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วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรมมื้ออาหาร
เชา กลางวัน เย็น

อาหาร
รวม 12 มื้อ
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บุฟเฟต
ขาปูยักษ

ออนเซ็น
WIFI HOTEL

FREE ใกลแหลง
ชอปปง

ใกลแหลง
ทองเที่ยว

ใกลสถานี
รถไฟ

สัญลักษณ
หมายถึง

APPLE FIRST TOUCH THEME PARK 7D 5N 
โอซากา เกียวโต นาโกยา ทะเลสาบยามานาคะโกะ โตเกียว

ไมพลาดเมนูเด็ด!

ชาบู ชาบู 
เนื้อญี่ปุนหอมๆ

บุฟเฟตนานาชนิด
ปงยาง

Buffet Crab
บุฟเฟตขาปูยักษ 

Recommended

พิเศษยิ่งกวา

พักโรงแรม
ออนเซ็น 1 คืน

ขาไป ขากลับ
กรุงเทพฯ
BKK KIX

JL 728 (00.25)

คันไซ นาริตะ
5.10 ชั่วโมง

6.55 ชั่วโมง

JL 728 (08.05)

NRT
JL 707 (18.20)

BKK
กรุงเทพฯ

JL 707 (23.00)

J10_5

กรุงเทพ 

สนามบินคันไซ โดย JL 728 (00.25-08.05)- โอซากา - ยูนิเวอรเเซลสตูดิโอ เต็มวัน 

โอซากา - เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ + ยานฮิกาชิยามา - นาโกยา - 
ชอปปงยานโอเอซิส 21 

นาโกยา - ชิสึโอกะ - ทดลองเก็บใบชา - สะพานแขวนมิชิมะ สกายวอลค - โอชิโนะฮักไก - 
ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ออนเซ็น 

ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ศาลเจาเซ็นเก็น - ภูเขาไฟฟูจิช้ัน5 (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) - 
โตเกียว - ชอปปงชินจูกุ 
 

หรือเทียบเทาHotel Hankyu RESPIRE OSAKA
https://www.hankyu-hotel.com/
**โรงเเรมใจกลางเมือง

หรือเทียบเทา

หรือเทียบเทา

สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ โดย JL 707 (18.20-23.00)

Shinagawa Prince Hotel
https://www.princehotels.com/shinagawa/
**โรงเเรมใจกลางเมือง

ทดลองเก็บใบชาทดลองเก็บใบชา ศาลเจาฟูชิมิอินาริศาลเจาฟูชิมิอินาริ

ผูชวยท่ีดีท่ีสุด ดานการทองเท่ียว
www.siamorchardgroup.com
http://antjourneyhouse.com

@siamorchardgroup

@antjourneyhouse

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

02-676-3200
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

063-009-4956

License 11/10538License 11/10964

W E  C A R E

A L L  A B O U T  Y O U

Fujimatsuzono Hotel
http://fujimatsuzono.com/
**โรงเเรมออนเซ็น

หรือเทียบเทา

Nagoya Tokyu Hotel
https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/
**โรงเเรมใจกลางเมือง

(TEA PICKING)

5

โตเกียว – ***อิสระชอปปงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด 
เดินทางโดยรถไฟ (ผูใหญชําระเพ่ิมทานละ 3,000 บาท, เด็กชําระเพ่ิมทานละ 2,400 บาท ) 

 
โตเกียว – วัดอาซะกุซา – หางอิออน 

ตองไปกับเรา ?
ทำไม

ครบ 15 ทาน
ออกเดินทางแนนอน

โรงแรมทําเลดี
ไดมาตรฐาน 4 ดาว /
ออนเซ็น 1 คืน

สายการบินระดับชาติ

ราคารวมทุกอยาง
ไมตองจายเพ่ิม

บัตรเครดิตผอน 0%

ฟรี Wifi On Bus

บริการน้ําด่ืม
ทุกวัน

กรุป 20 ทาน รถคันใหญ
50 ท่ีน่ัง สะดวกสบาย



21.00 น. คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 
 เคานเตอร สายการบินเจเเปนเเอรไลน เจาหนาท่ีทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดาน
 เอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
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Y 
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    สวนสนุกยูนิเวอรเเซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ีสรางความบันเทิง ใหกับคนเเถบภูมิภาคคันไซมาหลายปโดยการทุมทุนสรางของบริษัท 
สรางภาพยนต Hollywood ทานจะไดดูภาพยนตท่ีไมไดฉายตามโรงภาพยนตท่ีไมไดฉายตามโรงหนังเเตเปนภาคพิเศษเเบบดิจิตัล 2 มิติ
เเละ 3 มิติ สนุกสุดเหว่ียงกันตอกับต๋ัวเต็มวันท่ีไมจํากัดจํานวนคร้ัง ซ่ึงธีมพารคใหมสุด The Wizarding World Of Harry Potter รวม
ถึงเคร่ืองเลนสุดล้ําดวยเทคโนโลยี 4K สนุกกับตัวคาเเรคเตอรสีเหลือง มินเน่ียน  

Nagoya Tokyu Hotel หรือเทียบเทา 

-เชา อิสระตามอัธยาศัยกลางวัน
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Usuzan RopewayUsuzan Ropeway ยูนิเวอรเเซลสตูดิโอ ยูนิเวอรเเซลสตูดิโอ ยูนิเวอรเเซลสตูดิโอ ยูนิเวอรเเซลสตูดิโอ 

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ เก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุมประตูสีสม) นับหม่ืนท่ีเรียงรายกันเปนแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 
คลายอุโมงคท่ีมีความงดงาม
วัดคิโยมิสึ+ฮิกาชิยามา วัดน้ําใส วัดเกาแกกวา 1,500 ปและมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาคน้ี เเละตอดวย ยานฮิกาชิยามา 
เต็มไปดวยรานคาจํานวนมาก ไมวาจะเปนรานอาหาร รานของกินเลน รานขายสินคาตางๆและรานขนมพ้ืนเมือง
โอเอซิส 21  ศูนยการคาสมัยใหมติดกับหอโทรทัศนเมืองนาโงยะ ประเทศญ่ีปุน ศูนยการคาประกอบดวยรานอาหาร รานคา

Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA  หรือเทียบเทา 

หองอาหารของโรงแรมเชา ณ ภัตตาคารกลางวัน ณ ภัตตาคารเย็น

ณ ภัตตาคารเย็น
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 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ  ศาลเจาฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสึ+ฮิกาชิยามา วัดคิโยมิสึ+ฮิกาชิยามา โอเอซิส 21โอเอซิส 21

หมายเหตุ :   * ควรเผ่ือเวลามาเช็คอินท่ีเคาเตอรเน่ืองจากการเดินทางออกนอกประเทศในชวงน้ีมีการตรวจสอบเอกสารและ
    การลงทะเบียนคอนขางใชเวลานาน
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ยูนิเวอรเเซลสตูดิโอ ยูนิเวอรเเซลสตูดิโอ 

00.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ โอซากา ประเทศญ่ีปุนโดย สายการบินเจเเปนเเอรไลน  เท่ียวบินท่ี JL728
08.05 น. ถึง สนามบินคันไซ โอซากา ประเทศญ่ีปุน



ทดลองเก็บใบชา  ทดลองเก็บใบชาท่ีเมืองชิซึโอกะ เเละเปนหน่ึงในจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุน ** ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ **
สะพานแขวนมิชิมะ สกายวอลค  เปนจุดท่ีมีทิวทัศนงดงามซ่ึงเราสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจากสะพานแขวนขนาดยักษ
โอชิโนะฮักไก หมูบานน้ําใส เปนจุดทองเท่ียวท่ีสรางเปนหมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอชิโนะ ต้ังอยูระหวาง
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทะเลสาบยามานาคะโกะ

Fujimatsuzono Hotel  หรือเทียบเทา  ** ผอนคลายกับออนเซ็น   

Shinagawa Prince Hotel  หรือเทียบเทา  

หองอาหารของโรงแรม ณ ภัตตาคาร

ณ ภัตตาคาร

เชา กลางวัน หองอาหารของโรงเเรม+บุฟเฟตขาปูยักษเย็น
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ทดลองเก็บใบชา ทดลองเก็บใบชา สะพานเเขวนมิชิมะ สกายวอรคสะพานเเขวนมิชิมะ สกายวอรค โอชิโนะฮักไกโอชิโนะฮักไก

ศาลเจาเซนเกน ศาลเจาชินโตศักด์ิสิทธ์ิต้ังอยูบริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิทางดานตะวันตกเฉียงใต ศาลเจาฟูจิเซ็นเก็นสรางข้ึนคร้ังแรก
เม่ือกวา 1,000 ป 
ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ  ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ 
และเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก
ชอปปงยานชินจูกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคานานาชนิด รานรอยเยน แบรนดเนม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ซานริโอช็อป เส้ือผานําสมัย กระเปา รองเทาวัยรุนอยางโอนิทสึกะ ไทเกอร

หองอาหารของโรงแรมเชา กลางวัน

DA
Y 

5

ศาลเจาเซนเกน ศาลเจาเซนเกน ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ชอปปงยานชินจูกุ ชอปปงยานชินจูกุ 
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ณ ภัตตาคาร เย็น

W E  C A R E

A L L  A B O U T  Y O U
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Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเทา  

โตเกียว – ***อิสระชอปปงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด เดินทางโดยรถไฟ 
(ผูใหญชําระเพ่ิมทานละ 3,000 บาท, เด็กชําระเพ่ิมทานละ 2,400 บาท )

หองอาหารของโรงแรมเชา อิสระตามอัธยาศัยกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเย็น

โตเกียวดิสนียเเลนด โตเกียวดิสนียเเลนด โตเกียวดิสนียเเลนด โตเกียวดิสนียเเลนด ชอปปงยานชินจูกุชอปปงยานชินจูกุ
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หองอาหารของโรงแรมเชา

15.30 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ โตเกียว
18.20 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดย สายการบินเจเเปนเเอรไลน เท่ียวบิน JL 707
23.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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วัดอาซะกุซา วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในโตเกียวชาวญ่ีปุนนิยมมาสักการะบูชาและชมความย่ิงใหญของโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร
หางอิออน ทานเลือกซ้ือ อาทิ เส้ือผาแฟช่ัน นําสมัย กระเปา รองเทา เคร่ืองสําอาง ของท่ีระลึก เคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

วัดอาซะกุซาวัดอาซะกุซา หางอิออนหางอิออน



กําหนดเดินทาง

อัตราคาบริการ

75,900 +15,900

64,500 64,500 52,900 +15,900

เดินทางวันท่ี ผูใหญ
(หองละ 2-3 ทาน)

พักเตียงเด่ียว
เด็กต่ํากวา 12 ป

พรอมเตียง
พักรวมกับผูใหญ

เด็กต่ํากวา 12 ป
ไมมีเตียง

พักรวมกับผูใหญ

ไม
รว

มต
ั๋ว

รว
มต

ั๋ว

1. การเดินทางในแตละคร้ังตองมีจํานวนผูรวมเดินทาง 15 ทานข้ึนไป 

2. โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกพีเรียดมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรแตกตางกันเน่ืองจาก ตรงวันหยุดยาว 

    เทศกาลสําคัญท้ังของไทยและญ่ีปุน ราคาโรงแรมและต๋ัวเคร่ืองบินจะสูงกวาปกติ                              

3. เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักของญ่ีปุนสวนใหญเปนเตียงแฝด (TWIN) ลูกคาท่ีตองการพักเปนเตียงคู (DOUBLE) บางโรงแรมอาจมีคาใชจายเพ่ิม 

   และแปลนโรงแรมสวนใหญหองพักท่ีประเภทหองตางกันจะไมอยูใกลกัน    

4. ทางสายการบินไมรับจองท่ีน่ัง Long leg ลูกคาตองช้ีแจงเหตุผลหนาเคาเตอรเช็คอินดวยตัวทานเอง

5. ในกรณีท่ีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได ทางสายการบินไมอนุญาตใหเปล่ียนช่ือผูเดินทางทุกกรณี และทางบริษัทฯ 

    ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาบริการเน่ืองจากทางบริษัทฯ ชําระคาโรงแรม คาเคร่ืองบิน ยานพาหนะ และ อาหารไปลวงหนาแลว

6. นับต้ังแตวันท่ี 7 ก.ย. 2565 เปนตนไป ผูท่ีไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน โรคโควิด-19 ครบ 3 เข็มแลว สามารถ เดินทางเขาประเทศญ่ีปุน ไดโดยไมตองทําการ

    ตรวจหาเช้ือกอนเดินทางท้ังน้ี การฉีดวัคซีนครบ 3 โดส (3 เข็ม) กรณียังฉีดไมครบตามท่ีกําหนด ตองตรวจโควิดโดยวิธิ RT-PCR ภายใน 72 ชม. กอนเดินทาง 

    (คาใชจายยังไมไดรวมในรายการทัวร)

อัตราน้ีไมรวม

75,900 63,900
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29 พ.ค. - 04 มิ.ย. 66



  

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ ช้ัน Economy (ทานตองเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน) สายการบิน 

    และเสนทางตามระบุในรายการเทาน้ัน

2. คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2566 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บ

   เพ่ิมจากวันดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง  

3. คาพาหนะรับสง และคาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการท่ีระบุเทาน้ัน

4. คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทาน

5. คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเทาน้ัน

6. น้ําหนักกระเปาเดินทาง น้ําหนักไมเกิน 23 กก. จน. 2 ใบ สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเอง น้ําหนักไมเกิน 7 กก.

7. คาประกันภัยการเดินทางตางประเทศเง่ือนไขตามกรมธรรม  

8. หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจํานวน 1 ทาน

9. น้ําด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด

      

บริษัทฯ เรียกเก็บคามัดจํา 50% ของราคาทัวร / ทาน ภายใน 3 วันหลังจากการจอง สวนท่ีเหลือท้ังหมดชําระกอนการเดินทาง 30 วัน หรือตาม

เง่ือนไขพิเศษทางบริษัทฯ กําหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะท่ีเดินทางน้ันถูกจองเต็ม

เร็วกวาปกติ หรือจําเปนตองออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงการเรียกเก็บสวนคาธรรมเนียมเช้ือเพลิง และคาภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินมีการ

เปล่ียนแปลงโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา)

1. คาทําหนังสือเดินทางหรือพาสปอรต

2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเติมจากรายการท่ีทางบริษัทฯ

    จัดใหเปนตน

3. คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาสายการบินกําหนดคือ 2 ช้ิน ช้ินละ 23 กิโลกรัม ตอทาน

4. ยังไมรวมคาตรวจโควิค 72 ชม. (ตามวิธีท่ีกระทรวงสาธารณะสุขญ่ีปุนกําหนด) กอนเดินทางในรายการทัวร  

5. คาภาษีทองเท่ียวหากมีการเรียกเก็บเพ่ิม

6.คาวีซาทองเท่ียวญ่ีปุน กรณีผูเดินทางตางชาติตองขอวีซาญ่ีปุน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทางหากผูเดินทางมีความประสงคจะขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดโดยไมเสียคาใชจาย ตามเง่ือนไข ดังน้ี

- ลวงหนากอนการเดินทาง 30 วัน ในชวงปกติ

- ลวงหนากอนการเดินทาง 45 วัน กอนการเดินทางในชวงเทศกาลหรือ HIGH SEASON 

- (เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

อัตราน้ีรวม

เง่ือนไขการจอง

อัตราน้ีไมรวม

เงือนไขการเดินทาง
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1. ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสาย  

    การบินเรียกเก็บ 

2. การจัดท่ีน่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

3. กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ได ดําเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน 

    และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีฯ เพ่ือยืนยัน ในกรณีท่ีต๋ัวเคร่ืองบินสามารถ ทํา REFUND ไดหรือไมกอนท่ี  

    ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือ

คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ีลาสุดท่ีมีการปรับคาธรรมเนียมหากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลัง ถือเปนคา

ทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันท่ีออกต๋ัว

1. น้ําหนักกระเปาและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบินคือ 2 ช้ิน ช้ินละ 23 กิโลกรัม ตอทาน 

(สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพ่ิมได

2. กระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกวาง+ยาว+สูง  ไมเกิน 25 เซนติเมตร

    (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

3. ในบางรายการทัวรท่ีตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํา 

    หรือสูงกวา มาตรฐานได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซ่ึงผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานขายดวยตัวเอง

 

ต๋ัวเคร่ืองบิน

คาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันวินาศภัยทางอากาศ

กระเปาและสัมภาระเดินทาง
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