
              
 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 23639 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      ประเทศญีปุ่น่ 6 วนั 4 คนื ช่วงเวลาการเดนิทาง  19-24 กรกฎาคม 2565  

วันที ่

 

รายการเดนิทางฯ 

 

อาหารในแตล่ะมือ้ Hotel 4 Stars 

ประเทศการต์า้ เชา้ กลางวนั เย็น 

วันที ่19 
ก.ค. 65 

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ  

นัดหมายที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เช็คอิน 19.30 น. 

TG 642 BKK NRT 23.50-08.10    

X X X 
สนามบนิ 

สวุรรณภมู ิ

วันที ่20
ก.ค.65 

สนามบินนาริตะ-โตเกียว-ซิ้ตี้ทัวร์ สนามโอลิมปิค-วัด อะซ่ากูซะ-ชิบู
ย่า-เมืองคะวะซะกิ-สนาม เนช่ันแนล สเตเดี้ยม Kawasaki Frontale  
VS. PSG. @19.30 PM) -โยโกฮาม่า 

X √ √ 
โรงแรมฯ 

 คนืที ่1 

วันที ่21 
ก.ค. 65 

โยโกฮาม่า-คามาคุระ-ฮาโกะเน-่โกแทมบะ เอาท์เลต-ยามานากาโกะ
(ยะมะนะชิ) √ √ √ 

โรงแรมฯ  

 คนืที ่2 

วันที ่22
ก.ค. 65 

ยามานากาโกะ-นะกะโนะ(มัตซูโมะโตะ)-เขาฮารุนา-ทะกาซะกิ 
√ √ √ 

โรงแรมฯ 

 คนืที ่3 

วันที ่23
ก.ค. 65 

กุมมะ-คะวะโงะเอะ-ไซตะมะ-สนามไซตะมะ สเตเด้ียม – Urawa Red 
Diamonds VS. PSG. @19.00 PM) -ไซตะมะ √ √ √ 

โรงแรมฯ 

 คนืที ่4 

วันที ่24
ก.ค. 65 

ไซตะมะ-โตเกียว-ชินจูกุ ช้อปปิ้ง-สนามบินนาระตะ-สุวรรณภูมิ 

TG 677 NRT BKK 17.25-21.55   
√ X X 

สนามบนิ นารติะ 

สวุรรณภมู ิ

 
หมายเหต ุ    

➢ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนการพาท่องเที่ยวตามสถานการ์ณที่
เหมาะสมตอ่ไป 

➢ เป็นโปรแกรมฯเบือ้งต้น หากลูกค้าฯทำจองมัดจำท่ีนั่งแล้ว ทางทัวร์ฯจะจดัส่งรายการโปรแกรมการเดินทางอย่างละเอียด สง่ให้ทุกท่านพิจา
ราณา ก่อนเดินทาง 7-10 วัน ตอ่ไป 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันแรก            ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

19.30 น.           นัดหมายที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เช็คอิน เพื่อโหลดสัมภาระและที่นั่งฯ เริ่มเวลา 19.30 น. 
23.30 น.           ออกเดินทางสู่สนามบิน นาริตะ เที่ยวบินที่ TG 642 BKK NRT 23.50-08.10              
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร เดนิทางขัน้ตำ่ 25 ทา่น 
ปล. ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ หากจำนวนผูเ้ดนิทาง เกนิกวา่ 25 ทา่น ขึน้ไป อนัเนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิฯ ตัว๋บอล และโรงแรมฯ มจีำกดั 

 

 

เดนิทางระหวา่ง 

วนัที ่19-24 ก.ค. 2565 

ผูใ้หญแ่ละเดก็ 10 ปขีึน้ไป 

ตั๋ว CAT 3 Alongside 
Upper 

ผูใ้หญแ่ละเดก็ 10 ปขีึน้ไป 

ตั๋ว CAT 4 Behind Goal 

ผูใ้หญแ่ละเดก็ 10 ปขีึน้ไป 

ตั๋ว CAT 5-6 Behind Goal พกัเดีย่ว เพิ่ม 

 

ราคาทา่นละ 

(บาท) 

    88,800 บาท 85,800 บาท 

 

82,800 บาท 

 

8,500 บาท 



วันทีส่อง  สนามบนินารติะ-โตเกยีว ซีต้ีท้วัร-์สนามโอลมิปกิ ญีปุ่่น-วัดอาซากสุะ – ยา่นชบิยูา่-เมอืงคะวะซะก-ิสนามคะวะซะก ิฟอนตา
เร ่(PSG.VS KAWASAKI FRONTALE) @20 July 2022, 19.00 PM-โยโกฮาม่า 

08.30 น.            เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 
                          มหานครโตเกียวที่เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ที่กลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยว ได้กลับมาอีกรอบหนึ่งหลังจาก 
                          ช่วงโควิด 2 ปีที่ผ่านมา นำคณะเยี่ยมชมกรุงโตเกียว โดยรอบ เช่น สนามกีฬาแห่งชาติโอลิมปิก ประเทศญี่ปุ่นที่พ่ึง 
                          สร้างเสร็จป2ี020 ที่ใช้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020-2021 และชมพื้นท่ีด้านนอกโดยรอบ พาท่านแวะชม 
                          ถ่ายรูปวัดอะซากุสะ และให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรอีกครั้งหลังจากที่ใครหลายๆคนไม่ได้กลับมาเยี่ยมมานาน 
                          อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งเดินเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก อาหาร ขนม และเครื่องดื่มฯจนได้เวลาพอสมควร 

 
12.30 น.            รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น) 
13.30 น.            นำท่านไปเที่ยวย่านชิบุย่า ที่ชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดยให้ท่านได้เดินเที่ยวอิสระเลือกซื้อสินค้า  
                          และอื่นๆที่น่าสนใจที่มีหลากหลายมากมายอย่างจุใจ อย่างน้อย 1-2 ชม. แหล่งรวมเทรนด์และกระแสนิยมใน 
                         ญ่ีปุ่น ไม่เพียงแต่คนญ่ีปุ่นเท่าน้ัน แต่รวมไปถึงนักท่องเท่ียวด้วย เพราะเป็นเมืองท่ีมีแหล่งช้อปป้ิง รา้นอาหาร 
                        สวยๆ อยู่มากมาย เราจะขอแนะนำ 3-4 ที่น่าทำเมื่อได้ไปเยือนเมืองแห่งความทันสมัยแห่งนี้ เช่น ห้าแยกชิบูย่าที่มี 
                        คนเดินสวนกันไปมาจนตาลายบริเวณ ชิบูย่าเซ็นเตอร์ไก (Shibuya Center-gai) ถนนช้อปป้ิงแหล่งรวมตัวของ 
                        วัยรุ่น และรูปปั้นฮาจิโกะ สุนัขผู้ซื่อสัตย์ที่กลายเป็นจุดนัดพบและสถานที่ที่หากใครมาเยือนชิบูย่าต้องแวะมา 
                        ถ่ายรูป ร้านขายเครื่องสำอางค์ รานขายยาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นมัตสึโมโตะคิโยชิ (Matsumoto Kiyoshi)  
                       โคคุมินดรัก (Kokimin Drug) ซันดรัค (Sundrug) แอดคอสเมสโตร์ (@cosme store) ไอนส์แอนด์ทัลเป้   
                        (Ainz and Tulpe) และอื่นๆ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า แถวนี้ก็มีร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าท้ัง Biccamera และ Labi รวมถึงมี 
                        ดองกี้โฮเต้สาขาใหญ่จนใช้ชื่อว่า "Mega Donki" ซึ่งเป็นร้านค้าที่คนไทยรู้จักดี จนได้เวลาที่เหมาะสม นัดหมาย 
                        คณะฯเจอกัน เพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองคะวะซะะก ิ
 



 
 
16.30 น.         นำคณะเดินทางไปสนาม เนชั่นแนล สเตเดี้ยม ที่เมืองคะวะซะกิ ของทีม Kawasaki Frontale 
 

 
17.30 น.        นำท่าน แวะเลือกรับประทานอาหารเย็น ที่บริเวณหน้าสนามฯ หรือโดยรอบพื้นที่ 
18.00 น.        นำท่านเดินทางเข้าสนามเนช่ันแนล สเตเดี้ยม และชมบรรยกาศแฟนบอล และกิจกรรมต่างๆ หน้าสนามฯตามความ 
                     เหมาะสม ก่อนเกมสืการแข่งขันฯ ในเวลา 19.00 น.  PSG.VS KAWASAKI FRONTALE 
                      ตั๋วบอล มี 3 ประเภท ให้เลือก  CAT 3 / CAT 4 / CAT5-6      

 

     
 



21.30 น.       นัดหมายคณะท่านทุก เจอกันที่นอกสนามฯ เพื่อเดินทางกลับ โรงแรมที่พักฯ ต่อไป 
22.00 น.       โรงแรมที่พัก ณ. เมืองโยโกฮาม่า YOKOHAMA HOTEL หรือเทียบเท่า(1) 

 
 

วันทีส่าม         โยโกฮาม่า-คามาครูะ-ฮาโกเน่วิว เลค-หบุเขานรก โอวาคดุานิ-โกเทมบะ เอาท์เลต็ส-์โออิช ิปารค์-คะวะงชุ ิเลค 

07.30 น.         อาหารเช้า โรงแรมที่พักฯ 
08.30 น.         คณะฯออกเดินทางจากเมืองโยโกฮาม่านำท่านลัดเลาะไปตามถนนริมทะเล และทะเลสาบ ไปเมืองคามาคูระ เพื่อชม 
                       ความงามริมอ่าวซางามิ ของเมืองคามาคูระ สัมผัสบรรยากาศแบบโรแมนติกและชมธรรมชาติ  

 
 
                     รวมไปถึงเมืองฮาโกเน่ ชมทะเลสาบอันสวยงาม ทะเลสาบอาชิ” เพ่ือให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ชมความ 
                      งามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือกว่า 3,000 ปีที่แล้ว  จากนั้นชมทิวทัศน์ 
                       และความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ภูเขา รวมทั้งมองเห็นภูเขาฟูจิ ด้วยเช่นกัน บริการท่านด้วยการนั่งกระเช้าหรือรถ 
                      โค้ช เพื่อขึ้นสู่  “โอวาคุดานิ” หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพันปีก่อน ทำให้ 
                      เกิดบ่อนำ้ร้อนผุดข้ึนมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำท่ีผุด 
                       ขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า  
                       “กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี”   

 



 
12.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น) 
13.30 น.         นำคณะทุกท่านสู่เดินต่อไปยังจังหวัดชิซุโอกะไปยังโกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ตส์ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ 
                      ประเทศญี่ปุ่น ให้ทุกท่านได้ไปเยี่ยมชม และเลือกซื้อสิ้นค้ามากมาย เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของญี่ปุ่น  
                       มีแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกมาไว้ด้วยกันที่นี่ บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ 
                       อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กับมหานครโตเกียว นับว่าเป็นเอ้าท์เลทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เป็นสถานที่ท่ีให้คุณช้อปปิ้ง 
                       ได้อย่างไม่รู้จบ และเต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ของภูเขาฟูจิ แค่สถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว 
                       ได้เป็นอย่างดี 

  
 
16.00 น.          นำท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดยะมะนะชิ ไปยังชมผ่านธรรมชาติอันงดงามของทะเลสาบยะมะนะกากับวิวภูเขา 
                        ฟูจิ ในยามเย็น และโออิชิ ปาร์ค แหล่งรวมดอกไม้นานพันธุ์ สวยงามหลากลหลายสี ตามจุดเช็คอินที่น่าสนใจ 

 
                        หลงัจากนั้นพาท่านเดินทางต่อไปยังทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ที่งดงามเช่นกัน พร้อมทั้งแวะพักเข้าโรงแรมฯ  
                       ในระแวก ทะเลสาบนี้ และให้ท่านได้ผ่อนคลาย ถ่ายรูปตามจุดชมวิวก่อนเข้าพัก  
                        รวมท้ังรับประทานอาหารเย็น และแช่น้ำร้อนออนเซนในที่พักอย่างสบาย และสุขภาพดี 
 
18.00 น.           รับประทานอาหารเย็น บัฟเฟ่ หรืออาหารท้องถิ่น ในโรงแรมฯ 
 
19.00 น.      โรงแรมที่พักณ. เมืองฟูจิคะวะงุชิโคะ Fujikawaguchiko หรือเทียบเท่า (2) 



  
 

วันทีส่ี ่ คะวะงชุโิคะเลค-ปราสาทมตัสโึมโต ้(ด้านนอก) -นะกะโน-ยอดเขาฮารนุะ(กมุมะ)-ทะกาซะก-ิวดัดารมุา 

07.30 น.         อาหารเช้า โรงแรมที่พักฯ 
08.30 น.         คณะฯออกเดินทางจากเมืองคะวะงุชิโคะเดินทางต่อไปยังจังหวัดนะกะโนะ เพื่อเดินทางไปที่เมืองมัตสึกโมโต้ ชม 
                        “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ด้านนอก) สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามท่ีสุดของ 
                       ญ่ีปุ่น ท่ีสามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจบัุน ตวัปราสาทมีผนัง ท่ีทาด้วยสีดำ 
                       สนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป เช็คอิน ชมบรรยกาศปราสาทฯที่สวยงามกับสวนดอกไม้  
                       ด้านหน้าสะพานทางเข้าปราสาท และเลือกชมสินค้าของที่ระลึกตามอิสระฯ หลังจากนั้นพาท่านไปชมเมืองโดย  
                       รอบก่อนจะพารับประทานอาหารกลางวัน ท้องถิ่นต่อไป  

 
                        (หากมีเวลาเหลืออาจพาคณะฯเดินทางไปสวนผลไม้ในเมืองนะกะโน ที่ผลไม้ประจำฤดูกาลที่น่าสนใจ เช่น องุ่น 
                        เบอเบอร์รี่ เป็นต้น กำลังตรวจสอบรอการยืนยัน TBC) 



 
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น) 
13.00 น.       จากนั้นทุกท่านเดินไปเที่ยวชมยังยอดเขาฮารุนะ และทะเลสาบ โดยผ่านเมืองคะรุอิซะวะ แวะพักรถโค้ชชมเมือง 
                     เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่น่าสนใจ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังยอดเขาฮารุนะ ที่อยู่ในจังหวัดกุมมะ ที่มีธรรมชาติ 
                     บรรยากาศทะเลสาบและภูเขา ที่งดงามอุดมด้วยต้นไม้ และดอกไม้ในช่วงหน้าร้อนได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งใช้ 
                     บริการขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (กรณีเปิดบริการ) เพื่อขึ้นไปชมบรรยกาศ ทะเลสาบกับแนวเขาที่ล้อมรอบ ทะเลสาบฮารุนะ 

 
 16.00 น.      จากนั้นเดินทางล่องมาท่ีเมืองทะกาซะกิ จังหวัด กุมมะ พาคณะฯมาแวะจุดชมวิวเมืองทะกาซะกิที่อยู่บนเขา และจุด 
                     ขอพรสำคัญของคนโสดที่อยากมาขอพร กับเจ้าแม่กวนอิมจีวรขาว Power Spot (คนโสดต้องห้ามพลาด!) ขอพร 
                     ความรัก ความสัมพันธ์ ความสำเร็จสมหวัง ที่คนญี่ปุ่นนิยมกันมาก เจ้าแม่กวนอิมจีวรสีขาวองค์ยืนที่มีความสูงขนาด  
                    41.80 เมตร น้ำหนัก 5,985 ตัน ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1936 อายุอานามประมาณ 83 ปี ที่อยู่คู่เมือง Takasaki จังหวัด  
                    Gunma และยังเป็นอีกหนึ่ง Power spot ที่ควรต้องไป โดยองค์เจ้าแม่กวนอิมนี้อยู่ที่วัด Byakue Daikanon Jigen-In 
                    และเมืองทะกาซะกิ เป็นเมืองต้นกำเนิดของตุ๊กตานำโชค DURAMA  ที่มีช่ือเสียงของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะที่วัด 
                   ดารุมา หรือวัดโชรินซัง ดารุมาจิ จะนิยมนำตุ๊กตานำโชค DURAMA  มาถวายแก้บน เม่ือประสบความสำเร็จ เรื่อง 
                   ความสัมพันธ์ การทำธุรกิจ หรือความรัก เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดที่มีพลังงานสำหรับความโชคดี ความสำเร็จที่ไม่ควรพลาด 
                   เด็ดขาด ที่จะต้องมาแวะกราบไหว้ 
                   (สำหรับผู้สูงอายุ หากเดินขึ้นบันไดหลายขั้นไม่ไหว สามารถยืนคอยด้านล่างวัดฯ ได้) 
 



 

 

 
(โปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ววันนี ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขอสงวนสทิธิทีจ่ะยนืยนัให้ทราบอกีครัง้ กอ่นการเดินทางจรงิ) 
18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น อาหารท้องถิ่นฯ 
19.00  น.      ทำท่านเข้าที่โรงแรมฯที่พัก MYOGI GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า (3) 

 
 



วันทีห่า้ โทมโิอะก-ิคาวาโกะเอะ-ลติเติล้ เอโดะ-ปราสาทคาวาโกะเอะ-สนามกฬีาไซตะมะ (PSG.VS Urawa Red Diamonds) @23 
July 2022, 19.00 PM-ไซตะมะ 

07.30 น.         อาหารเช้า โรงแรมที่พักฯ 
08.30 น.         คณะฯออกเดินทางจากเมือง เดินทางสู่เมืองคาวาโกะเอะ เป็นเมืองเก่าแก่ใกล้กรุงโตเกียวที่น่าสนใจ และมีเรื่องราว 
                       ประวัติศาสตรย์าวนาน เมืองนี้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่น่าอยู่ และร่วมสมัย เพราะที่นี่อนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
                      สิ่งก่อสร้างในสมัยเอโดะไว้เป็นอย่างดี เยี่ยมเยียนย่านโกดังเก่าที่ไม่เหมือนใครและสัมผัสบรรยากาศเอโดะดั้งเดิม 
                      อีกครั้ง มีสถานที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์เหลืออยู่เช่น ปราสาทคาวาโกะเอะ ย่านเมืองเก่า โคะเอโดะ  

 
                       คาวาโกเอะ เป็นต้น   พาคณะฯเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบเมืองฯ และให้อิสระเดินเล่น คุระซุคุริ บนถนนเก่าสาย 
                       เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ถ่ายรูปภาพ เช็คอิน เช่าชุดแต่งกายย้อนยุคเอโดะ ที่น่ารัก เก็บเป็นท่ี 
                       ระลึกเพื่อความประทับใจ จนได้เวลาพอสมควร 

 
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น) 
13.30 น.         นำคณะเดินทางต่อไปยังย่าน ถนนคนเดิน CREA MALL เป็นย่านชอปปิ้งของ Kawagoe บรรยากาศคล้ายตลาด  
                      Ameyoko ย่าน Ueno แต่ CREA MALL เดินได้สบายกว่า คนไม่เยอะ ร้านอาหารฟาสต์ฟู๊ด ร้านตู้กดมีอยู่หลายร้าน  
                     สินค้าที่ขายก็มีมากมาย เช่นเสื้อผ้า รองเท้า ร้านยา เครื่องสำอาง ร้านอาหาร กิ๊ฟช๊อป ร้าน 100 เยน ฯลฯ ของที่ขาย 
                     ราคาก็ไม่แพง และร้านค้าอื่นๆอีกมากมาย และหากใครไม่สายช้อปปิ้งฯ สามารถเดินเล่นชมสถานที่ทา 
                     ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม พิพิธภัทฑ์ต่างที่มีให้เลือกเข้า และชม หลายเห่งด้วยกัน เช่น พิพิธภัทฑ์ศิลป วัดคิตะอิน  
                     หรือพิพิธภัทฑ์รถไฟญี่ปุ่น เป็นต้น จนได้เวลาพอสมควร นัดหมายลูกค้าทุกท่าน นัดเจอกันอีกครั้งก่อนเดินทางไป 
                     สนามไซตะมะ ต่อไป 



 
17.30 น.        นำท่าน แวะเลือกรับประทานอาหารเย็น ที่บริเวณหน้าสนามฯ หรือโดยรอบพื้นที่ 

 
18.00 น.        นำท่านเดินทางเข้าสนามไซตะมะ สเตเด้ียม และชมบรรยกาศแฟนบอล และกิจกรรมต่างๆ หน้าสนามฯตามความ 
                     เหมาะสม ก่อนเกมสืการแข่งขันฯ ในเวลา 19.30 น.  PSG.VS URAWA RED DIAMONDS 
                      ตั๋วบอล มี 3 ประเภท ให้เลือก CAT 3 / CAT 4 / CAT5-6              

 

 
 
21.30 น.       นัดหมายคณะท่านทุก เจอกันที่นอกสนามฯ เพื่อเดินทางกลับ โรงแรมที่พักฯ ต่อไป 
22.00 น.       โรงแรมที่พัก ณ. เมืองคะวะโกะเอะ METROPOLI SAITAMA HOTEL หรือเทียบเท่า (4) 



 
 

วันทีห่ก  ไซตะมะ-โตเกียว-ย่านชินจกู-ุอสิระชอ้ปปิง้ตามอธัยศยั-สนามบนินารติะ-สนามบนิสุวรรณภมูิ 

07.30 น.         อาหารเช้า โรงแรมที่พักฯ 
08.30 น.         คณะฯออกเดินทางจากไซตะมะ มุ่งหน้าสูกรุงโตเกียวเพื่อพาทุกท่านไปยังย่านชินจูกุ ให้ทุกท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้ง 
                       อย่างอิสระตามอัธยาศัย อย่างต่อเนื่องไม่ต้องเสียเวลาในการรับประทานอาหารกลาง อย่างจุใจ  สินค้าที่น่าสนใจ  
                      เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอาง ยารักษาโรค สินค้าเทคโนโลยีฯ ขนม อาหาร ไปจนถึงช่วงบ่ายสองโมง ก่อนที่จะ 
                      นัดหมายเจอกัน เพื่อเดินทางไปสนามบินนาริตะ และกลับประเทศไทยต่อไป 

 
14.30 น.        นัดหมายพบเจอกัน เพื่อนำคณะฯเดินทางไปสนามบินนาริตะ 
15.30 น.        นำคณะเช็คอินที่น่ังและสัมภาระฯ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677  
                      NRT BKK 17.25-21.55   
17.25 น.       ออกเดินทางออกจากสนามบินนาริตะ เที่ยวบินที่ TG 677 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิฯ 
21.25 น.      เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเป่ียม 
 

⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩ 
 
หมายเหตุ :   
➢ โปรแกรม และรายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น  โดย

ขอสงวนสิทธิมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
➢ โปรดดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงเรียบร้อย และปลอดภัย ให้ห่างไกลจากโรคโควิด ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ อย่างไม่ประมาท 

 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 



เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   
❖ หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทางต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
❖ เอกสาร E-Vaccine  และ PCR Test 72 ชม. กอ่นเดนิทางฯ (ไปตรวจตามโรงพยาบาลฯ หรอืสถาบนัหอ้งแลป๊) 
❖ ลกูคา้ตอ้งตอ้งเคยไดร้ับวคัซนีเชือ้เปน็ อยา่งนอ้ย 3 เข็ม (วคัซนีเชือ้เป็น Pfizer Moderna Astra-Z J&J  Novavax Covaxin)   

 
 
อตัรานีร้วม   
❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์ 
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามคณะทัวร์ 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มท่ีระบุไว้ในรายการตามจำนวนมื้อ ในตาราง (จะยืนยันร้านฯให้ทราบก่อนเดินทาง 7-15 วัน) 
❖ ค่าที่พัก 4 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน (ยังไม่สามารถสรุปชื่อโรงแรมฯได้ จนกว่าจะได้รับการยืนยันการสั่งจอง และชำระเงินได้ ขอสงวน

สิทธิตรวจสอบจำนวนห้องพักฯในแต่ละโรงแรมฯเพื่อให้เพียงพอกับคณะฯในแต่ละกรุ๊ปต่อไป) 
❖ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  
❖ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึนระหว่างวันเดินทาง

เท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
❖ ตั๋วบอล 2 แมตส์ Kawasaki Frontale  VS. PSG. และ Urawa Red Diamonds VS. PSG. ตามท่ีระบุในตารางราคาที่แจ้งไว้ 
❖ หัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทางฯ 

 
 
 
 



อตัรานีไ้มร่วม   
❖ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์ 
❖ เอกสาร E-Vaccine  และ PCR Test 72 ชม. กอ่นเดนิทางฯ (ไปตรวจตามโรงพยาบาลฯ หรอืสถาบนัหอ้งแลป๊) 
❖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
❖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ.ที่จ่าย 3 % 
❖ ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ  (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)   
❖ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ฯประเทศญีปุ่น่ หากมกีารเรยีกเกบ็ เพิม่เติมเริม่ต้น ทา่นละ 1,575 บาท (อพัเดทลา่สุดยงัไมม่)ี 

 
เงือ่นไขการจองทัวร์  

มัดจำทัวรล์ว่งหนา้  
- ชำระมดัจำจำนวน 80 % ของยอดเงนิรวมทัง้หมด หรอื 70,000 บาท  

-ส่วนที่เหลอืทัง้หมดขอรบัชำระกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
(ไม่มรีาคาตั่วบอลสำหรบัเดก็ ราคาเทา่กับผูใ้หญ่) 

 
หากไมไ่ดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณจีอยทัวรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีก่ารต์า้เปน็แบบเหมาจา่ย 

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้า
กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมค่ืนเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทัวรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุ

ไว้แล้วทั้งหมด 
7. กรณเีมือ่ตรวจ PCR Test กอ่นเดนิทาง 72 ชม. แลว้ หากตดิโควิด ไมส่ามารถขอคนืเงนิคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

หรอืเดินทางไปถงึประเทศญีปุ่่น หากเกดิตดิโควดิ ลกูคา้ฯจะตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และการกกัตัวเพิม่เติมเอง ไม่
สามารถขอคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  โปรดดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงเรียบร้อย และปลอดภัย ให้ห่างไกลจากโรคโควิด 

 
 
 
 
 



หมายเหต ุ
❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 20 ท่านขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาใหม่อีกครั้ง 

❖ หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง
โดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า 

❖ เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรม
อาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น 
Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน 
Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื ่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้
บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้
ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่า
ทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อทา่นได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อุบัติเหตุต่างๆ 

❖ กรณตีอ้งการอพัเกรดตัว๋บอลราคาสงูขึ้นหรอืทีน่ัง่ทำเลดกีวา่ทีร่ะบไุวก้รณุาแจง้ลว่งหนา้กอ่นการทำจองทรปิฯอยา่ง 20  วนั กอ่น
การเดนิทาง เนือ่งจากที่นัง่ตอ้งมกีารอพัเดทเป็นระยะๆ ตอ่ไป 

 
แปลนสนามแขง่ขนัฯ 2 สนาม 

 
National Stadium > Kawasaki Frontale                                       Saitama Stadium > Urawa Red Diamonds 
 
 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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