมากอกีดว้ย หากท่านตอ้งการซือ้ของแบ

รนดเ์นมก็ไม่ควรพลาดถนนหนา้ศาลเจา้เมจ ิทีม่รีา้นคา้ของสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้อย่าง

เต็มที ่ เชน่ รา้นคติดีแ้ลนด ์ หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่ชง้บในการสรา้งหลายรอ้ยลา้น โอโมเตะซานโดะ เป็นตน้ 
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ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีม่รีา้นคา้ต่าง ๆ มารวมตวักนัถงึ 

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

เลอืกเดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECKใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 

ค ่า  อสิระรบัประทาน อาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะเพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
 

วนัทีแ่ปด :     สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ 

00.05 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 เจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

EXTREME USJ-OSAKA TOKYO SAKURA 8D5N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

24-31 มนีาคม 2566 69,900.- 69,900.- 
JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 

59,900.- 8,900.- 44,900.- 

11-18 เมษายน 2566 

วนัตรงสงกรานต ์ 75,900.- 75,900.- 
JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 

65,900.- 8,900.- 51,900.- 

 

** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่08 ธ.ค. 65) ** 
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- อตัรานีร้วม- 

ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัตามสายการบนิทีร่ะบุ   ค่าน ้าหนักกระเป๋าตามทีส่ายการบนิก าหนด 

ไป-กลบัพรอ้มคณะ รวมภาษีน ้ามนัและสนามบนิ   กรณีเกนิลูกคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย 

ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น)  ค่าบรกิารมคัคุเทศกต์ลอดการเดนิทาง  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามทีร่ายการระบุ   ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 – 3 ท่าน 

  ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุ     ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ     ค่าบรกิารซึง่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท    และหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

- อตัรานีไ้ม่รวม- 

ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวั   ค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละ 

ทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้   คนขบัรถท่านละ 2,000 เยน 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

**** กรณีสนใจอพัเกรด BUSINESS CLASS หรอืเลือ่นวนัเดนิทางกลบักรุณาตดิต่อทางเรา **** 

✓ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคา

น ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรบัเทา่น้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ  

23 กโิลกรมั x 2 ใบ กรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเกนิทีส่ายการบนิก าหนด ผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าปรบัตามกฎ

ขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ันๆดว้ยตนเอง 

 การช าระเงนิ 

✓ บรษิทัรบัมดัจ า 30,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 
✓ ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเงื่อนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั หรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิเพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บ

เพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



  11 

 

 

 การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

*** ทางบรษิทัรบัการยกเลกิผ่านการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน *** 

มากกว่า 46 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด หรอื หกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

ตัง้แต่ 45-30 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า 10,000 บาท 

ตัง้แต่ 29-15 วนักอ่นการเดนิทาง คดิค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

ตัง้แต่ 14-0 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ย 100 % ของค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ส าคญั 

เงื่อนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่บางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่ม

ทวัรใ์นประเทศญีปุ่่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 

ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด 

ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์น

ทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจาก

ผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง 

การกอ่จลาจล ความล่าชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่

อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ท่านทีแ่พอ้าหารหรอืไม่สามารถทานอาหารบางอย่างได ้อาหารทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา กรุณาแจง้พรอ้มการจองทวัร ์

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

การเปลีย่นวนัเดนิทางขากลบัตอ้งท าล่วงหนา้กอ่น 30 วนัเดนิทางเท่าน้ัน 

1.2 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ เน่ืองจากการจองเป็นหมูค่ณะทางสายการบนิจะเป็นผูจ้ดัท าทีน่ั่งใหเ้ป็นกลุ่ม ในกรณีทีไ่ฟลเ์ดนิทาง

ในชว่งเทศกาลค่อนขา้งแน่น อาจจ าใหก้ารจดัทีน่ั่งค่อนขา้งยากแต่ทางบรษิทัจะพยายามใหลู้กคา้ไดน่ั้งใกลก้นัมากทีสุ่ด 

1.3 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม 

ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตั๋วเคร ือ่งบนิส่วน

เพิม่ทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.4 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุก

กรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.5 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ไม่สารถขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี 

1.6 การสะสมไมลข์องสายการบนิ สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 

1.7 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุด

ของท่านเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่า

ไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทั

ทวัรแ์ละสายการบนิ 
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2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ 
(โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ 

ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะ

ไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

2.4 อาหารบนิเคร ือ่งกรุณาแจง้ลว่งหนา้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

2.5 กรุณาส่งหนา้พาสปอรต์ใหต้รงกบัเล่มทีใ่ชเ้ดนิทาง กรณีเปลีย่นแปลงหรอืท าเล่มใหม่กรุณาแจง้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

กรณีทีส่่งหนา้พาสผดิ หรอืชือ่ผดิทางบรษิทัทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีม่ค่ีาใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  13 

 

 

 

 

 



  14 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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