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ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-MNL มนิลา      22.55-03.35+1 PR 733 3.20 ชัว่โมง 

มนิลา MNL-HND ฮาเนดะ 08.10-13.40 PR 422 4.05 ชัว่โมง 

ฮาเนดะ HND-MNL มนิลา 01.15-05.25 PR 423 5.05 ชัว่โมง 

MNL มนิลา-BKK สุวรรณภูมิ 09.45-12.15 PR 730 3.35 ชัว่โมง 
 
 
 

 

วนัจนัทร ์ที่ 10 เม.ย.66 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ                       

20.00 พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ชั้น 4) ประตู 7 เคาน์เตอร ์N 

พบกบัเจา้หน้าท่ีท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

  *** หมายเหต ุ: เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศ

เตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครื่อง ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ  าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตข้ึูนเครื่องก่อนเวลา

เครื่องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

 22.50 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Phillipine Airlines เท่ียวบิน PR733 

 

 

 

วนัองัคาร ที่ 11 เม.ย.66         สนามบินฮาเนดะ – โอชิโนะฮคัไค                                                   ( -/-/D ) 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง  เชา้ เท่ียง ค า่ โรงแรม 

วนัจนัทรท่ี์  

10 เม.ย.66 

BKK-MNL/MNL-HND PR733/PR422   

2250-0335+1 /0810-1340 
 

  
 

 

 

วนัองัคารท่ี  

11 เม.ย.66 
13.00 สนามบินฮาเนดะ - โอชิโนะฮคัไค   

 

 

Yukari no mori 

Hotel +onsen & 

dinner crab buffet 

วนัพุธท่ี 

12 เม.ย.66 

ศาลเจา้คิตะงุจิฮงงู ฟูจิเซ็นเงน็ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – 

ชมพิธีชงชา โตเกียว - ชอ้ปป้ิงชิบุยา่ 

 

  
Koko Tsukiji Ginza 

Htl. or similar 

วนัพฤหสับดีท่ี  

13 เม.ย.66 

** โตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงหรือเลือกซื้ อทวัรพ์ิเศษดิสนีย์

แลนด ์

 

  
Koko Tsukiji Ginza 

Htl. or similar 

วนัศุกรท่ี์ 

14 เม.ย.66 

วดัอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – แม่น ้าสุ

มิดะ (จุดชมซากุระ) – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ - สนามบิน

ฮาเนดะ 

    

วนัเสารท่ี์  

15 เม.ย.66 

HND-MNL/MNL-BKK  PR423/PR730   

0115-0525 / 0945-1215 

 

    



  

03.35 ถึงสนามบินนินอย มะนิลา แวะเปล่ียนเครื่อง   

 08.10 ออกเดินทางจาก มะนิลา โดยเที่ยวบิน PR422 

13.40 ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่ น ดินแดนอาทิตยอ์ุทยั  

                (เวลาทอ้งถ่ินท่ีญี่ปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโอชิโนะ ฮัคไค” (Oshino Hakkai) หรือ หมู่บา้นน ้าใส ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดั

ยามานาชิ ในเขตพื้ นท่ีเดียวกันกับทะเลสาบทั้ง 5 ท่ีลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไวนั้น่เอง ถือเป็นหมู่บา้นแห่ง

การท่องเท่ียวท่ียงัคงความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไวไ้ดอ้ย่างดี หมู่บา้นแห่งบ่อน ้าศกัด์ิทั้ง 8 บ่อท่ีกกั

เก็บน ้ าจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิไว ้ซึ่งเป็นน ้ าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ

ในช่วงฤดูรอ้น และไหลผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุนรวมกับแร่ธาตุต่างๆ จนท าใหน้ ้าในบ่อท่ีเราเห็นน้ีมีความใส

สะอาดเป็นพิเศษ  คนญี่ปุ่ นเชื่อว่าน ้าในบ่อเหล่าน้ีนอกจากจะมีความใสสะอาดและเย็นฉ า่แลว้ ยงัมีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีหากใครไดด่ื้มก็จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไขเ้จ็บในวนัท่ีอากาศแจ่มใสทอ้งฟ้าปลอดโปร่ง

ไรเ้มฆหมอกอันหนาทึบ จากหมู่บา้นเราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่างชัดเจน นอกจากน้ียังมี

วิธีการสาธิตการน าพลงังานน ้ามาใช ้เช่น น ามาป่ันกงัหนัเพื่อท่ีจะใหเ้ครื่องต าขา้วท างานฯลฯ อิสระใหท้่าน

ถ่ายรูปและซื้ อของท่ีระลึกจากชุมชุนพื้ นบา้นและบริเวณโดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

พรอ้มเสิรฟ์ท่านดว้ยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ”์ ทานไดไ้ม่อั้น  

เสริฟพรอ้มน ้าจิ้ มรสแซ่บจากเมืองไทย 

ที่พกั : YUKARI NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “ออนเซ็น” 

(Onsen) น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่าน ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วน

ช่วยเรื่อง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 

วนัพุธ ที่ 12 เม.ย.66 ศาลเจา้คิตะงุจิฮงงู ฟูจิเซ็นเง็น - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมพิธีชงชา – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชิบุยา่ 



                                                                                                                                          ( B/L/- )  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้คิตะงุจิฮงงู ฟุจิเซ็นเง็น” (Kitaguchihongu Fujisengen Shrine) ศาลเจา้เก่าแก่

ก่อตั้งขึ้ นตั้งแต่ปี 1900 เป็นศาลเจา้เล็กๆ ท่ีเงียบสงบและร่มร่ืน สรา้งขึ้ นเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งภูเขาไฟฟูจิ  ท่ีน่ีถือ

เป็นจุดเร่ิมตน้เสน้ทางศกัด์ิสิทธ์ิของนักปีนเขาท่ีมกันิยมมาไหวข้อพรก่อนเดินทางขึ้ นภูเขาไฟฟูจิ  

ส าหรบันักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางมาขอพรท่ีศาลเจา้แห่งน้ีจะไดช้ืน่ชมความงดงามของศิลปะในการสรา้งศาล

เจา้ตามเอกลกัษณข์องญี่ปุ่นและไดช้มทิวทศัน์งดงามในบริเวณศาลเจา้รวมไปถึงอาจจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ

ไดใ้นระยะไกลหากทศันียภาพเป็นใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” (Mount Fuji) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟท่ีมี

ลกัษณะงดงามท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศและกล่ินอายอยา่งใกลช้ิดท่ี สถานีที่ 5 โดย

มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร เมื่อขึ้ นมาถึงชั้น5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของทะเลสาบ

ทั้ง 5 ท่ีลอ้มภูเขาไฟฟูจิที่ชั้น5น้ียงัเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้โคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธิชินโต 

เป็นท่ีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงัเป็นท่ีส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าท่ีบริเวณ

โดยรอบของฟูจิซงัชั้น 5 น้ี ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa”หรือ “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงยื่น

ออกมา) โดยมีความเชื่อวา่ท่ีน่ีมีท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และยงัว่ากนัวา่ศาลเจา้แห่งน้ีมีสมบติัของท่าน

เทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน ้าหนักกว่า 375 กิโลกรมัตกอยู่ท่ีพื้ นในสวน ซึ่ง

ในสมัยก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เป็นตน้ จึงเป็นท่ีมาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็น

สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีคนเคารพบูชาและนิยมมาซื้ อเคร่ืองลางกลับไปเป็นของท่ีระลึก อิสระใหท้่านสัมผัสกับ

ทศันียภาพที่สวยงามของฟูจิซงัในระยะใกลแ้ละเลือกชมเลือกซื้ อของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 3) 

จากน้ันสมัผัสวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่ น นัน่ก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตาม

แบบญี่ปุ่ นน้ัน มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนน้ันลว้นมีพิธี 

รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รบัชมอย่างเดียว ยงัเปิดโอกาสใหท้่าน

ไดม้ีส่วนร่วมในพิธีการชงชาน้ีอีกดว้ย และจากน้ันใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซื้ อของท่ีระลึกตามอธัยาศยั.. 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่ “โตเกียว” เพื่อพาท่านเดินทางสู่ “ย่านชิบูย่า” (Shibuya) แหล่งชอ้ปป้ิง

สตรีทท่ียิ่งใหญ่ สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมี

หา้ง SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมรา้นคา้แฟชัน่ไวม้ากมาย รวมทั้งมีรูปป้ันฮาจิโกะ หรือเจา้หมาแสนซื่อสตัยฮ์า

จิท่ีเฝ้ารอคอยเจา้นายหน้าสถานีชิบูย่าตราบจนวันตายของมัน และให้ท่านได้เดินเล่นชอ้ปป้ิงไปกับ

หา้ง SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ท่ีสรา้งทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่งอยู่ทาง

ตะวนัออกของสถานีรถไฟชิบูย่า เป็นอาคารสูง 34 ชั้นโดยมีรา้นคา้กว่า 200 รา้นและรวมแฟชัน่ต่าง ๆ 

จากทุกมุมโลกมาไวท่ี้น่ี 



 

หรือ ท่านจะเลือกข้ึนไปชมวิวบนตึก “ชิบูยา่ สกาย” (Shibuya Sky) เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของโตเกียวท่ี ชิบู

ย่า สแครมเบิ้ ล สแควร์ (Shibuya Scramble Square) และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดของย่านชิบูย่าอีกด้วย ท่าน

สามารถชมวิวของโตเกียวไดอ้ย่างอลังการแบบ 360 องศา พรอ้มดว้ยเทคโนโลยีล ้า ๆ ซึ่งถา้อากาศดีก็จะ

สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอ้ีกด้วย ภายในอาคารเนืองแน่นไปดว้ยรา้นรวงต่าง ๆ กว่า 200 รา้น ทั้ง

รา้นขายสินคา้แฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค รา้นหนังสือ คาเฟ่ รา้นอาหาร 

รวมถึงแกลเลอรี่ และอาคารส านักงาน เรียกว่าครบครนัแถมทันสมยัแบบสุด ๆ  (ราคาจุดชมวิวประมาณ 

2,000 เยน) 

 

* เพื่อใหท้่านใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า อาหารมื้ อเย็นอิสระตามอธัยาศยั ... ใหท้่านเลือกชิมรา้นอร่อยจาก

รา้นคา้ต่าง ๆ * 

ที่พกั : KOKO TSUKIJI GINZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัพฤหสับดี ที่ 13 เม.ย.66      อิสระชอ้ปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษ “โตเกียวดิสนียแ์ลนด”์                  ( B/-/- ) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

อิสระตามอธัยาศยัทั้งวันใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของกรุงโตเกียว โดยการนัง่รถไฟตะลุยมหา

นครโตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมท่ีพกัจะอยู่ใกลก้บั “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพื่อ

เท่ียวในยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโตเกียวไม่วา่จะเป็น 

“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ต่ืนตาต่ืนใจกับ “แฟชัน่” หลากหลายสไตล์ท่ี

ท่านจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน   

“ย่านกินซ่า” (Ginza) แหล่งชอ้ปป้ิงสุดหรูชื่อดังของญี่ปุ่ น เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนด์เนมระดับไฮเอนด์มา

รวมตวักนัอยู่มากมาย และหา้งท่ีสามารถเดินทางไปไดง้่ายๆ จากสถานียูระคุโจ (Yurakucho) อย่าง ITOCiA 

น้ันก็มี Tokyu Hands อยู่ภายในดว้ย ส าหรับรา้นคา้ขนาดใหญ่อย่าง BIC CAMERA, UNIQLO หรือ MUJI ก็

จะมีสินคา้หลากหลายครบครนั ซึ่งจะสะดวกส าหรบัเวลาท่ีตอ้งการซื้ อสินคา้จ านวนมาก  

“อากิฮาบาระ” หรือท่ีเรียกสั้น ๆ วา่ “อากิบะ”  เป็นท่ีรูจ้กักนัในนามของยา่นแห่งเครื่องใชไ้ฟฟ้า และ แดน

ศกัด์ิสิทธข์องสาวกอนิเมะ เพราะมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหลากชนิด รวมถึงสินคา้เกี่ยวกบัอมิเนะ ไอดอล และเกมส์

ใหเ้ลือกซื้ อมากมาย นอกจากน้ียงัมีรา้นอาหาร คาเฟ่ และศาลเจา้อีกกดว้ย 

ส าหรบัท่านท่ีอยากยอ้นวยัสู่ “โลกวัยเยาว”์ ***“ท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์สริม “โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

**** ไดใ้นราคาท่านละ 2,900 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทวัรพ์ิเศษจะน าท่านสู่ 

“Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์ส าหรับคนทุกเพศท่ีทุ่มทุนสรา้งกว่า 600 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ โดยการถม

ทะเล ... พบกับดินแดนหรรษาส าหรับคนทุกเพศทุกวยั สรา้งขึ้ นโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์

ดิสนีย์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซึ่ งเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ แห่งแรกท่ีสร้างขึ้ นนอกประเทศ

สหรฐัอเมริกา ประกอบดว้ยธีมหลัก 7 ธีม โดยตกแต่งตามฤดูกาล ทุ่มทุนสรา้ง “Western Land” ต่ืนเตน้

กบัการล่องเรือผจญภยัผ่านเหล่าโจรสลดั” ท่ีแสนน่ากลวัใน “Pirates of  the Caribbean” .. สนุกสนานกับ

การนัง่เรือบุกป่าท่ี “Jungle Cruise” ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสัตวป่์านานาชนิด ... แลว้พกัผ่อนอิริยาบถดว้ย

การนั่ง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์  ต่อด้วยการสนุกเร้าใจท่ี  “Big Thunder 

Mountain” นั่งรถไฟขนถ่าน ...ตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณต่ืนเตน้สะพรึงกลัวท่ี  “ปราสาทผีสิง” 



(Hunted Mension) ท่ีเป็นท่ีมาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องดังแห่งปี ... สนุกสนานกับเครื่องเล่น

มนัส์ๆ โซน “Tomorrowland” สนุกสุดเหวี่ยงกบัรถไฟตะลุยอวกาศใน “Space Moutain” หรือเลือกเดินทาง

ในอวกาศแบบสบายๆไปกับ “Star Tour” สนุกกบัเครื่องเล่นชิ้ นใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนียแ์ลนด์ “Buzz 

Light Year” ประชนัความแม่นกับเพื่อนดว้ยปืน เลเซอรสุ์ดไฮเทค จากน้ัน ชอ้ปป้ิงกับสินคา้ลิขสิทธ์ิเฉพาะ

โต เกี ยวดิส นีย์  ท่ี มี มากมายหลากหลายแบบให้เลือก เป็นของท่ี ระลึกฝากทางบ้าน ท่ี  “World 

Bazaar”(Electric Parade) ต่ืนตาต่ืนใจกับขบวนพาเหรดสุดอลังการในยามค า่คืน  “Tokyo Disneyland 

Electric Parade Dreamlight” ของเหล่าการต์ูนมากมาย มิกกี้ เมาส์ มินน่ีเมา้ส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โ ดนัล

ดักค์ หมีพูลและผองเพื่อน ปีเตอร์แพน สโนวไ์วท์กับคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ท่ีมาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ 

ของดิสนีย์ น าท่านชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ “Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight” ของ

เหล่าการต์ูนมากมาย มิกกี้ เมาส์ มินน่ีเมา้ส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โดนัลดักค์ หมีพูลและผองเพื่อน ปีเตอร์

แพน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ท่ีมาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย ์

* เพื่อใหท้่านใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า อาหารมื้ อกลางวนั และเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ใหท้่านเลือกชิม

รา้นอร่อยจากรา้นคา้ต่าง ๆ  

ที่พกั : KOKO TSUKIJI GINZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัศุกร ์ที่ 14 เม.ย.66 วัดอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - แม่น ้าสุมิดะ (จุดชมซากุระ) – ชอ้ปป้ิงโอ 

                     ไดบะ สนามบินฮาเนดะ                                                                                    ( B/L/- )  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซากุสะคันนอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ วดัเซนโซจิ (Sensoji 

Temple) หรือเรียกอีกอย่างว่าวดัโคมแดงเป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่และเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดวดัหน่ึงของเมือง

โตเกียวถูกสรา้งขึ้ นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจากองค์เจา้แม่กวนอิมท่ี

เป็นทองสัมฤทธ์ิมีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พรอ้มถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” เป็นถนนยาวเขา้สู่พื้ นท่ีภายใน

วดัท่ีจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายท่านจะไดช้มและซื้ อสินคา้ของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินคา้พื้ นเมือง Made 

In Japan แท ้ๆ รวมทั้งขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเทา้ กระเป๋า เสื้ อผา้ เป็นตน้ 

หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ์ี่ปุ่ นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอย

โตเกียว สกายทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวดัอา

ซะกุซ่ามากนักโดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองชั้นโดยชั้นแรกสูง 350 เมตร 



และชั้นบนสูง 450 เมตรเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวท่ีสวยท่ีสุดอีกจุดนึงเน่ืองจากสามารถชมวิวไดร้อบทิศ 

360 องศาโดยไดร้ับการยอมรับใหโ้ตเกียวสกายทรีเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญี่ปุ่ นใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศน์ท่ี

งดงามเกินบรรยาย อีกทั้งยงัมีท่ีกินเท่ียวช็อปป้ิงอยู่ภายในตึกแห่งน้ีครบครนั รวมทั้งยงัมีอควอเรียมอยู่ใน

น้ันอีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “แม่น ้ าสุมิดะ” (Sumida River) (จุดชมซากุระ) ใหท้่านได้ชม

ซากุระสีชมพูท่ีก าลังผลิบานสะพรัง่อย่างงดงามบริเวณริมแม่น ้ าสุมิดะ เป็นอีกหน่ึงจุดยอดนิยมในการชม

ซากุระสวย ๆ ท่ีเรียงรายเลียบไปตามฝั่งแม่น ้า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวดัอาซากุสะคนันอน อีกทั้งบริเวณสวนสุมิ

ดะสามารถมองเห็นหอคอยโตเกียวสกายทรีไดอ้ีกดว้ย (หมายเหตุ:  การบานของดอกไมข้ึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศ ของแต่ละปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงสถานท่ีท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณี

ท่ีดอกซากุระไม่มีหรือร่วงแลว้ อนัเน่ืองจากสภาพอากาศไม่อ านวยหรือเหตุผลอื่นๆ ท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้

เปล่ียนเป็นน าคณะเดินทางสู่โอไดบะ เพื่อถ่ายรูปคู่กับสะพานสายรุง้ (Rainbow Bridge) เรียกไดว้่าเป็น

สะพานท่ีมีความส าคัญแห่งหน่ึงของโตเกียวเลยก็ว่าได้  เน่ืองจากถือได้ว่าเป็นเส้นทางหลักท่ีเชื่อมต่อ

ระหว่างเกาะโอไดบะกับกรุงโตเกียว  ท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีตั้งของรูปป้ันเทพีเสรีภาพรูปแบบเดียวกันกับของ

นิวยอรก์ ซึ่งญี่ปุ่ นไดร้บัจากฝรัง่เศสในปี 1998 เพื่อเป็นการร าลึกถึงมิตรไมตรีระหวา่งญี่ปุ่ นกบัฝรัง่เศส และ

ไดร้บัการสรา้งใหม่แบบถาวรในปี 2000 โดยไดร้บัการตอบรบัจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวญี่ปุ่ นและต่างชาติ

เป็นอยา่งดี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” (Odaiba) เกาะมหศัจรรยแ์ห่งโตเกียวท่ีเกิดจากการถมทะเลดว้ยขยะ 

แหล่งรวมเทคโนโลยีล ้ายุคและทันสมัย เป็นเกาะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพของชาวญี่ปุ่ นท่ี

สามารถสร้างสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้ นมา ให้ท่านได้ด่ืมด า่กับการ นั่งกินลมชมวิวบนชิงช้า

สวรรค์ (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่ น ต่ืนตากับสีสันของแสงไฟท่ีประดับประดา ท่านสามารถลอง

สัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวท่ีมีสะพานเรนโบว์ (Rainbow  Bridge) พาดผ่าน และมีแสงสีของ

กรุงโตเกียวยามค า่คืนเป็นฉากหลงั รวมทั้งเทพีเสรีภาพเวอรช์ัน่ญี่ปุ่ นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว หรือ ท่านจะ

เลือกชอ้ปป้ิงท่ี “หา้งสรรพสินคา้ไดเวอรซิ์ต้ีโตเกียว” (Diver City Tokyo Plaza) ท่ีถูกสรา้งข้ึนมาเพื่อดึงดูด

นักท่องเท่ียวภายใตค้อนเซ็ปท์ Theatrical City Space เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีมีรา้นคา้ต่าง ๆ มา

รวมตัวกนัถึง 154 รา้น อาทิ UniQlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ และสิ่งท่ีไม่

ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กบัเจา้หุ่นยนต์กนัดั้มยกัษ์ท่ีหน้าหา้งซึ่งเพิ่งมีการเปล่ียนเป็นรุ่นใหม่เมื่อปลายปีท่ี

ผ่านมา RX-0 Unicorn Gundam ตัวสูงกว่า 20 เมตร อีกทั้งยงัมียูนิคอร์นปรบัเปล่ียนโหมดของใบหน้าได ้

ทั้งตัวหุ่นยนต์เรืองแสงไดม้ากกวา่ 50 จุด เช่น บริเวณไหล่ สะโพก หน้าอก เป็นตน้ โดย Unicorn Gundam 

ตวัล่าสุดท่ีมีโชวแ์สง สี เสียง และขยบัเกราะ เปิดเขา กนัเป็นเวลาอีกดว้ย (ไม่รวมค่าชิงชา้สวรรค ์, ค่าเขา้

ชมและเครื่องเล่นต่าง ๆ) และใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงท่ี “หา้งสรรพสินคา้วีนัสฟอรต์” (Venus Fort) ตั้งอยู่ท่ี



ย่านโอไดบะ ภายในห้างมีร้านค้ากว่า 100 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นเสื้ อผ้าแฟชั ่น เสื้ อออกก าลังกาย 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิค รา้นกาแฟ รา้นอาหาร ฯลฯ โดยท่ีน่ีมีคอนเซ็ปต์ของชอ้ปป้ิงมอลล์

สไตล์เวนิช โดยจะเน้นการออกแบบและตกแต่งใหเ้ป็นแบบเวนิชแท ้ๆ ส่วนหลังคาเป็นรูปท้องฟ้าก็จะ

เปล่ียนสีไปตามช่วงเวลาของวนั เรียกไดว้า่เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีแมจ้ะไม่ไดใ้หญ่มากที่สุด แต่ก็มีความลงตัว

มากและมีสินคา้ใหเ้ลือกซื้ อกนัมากมายไม่แพท่ี้อื่น ๆ เลยทีเดียว 

* เพ่ือใหท้่านใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า อาหารม้ือเย็นอิสระตามอธัยาศยั ... ใหท้่านเลือกชิมรา้นอร่อย

จากรา้นคา้ตา่ง ๆ * 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” 

 

วนัเสาร ์ที่ 15 เม.ย.66  สนามบินฮาเนดะ – มะนิลา – กรุงเทพฯ   01.15 – 04.50/09.45 – 12.05  

 

01.15  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Phillipine Airlines เท่ียวบิน PR423 

 05.25 ถึงสนามบินนินอย มะนิลา แวะเปล่ียนเครื่อง   

 09.45 ออกเดินทางจาก มะนิลา โดยเที่ยวบิน PR730 

12.15  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่าน้ัน หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้

เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตผุลที่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของทางบริษัท ทางบรษิัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะคืนคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

 

*** หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ** 

 

 

ตารางการเดินทางของเรือ โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั** 

 

 

 

อตัราคา่บริการ 

วนัเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
 

พกัเดียวเพิ่ม 

 

10 – 15 เม.ย. 66 

 

49,988.- 49,988.- 49,988.- 3,900.- 

เก็บทิปส าหรบัไกดท์อ้งถิ่น+คนขบัรถ+หวัหนา้ทวัร ์THB 2000.-/ท่าน/ทริป 



หมายเหต ุ:  การใหบ้ริการของรถบสัน าเท่ียวในประเทศญี่ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้น

สามารถใหบ้ริการไดว้นัละไม่เกิน 12 ชัว่โมง ไม่สามารถเพ่ิมเวลาได ้ จงึขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปลี่ยนตารางการท่องเที่ยวในรายการเดินทาง โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศส าคญั: รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบ

จ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออก

เดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดร้บัการปฏิเสธ

การเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ น)  ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิการ

คืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เครื่องบินใหแ้ก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรฐับาลญ่ีปุ่ น (อพัเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรบัการมาตรการเปิดรบันักท่องเท่ียว ตั้งแต่ วนัท่ี 

11 ตุลาคม 65 ท่ีเดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร ์

🔵กลุ่มสีน ้าเงิน (เสี่ยงต า่) ประเทศไทยจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี 

- ไม่ตอ้งตรวจ RT-PCR ท่ีสนามบินญ่ีปุ่ น 

- ไม่ตอ้งกกัตวั 

- นักท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ลงในโทรศพัทส์่วนตวัดงัน้ี  

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ น
ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผดิชอบคา่ปรับที่
ประเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ั่งวา่งหรอืตามวันเดนิทางของตั๋ว
เครือ่งบนิทัง้น้ีแลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณทีา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิขึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ตจ่ะท า

การ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนื
เงนิบางสว่น 



1. My SOS เพื่อติดต่อเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ตอ้งการความช่วยเหลือเน่ืองจากสงสยัวา่อาจจะติด

เชื้ อ ซึ่งสามารถท า VDO call ไดแ้ละแชทได ้ ตอ้งท าการลงทะเบียนใหเ้สร็จก่อนถึงญ่ีปุ่ น 6 ชัว่โมง และแอ

พตอ้งเปล่ียนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออพัโหลดผลตรวจ PCR แลว้ เปล่ียนเป็นสีเขียว 

2.Google maps ล้ิงคก์บั My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นญ่ีปุ่ น 

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านล้ิง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

► เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอรต์ตวัจริง (อายุการใชง้านตอ้งเหลือมากกวา่ 6 เดือน)  

2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ท่ีไดร้บัการฉีดวคัซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ท่ีออกโดย

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยใบรบัรองวคัซีนตอ้งเป็นภาษาองักฤษและออกโดยสถาบนัของ

รฐับาลเท่าน้ัน หรือ สามารถใชใ้บรบัรองจาก application หมอพรอ้มได ้ โดยวคัซีนเป็นไปตามท่ีองคก์ร

อนามยัโลก (WHO) ใหก้ารรบัรอง ทั้งหมด 7 ยี่หอ้ ไดแ้ก่ Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & 

Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, Oxford/AstraZeneca formulation), 

Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขวไ้ด ้

3. ส าหรบัผูท่ี้ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม ตอ้งมีใบรบัรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ 

ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง (ใบรบัรองระบุขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ)   

► เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี ท่ีไม่ไดร้บัวคัซีน สามารถเดินทางพรอ้มผูป้กครองท่ีฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑไ์ดเ้ลย 

แต่ถา้ผูป้กครองฉีดไม่ครบ เด็กจ าเป็นตอ้งแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ขอ้มูลการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นอพัเดท ณ วนัท่ี 26 ก.ย. 65 อาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ นอยูก่บัทางรฐับาลญ่ีปุ่ น 

 

 

 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

► การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีจ านวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดงักล่าว 

- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่านและท่านยงัประสงค์

เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น  

► การจองทวัรแ์ละช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 25,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าค่า

ทวัร ์ 

- ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นตอ้งช าระ

ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจง้เท่าน้ัน 



**ส าคญั** ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนั

เดินทางไป-กลบัและจ านวนหน้าหนังสือเดินทางตอ้งเหลือวา่งส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กวา่ 3หน้า) **กรุณา

ตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาส่งพรอ้ม

พรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

 

 

ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ตามรายการ 2.   ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามท่ีระบุในรายการ 

3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ          4.   ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 

5. ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 6.   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ท่านละ 20 กก.   

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

9. ค่าประกันโควิด-19 วงเงินคุม้ครองค่ารักษาพยาบาล วงเงินท่านละ 50,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 

10. บริการน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด/วนั 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวม  

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง อาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่ม 

2. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 

3. ค่าท าวีซ่าส าหรบัหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง หรือ ATK 24 ชัว่โมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

5. ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

6. หากหน่วยงานรฐับาลไทย หรือ ญ่ีปุ่ นมีการปรบัเปล่ียนขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการกกัตวัเพิ่มเติม หรือ ขอ

เรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกิน 

7. ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่นท่านละ 2,000 บาท ตอ่ทริป (ช าระท่ีพรอ้มค่าทวัร)์ 

8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพึงพอใจ 

 

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนวนัเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง 



1. กรณีวันเดินทางตรงกับวนัหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู ้จองทัวร์ตอ้งแจง้เปล่ียนวนัเดินทางหรือ

เปล่ียนชื่อผูเ้ดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย)์ สามารถเปล่ียนไดเ้พียง 1 

ครั้งเท่าน้ัน หากแจง้หลังจากน้ี ผูเ้ดินทางควรหาผูเ้ดินทางท่านใหม่มาแทนผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางได ้และมี

ค่าใชจ้า่ยในการเปลี่ยนช่ือส าหรบัผูเ้ดินทางใหม่ 

2. กรณีวนัเดินทาง ไม่ตรง กบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปล่ียนวนัเดินทางหรือ

เปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย)์ สามารถเปล่ียนไดเ้พียง 1 ครั้ง

เท่าน้ัน หากแจง้หลังจากน้ี ผูเ้ดินทางควรหาผู ้เดินทางท่านใหม่มาแทนผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางได้  และมี

ค่าใชจ้า่ยในการเปลี่ยนช่ือส าหรบัผูเ้ดินทางใหม่ 

3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วนัก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปล่ียนวนั

เดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางไดทุ้กกรณี 

4. กรณีแจง้เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารเรียบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดินทางจะตอ้งช าระค่าตัว๋โดยสารเพิ่ม

ดว้ยตนเองจากค่าทัวร์ท่ีช าระมาแลว้ ณ วนัท่ีตอ้งการเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบริษัทและ

สายการบิน  

5.ในกรณีท่ีกรุ๊ปปิดไปแลว้หรือกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางไดทุ้กกรณี 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซี่ (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมี้ช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท า

เรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทิตย)์ คืนเงินค่าทัวร ์

100% ของค่าบริการที่ช าระมาแลว้  

2.2 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน  31-44 วนั (นับรวมวนัเสาร-์อาทิตย)์ ยึดเงินค่ามัดจ  า

ทั้งหมดของค่าทวัร ์ท่ีช าระมาแลว้ 

2.3 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย)์ ยึดเงินทัวร ์100% 

ของค่าบริการที่ช าระมาแลว้  

 

 



กรณีเป็นกรุ๊ปเหมา ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงระหวา่งบริษัท ทวัรผ์ูข้ายและผูซ้ื้ อเท่าน้ัน 

เน่ืองจากบริษัทตอ้งด าเนินการจดัเตรียมน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียวล่วงหน้า เช่น การส ารองท่ีนั่งตัว๋

เครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมท่ีพกั ยานพานหะส าหรบัเดินทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือเป็นเท่ียวบินเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ

บิน จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิ่งของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบิน

เท่าน้ัน  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสัตว ์   ไสก้รอก ฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

หมายเหต ุ

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือไม่ใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร ์ไม่วา่ 

    บางส่วนหรือทั้งหมดหรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ 

    วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 30 ท่าน  

    โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ี 

    ไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่าน 

    ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะ 

    เดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ  

    เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดส้่ง 

    หน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 

    สถานการณ ์ 

6. ภูมิอากาศและเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของ 

    นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี 

    มิไดเ้กิดจาก 



    ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย  

    ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลงตารางบิน การบริการของ 

    สายการบิน และเหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่ง 

    อาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

8. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน  

    ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 

    เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน  

    การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไมไ่ด ้

    เกิดจากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่ 

    นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

10.ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง 

     รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้ อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทน 

     ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

11.ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด 

     จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

12.ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะตอ้งไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแมก้ระทัง่ตราป๊ัม 

     ลายการตู์น ท่ีไม่ใช่การประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อน 

     การเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา้-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

13.กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง 

     ทวัรว์า่ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยูเ่หนือก 

     ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

14.กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

     รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน สิ่งน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบ 

     ใดๆทั้งสิ้ น 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


