
71,900 .-29 พ.ค. - 04 มิ.ย. 66

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรมมื้ออาหาร
เชา กลางวัน เย็น

อาหาร 14 มื้อ
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ออนเซ็น
WIFI HOTEL

FREEบุฟเฟต
ขาปูยักษ

ใกลแหลง
ชอปปง

ใกลแหลง
ทองเที่ยว

ใกลสถานี
รถไฟ

สัญลักษณ
หมายถึง

APPLE WAKAYAMA MIE TOKYO 7D5N 
โอซากา วาคายามา อิเสะ ฮามามัตสึ ทะเลสาบยามานาคะโกะ โตเกียว 

ไมพลาดเมนูเด็ด!

Set Yakiniku 
ปงยางบนหินภูเขาไฟ

ชาบู ชาบู 

Buffet Crab
บุฟเฟตขาปูยักษ 

Recommended

พิเศษยิ่งกวา

พักโรงแรม
ออนเซ็น 3 คืน

ขาไป ขากลับ
กรุงเทพฯ
BKK KIX

JL 728 (00.25)

คันไซ นาริตะ
5.10ชั่วโมง

6.55 ชั่วโมง

JL 728 (08.05)

NRT
JL 707 (18.20)

BKK
กรุงเทพฯ

JL 707 (23.00)

J33_1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

สนามบินคันไซ โดย JL 728 (08.05) - วาคายามา - สถานีรถไฟ (สถานีคิชิ-สถานีอิดะคิโสะ)
ปราสาทวาคายามา - ตลาดคุโรชิโอะ - คัตสึระ - ออนเซ็น

คัตสึระ - ศาลเจาคุมะโนะ นะชิ ไทฉะ - นํ้าตกนะชิ - อิเสะ - หินแตงงาน - ออนเซ็น 

 อิเสะ - ศาลเจาอิเสะ - ถนนโอคาเกะโยโคะโจ - นาโกยา - ศาลเจาอัตสึตะจิงกู - ฮามามัตสึ  

ฮามามัตสึ - นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ-ชิสึโอกะ) - ทดลองเก็บใบชา - โกเท็มบะเอาทเล็ท - 
ทะเลาสาบยามานาคะโกะ - ออนเซ็น 

หรือเทียบเทาKatsuura Gyoen Hotel
https://www.katuuragyoen.co.jp/
**โรงเเรมออนเซ็น

หรือเทียบเทา

สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ โดย JL 707 (18.20-23.00)

ทดลองเก็บใบชาทดลองเก็บใบชา รถไฟเเมวรถไฟเเมว

ผูชวยที่ดีที่สุด ดานการทองเที่ยว
www.siamorchardgroup.com
http://antjourneyhouse.com

@siamorchardgroup

@antjourneyhouse

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02-676-3200
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02-676-3400

License 11/10538License 11/10964
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Okura Act City Hotel Hamamatsu
https://www.act-okura.co.jp/
**โรงเเรมใจกลางเมือง

หรือเทียบเทา

Hinotani Onsen Misugi Resort
http://www.misugi.com/
**โรงเเรมออนเซ็น
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โตเกียว - วัดอาซากุซา - หางอิออน  

ตองไปกับเรา ?
ทำไม

ครบ 15 ทาน
ออกเดินทางแนนอน

โรงแรมทําเลดี
ไดมาตรฐาน 4 ดาว /
ออนเซ็น 3 คืน

สายการบินระดับชาติ

ราคารวมทุกอยาง
ไมตองจายเพิ่ม

บัตรเครดิตผอน 0%

ฟรี Wifi On Bus

บริการนํ้าดื่ม
ทุกวัน

7

ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ศาลเจาเซ็นเก็น - ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) - โตเกียว - 
ชอปปงชินจูกุ 

(TEA PICKING) 

เนื้อญี่ปุนหอมๆ

Fuji Matsuzono Hotel
https://fujimatsuzono.com/
**โรงเเรมออนเซ็น

หรือเทียบเทา

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

หรือเทียบเทา



21.00 น. คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 
 เคานเตอร สายการบินเจเเปนเเอรไลน เจาหนาที่ทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดาน
 เอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
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Hinotani Onsen Misugi Resort   หรือเทียบเทา ** ผอนคลายกับการเเชออนเซ็น ** 

-เชา ณ ภัตตาคาร กลางวัน
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Usuzan RopewayUsuzan Ropeway ปราสาทวาคายามาปราสาทวาคายามา ตลาดคุโรชิโอะตลาดคุโรชิโอะ

ศาลเจาคุมะโนะ นะชิ ไทฉะ ศาลเจาใหญของคุมาโนะ ซันซัง ศาลเจาคุมาโนะ-นาจิ-ไทฉะ เตนกําเนิดของความเชื่อโบราณที่บูชานํ้าตกนาจิ
นํ้าตกนะชิ สัญลักษณของเมืองนะชิคัตซึอุระ แหงนี้ก็คือ “นํ้าตกนะชิ สูง 133 เมตรที่ตกลงมาจากกลางปาทึบดึกดําบรรพ 
นํ้าตกที่ไหลตอเนื่องชั้นเดียวที่สูงที่สุดในญี่ปุน
หินเเตงงาน ขอพร เสริมดวงความรัก ตองที่เมะโอโตะ อิวะหรือ หินแตงงาน ที่เมืองอิเสะชิมะ จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน

Katsuura Gyoen Hotel   หรือเทียบเทา ** ผอนคลายกับการเเชออนเซ็น **  

หองอาหารของโรงแรมเชา ณ ภัตตาคารกลางวัน หองอาหารของโรงแรม+ขาปูยักษเย็น

หองอาหารของโรงแรมเย็น
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 ศาลเจาคุมะโนะ นะชิ ไทฉะ ศาลเจาคุมะโนะ นะชิ ไทฉะ น้ำตกนะชิ น้ำตกนะชิ หินแตงงานหินแตงงาน

หมายเหตุ :   * ควรเผื่อเวลามาเช็คอินที่เคาเตอรเนื่องจากการเดินทางออกนอกประเทศในชวงนี้มีการตรวจสอบเอกสารและ
    การลงทะเบียนคอนขางใชเวลานาน
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สถานีอิดะคิโสะ สถานีอิดะคิโสะ 

00.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุนโดย สายการบินเจเเปนเเอรไลน เที่ยวบินที่ JL728
08.05 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุน

สถานีอิดะคิโสะ รถไฟลายแมวสามสี มีความหมายวารถไฟของเจาทะมะ * ขบวนรถไฟขึ้นอยูกับเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง   
ปราสาทวาคายามา ตั้งอยูบนยอดเนินเขาพื้นที่และสวนรอบปราสาทงดงามจับตามากพอ ๆ กับสถาปตยกรรมปอมปราสาทขุนนาง
ตลาดคุโรชิโอะ เปนตลาดปลาริมทะเลที่คึกคักขายอาหารทะเลที่เพิ่งจับมาสดๆ เพลิดเพลินกับซาชิมิยั่วนํ้าลาย ยางปลาสดๆ บนเตาถาน
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู  คัตสึระ 



ศาลเจาอิเสะ เปนศาลเจาชินโตที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศญี่ปุน ตั้งอยูในจังหวัดมิเอะ 
ถนนโอคาเกะยโคะโจ แวะเดินหาของอรอยแบบชิลๆ ที่ตลาดโอคาเกะ (Okage Yokocho) บนถนนโอฮาไรมาจิ (Oharai-Machi) 
ถนนทองเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดมิเอะ
ศาลเจาอัตสึตะจิงกู ซึ่งเปนหนึ่งในศาลเจาแบบชินโตที่สําคัญที่สุดของญี่ปุนนั้น เปนศูนยกลางทางศาสนาของนาโกยา 
และมีประวัติวากอตั้งเมื่อ 1,900 ปที่แลว
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ฮามามัตสึ 

Okura Act City Hotel Hamamatsu  หรือเทียบเทา 

Fujimatsuzono Hotel หรือเทียบเทา *** ผอนคลายกับการเเชออนเซ็น ***   

หองอาหารของโรงแรม ณ ภัตตาคาร เชา กลางวัน ณ ภัตตาคาร เย็น
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ศาลเจาอิเสะศาลเจาอิเสะ ถนนโอคาเกะโยโคะโจถนนโอคาเกะโยโคะโจ ศาลเจาอัตสึตะจิงกูศาลเจาอัตสึตะจิงกู

นั่งรถไฟชินคันเซ็น ฮามามัตสึ - ชิสึโอกะ รถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุน ไดชื่อวาเปนรถไฟที่มีความเร็วสูง
ทดลองเก็บใบชา ทดลองเก็บใบชาที่เมืองชิซึโอกะ เเละเปนหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุน ** ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ **
โกเท็มบะเอาทเล็ท แหลงชอปปงยอดนิยมประจําสถานที่ทองเที่ยวรอบแนวภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีรานคาแบรนดเนมกวา 210 ราน 
ศูนยอาหารอีก 23 แหง ซึ่งแวดลอมไปดวยภูมิทัศนทางธรรมชาติสวยๆ ทั้งทะเลสาบ สวนดอกไม และภูเขาไฟฟูจิ 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ทะเลสาบยามานาคะโกะ

หองอาหารของโรงแรมเชา
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นั่งรถไฟชินคันเซ็นนั่งรถไฟชินคันเซ็น ทดลองเก็บใบชาทดลองเก็บใบชา โกเท็มบะเอาทเล็ทโกเท็มบะเอาทเล็ท

หองอาหารของโรงเเรม+บุฟเฟตขาปูยักษเย็น
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ศาลเจาเซ็นเก็นศาลเจาเซ็นเก็น ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 

ศาลเจาเซ็นเก็น ตั้งอยูใกลกับภูเขาโอมุโระ ศาลเจาใหญแหงนี้มีที่มาซึ่งยอนกลับไปไดถึงสมัยที่ญี่ปุนปกครองโดยจักรพรรดิซุยจิ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาเเละวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ 
เเละเลืกซื้อสินคาของที่ระลึก
ชอปปงชินจูกุ เต็มไปดวยหางสินคาแฟชั่นและหางสรรพสินคาขนาดใหญอยาง Isetan, Takashimaya เรียงรายกันอยูมากมาย
 

ยานชินจูกุยานชินจูกุ

Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเทา  

ณ ภัตตาคาร หองอาหารของโรงแรมเชา กลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เย็น

 

ณ ภัตตาคาร กลางวัน
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18.20 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดย สายการบินเจเเปนเเอรไลน เที่ยวบิน JL 707
23.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 

    หองอาหารของโรงแรมเชา

วัดอาซากุซา วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษโดดเดน เปนจุดถายรูปหามพลาดของคนที่มาเที่ยวยานอาซากุสะของโตเกียว
หางอิออน เปนศูนยการคายอดฮิตที่มีสาขามากมายทั่วญี่ปุน นอกจากจะจัดจําหนายสินคาทุกประเภท เชน ของใชในชีวิตประจําวัน
เครื่องสําอาง แฟชั่น 

    อิสระตามอัธยาศัยกลางวัน
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วัดอาซากุซา วัดอาซากุซา หางอิออนหางอิออน



กําหนดเดินทาง

29 พ.ค.-04 มิ.ย. 66

อัตราคาบริการ

71,900 +17,500

57,900 57,900 47,500 +17,500

เดินทางวันที่
ผูใหญ

(หองละ 2-3 ทาน) พักเตียงเดี่ยว
เด็กตํ่ากวา 12 ป

พรอมเตียง
พักรวมกับผูใหญ

เด็กตํ่ากวา 12 ป
ไมมีเตียง

พักรวมกับผูใหญ

ไม
รว

มต
ั๋ว

รว
มต

ั๋ว

1. การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทาง 15 ทานขึ้นไป 

2. โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกพีเรียดมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรแตกตางกันเนื่องจาก ตรงวันหยุดยาว 

    เทศกาลสําคัญทั้งของไทยและญี่ปุน ราคาโรงแรมและตั๋วเครื่องบินจะสูงกวาปกติ                              

3. เนื่องจากโรงแรมที่พักของญี่ปุนสวนใหญเปนเตียงแฝด (TWIN) ลูกคาที่ตองการพักเปนเตียงคู (DOUBLE) บางโรงแรมอาจมีคาใชจายเพิ่ม 

   และแปลนโรงแรมสวนใหญหองพักที่ประเภทหองตางกันจะไมอยูใกลกัน    

4. ทางสายการบินไมรับจองที่นั่ง Long leg ลูกคาตองชี้แจงเหตุผลหนาเคาเตอรเช็คอินดวยตัวทานเอง

5. ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได ทางสายการบินไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อผูเดินทางทุกกรณี และทางบริษัทฯ 

    ขอสงานสิทธิ์ในการคืนคาบริการเนื่องจากทางบริษัทฯ ชําระคาโรงแรม คาเครื่องบิน ยานพาหนะ และ อาหารไปลวงหนาแลว

6. นับตั้งแตวันที่ 7 ก.ย. 2565 เปนตนไป ผูที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน โรคโควิด-19 ครบ 3 เข็มแลว สามารถ เดินทางเขาประเทศญี่ปุน ไดโดยไมตองทําการ

    ตรวจหาเชื้อกอนเดินทางทั้งนี้ การฉีดวัคซีนครบ 3 โดส (3 เข็ม) กรณียังฉีดไมครบตามที่กําหนด ตองตรวจโควิดโดยวิธิ RT-PCR ภายใน 72 ชม. กอนเดินทาง 

    (คาใชจายยังไมไดรวมในรายการทัวร)

อัตรานี้ไมรวม

71,900 61,500
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1. คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้น Economy (ทานตองเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบิน 

    และเสนทางตามระบุในรายการเทานั้น

2. คาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 21 ก.พ.66  หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บ

   เพิ่มจากวันดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง  

3. คาพาหนะรับสง และคาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการที่ระบุเทานั้น

4. คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทาน

5. คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเทานั้น

6. นํ้าหนักกระเปาเดินทาง นํ้าหนักไมเกิน 2ชิ้น ชิ้นละ 23 กิโลกรัม ตอทาน  สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเอง นํ้าหนักไมเกิน 7 กก.

7. คาประกันภัยการเดินทางตางประเทศเงื่อนไขตามกรมธรรม  

8. หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจํานวน 1 ทาน

9. นํ้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด

 

      

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

เงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กําหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บสวนที่เหลือทั้งหมดกอน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็ม

เร็วกวาปกติ หรือจําเปนตองออกต๋ัวเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บสวนคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง และคาภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการ

เปลี่ยนแปลงโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา)

1. คาทําหนังสือเดินทางหรือพาสปอรต

2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ

    จัดใหเปนตน

3. คานํ้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีนํ้าหนักเกินกวาสายการบินกําหนดคือ 2ชิ้น ชิ้นละ 23 กิโลกรัม ตอทาน

4. ยังไมรวมคาตรวจโควิค 72 ชม. (ตามวิธีที่กระทรวงสาธารณะสุขญี่ปุนกําหนด) กอนเดินทางในรายการทัวร  

5. คาภาษีทองเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

6. คาวีซาทองเที่ยวญี่ปุน กรณีผูเดินทางตางชาติตองขอวีซาญี่ปุน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหากผูเดินทางมีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดโดยไมเสียคาใชจาย ตามเงื่อนไข ดังนี้

- ลวงหนากอนการเดินทาง 30 วัน ในชวงปกติ

- ลวงหนากอนการเดินทาง 45 วัน กอนการเดินทางในชวงเทศกาลหรือ HIGH SEASON 

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

อัตรานี้รวม

เงื่อนไขการจอง

อัตรานี้ไมรวม

เงือนไขการเดินทาง
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1. ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่

สาย  

    การบินเรียกเก็บ 

2. การจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

3. กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ได ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น 

    และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ ทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่  

    ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ลาสุดที่มีการปรับคาธรรมเนียมหากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเปนคา

ทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

1. นํ้าหนักกระเปาและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ 2ชิ้น ชิ้นละ 23 กิโลกรัม ตอทาน 

(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีนํ้าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพิ่มได

2. กระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกวาง+ยาว+สูง  ไมเกิน 25 เซนติเมตร

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

3. ในบางรายการทัวรที่ตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่า 

    หรือสูงกวา มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซึ่งผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานขายดวยตัวเอง

 

ตั๋วเครื่องบิน

คาธรรมเนียมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคาประกันวินาศภัยทางอากาศ

กระเปาและสัมภาระเดินทาง

PA
GE

S 7

W E  C A R E

A L L  A B O U T  Y O U


