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PRO JAPAN LANDING…  
บนิสูโ่ตเกยีวดว้ยสายการบนิ FULL SERVICE 

 โดยสายการบนิ PHILIPPINE AIRLINE (PR) 

 5 วนั 3 คนื เทีย่วเต็มไมม่ฟีรเีดย ์

เสริฟ์อาหาร 4 SECTOR อยา่งเต็มอิม่ พรอ้มเครือ่งดืม่  

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 30 KG/ทา่น 

WIFI FREE ON BUS  น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ
PR733 23.20-03.30+1 

    

2 

สนามบนินนิอยอากโิน ฟิลปิปินส ์

สนามบนินารติะ-โกเท็มบะเอา้ทเ์ลต  

 (ขาปยูกัษ+์อาบน า้แรธ่รรมชาต)ิ  

PR428  07.15-12.40 

   

JUST ONE OYAMA 
FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

ระดบั 3 ดาว 

3 
ลานสกฟีูจเิท็น-พธิชีงชาแบบคนญีปุ่่ น-หมูบ่า้น

โอชโินะฮกัไก-โอไดบะ-ไดเวอรซ์ติ ี-้ชนิจกู ุ
   

NARITA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

ระดบั 3 ดาว 

4 

วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ ผา่นชมโตเกยีว
สกายทร-ีออิอนมอลล-์ชมงานประดบัไฟฤดู
หนาว  ณ หมูบ่า้นเยอรมนั 

   

NARITA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

ระดบั 3 ดาว 

5 

สนามบนินารติะ- สนามบนินนิอยอากโิน 

ฟิลปิปินส-์สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

PR431  09.30-13.40/PR736 15.00-17.45 
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วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 
20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิ ฟิลปิปินส ์แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

23.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบิน ฟิลปิปินส ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ 

PR733/PR428 (23.20-03.30/07.15-12.40) บริการอาหาร และเครื่องดื่ม แวะเปลี่ยน

เครือ่งทีส่นามบนินนิอยอากโิน ประเทศ ฟิลปิปินส ์

 

วนัที ่2 สนามบนินนิอยอากโิน ฟิลปิปินส-์สนามบนินารติะ-โกเท็มบะเอา้ทเ์ลต  

(ขาปยูกัษ+์อาบน า้แรธ่รรมชาต)ิ 

 

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุา

ปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากผ่านขัน้ตอนของกรมศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าทุกท่านเดนิทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี ่

เอา้ทเ์ล็ต ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นม รวมไปถงึสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์

ญี่ปุ่ นมากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 

TESSILE ฯลฯ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้กระเป๋า ไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 

ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และ นาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 

TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น  HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 

HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และ

สนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์ 

ทีพ่กั โรงแรม JUST ONE OYAMA HOTEL  

หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่น า้แร่

ธรรมชาต  ิ เชื่อว่าถา้ไดแ้ช่น ้ าแร่แลว้ จะท าใหผ้ิวพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

 

 

 

** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

ค าเตอืน: กญัชา-กญัชง และยาเสพตดิทกุชนดิ เป็นสิง่ผดิกฎหมายในประเทศญีปุ่่ น โดยหากมไีวใ้น

ครอบครอง เพือ่น าเขา้และสง่ออก มโีทษจ าคกุไมเ่กนิ 7 ปี กรณมีไีวใ้นครอบครองเพือ่

จ าหนา่ย มโีทษจ าคกุไมเ่กนิ 10 ปี และปรบัไมเ่กนิ 3 ลา้นเยน 
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วนัที ่3 ลานสกีฟูจเิท็น-พธิีชงชาแบบคนญี่ปุ่ น-หมู่บ ้านโอชิโนะฮกัไก-โอไดบะ 

ไดเวอรซ์ติ ี-้ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่ลานสกฟีูจเิท็นรสีอรท์ ตัง้อยูบ่รเิวณทศิเหนือของภเูขาไฟฟจู ิสกรีสีอรท์แหง่น้ีมี

จดุสงูสดุอยูท่ี ่1,500 เมตร จากระดับน ้าทะเล จดุต า่สดุอยูท่ี ่1,300 เมตร เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีง 

และมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่กระดานเลือ่นกบัลาน

หมิะขาวโพลน (ราคาทัวรไ์มร่วมอัตราเชา่อปุกรณ์สก ีสโนวเ์สลด หรอืครฝึูก ประมาณ 5,000 – 

15,000 เยนตอ่ทา่น)   

***หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงสถานทีท่อ่งเทีย่ว ในกรณี่ท ีล่านสกไีมเ่ปิด

ใหบ้รกิาร อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอืเหตผุลอืน่ๆของทางลานสกทีีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ได ้

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   **กรณีลานสกไีมเ่ปิดใหบ้รกิาร**น าท่านเดนิทางสู ่สวนสาธารณะโออชิปิารค์ รมิทะเลสาบ

คาวากูจิโกะดา้นในมีศูนย์ Kawaguchiko Natural Living Center ที่สามารถซื้อของฝากสินคา้

หัตถกรรมทอ้งถิน่มากมาย น าทา่นชืน่ชมววิโดยมภีเูขาไฟฟจูอิยูเ่ป็นฉากหลัง 

จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้รียนรูแ้ละสัมผัสวธิกีารชงชา

แบบคนญีปุ่่ น และอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่าน

สามารถชมววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นโอชโินะ

ฮกัไก” เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาตติัง้อยู่ใน

หมู่บา้นโอชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึอากาศ

บริสุทธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาติ 

โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์

แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมใินน ้าเฉลีย่

อยู่ที่  10-12 องศาฯ และยังมีน ้ าผุดจาก

ธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ 

หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้

โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มู่บา้นนี้มขีองขึน้

ชือ่อย่าง โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงยา่ง ขนม

ฮติทีห่มูบ่า้นน ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก 
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 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) เกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่

บันเทงิต่างๆ ในอา่วโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 

นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่

ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของ

พืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ่ง ทีอ่ยู่บนเกาะโอ

ไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุ่นยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่า

ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้

ส าหรับคอกันดั ้ม อย่างเช่น กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam 

Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่

กนัด ัม้ฟรอนท  ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบริเวณหา้ง 

ไดเวอรซ์ติี ้จากนัน้น าท่านสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุุ ใหท้่าน

อสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 

เค รื่ อ ง ใช  ้ ไฟ ฟ้ า  กล อ้ งถ่ า ย รู ปดิจิต อล  นาฬิก า 

เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟชั่นส

ส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย  

  ไดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

นที ่5  

วนัที ่4 โตเกยีว-วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีออิอนมอลล-์

ชมงานประดบัไฟฤดหูนาว ณ หมูบ่า้นเยอรมนั 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ “วดัอาซากุสะ” วัด

ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว 

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เมตร มักมผีูค้นมากราบไหวข้อ

พรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด 

ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่

ว่า “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนม

นานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้เป็นของฝากของที่

ระลึก และท่านสามารถเดินไปยังจุดถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก “หอคอยโตเกยีว 

สกาย ทร”ี (Tokyo Sky tree) แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั มไีกดแ์นะน ารา้นอาหารใหท้า่น 
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น าทา่นเดนิทางสู ่AEON TOWN SHOPPING MALL ใหท้า่นไดล้ะลายเงนิเยน ใหท้า่นไดอ้สิระ
ซือ้สนิคา้ทั่วไปของญีปุ่่ น เชน่ ขนม, อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้,เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ย
เยน จากนั้นน าท่าเดนิทางสู่ หมู่บา้นเยอรมนัแห่งโตเกยีว คือชือ่ของธีมพาร์คที่ตัง้อยู่ห่างใจ
กลางกรุงโตเกยีว ออกไปราว 2 ชั่วโมง เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวของทีน่ี่จัดตดิตอ่กนัมาปีนี้เป็น
ครัง้ที่ 12 แลว้ โดยจะประดับหลอดไฟทัง้สิน้ 3 ลา้นดวงจนพร่างพราวไปดว้ยแสงสว่างทั่วทัง้
บรเิวณ ทัง้ “อโุมงคส์ายรุง้  ” สงู 70 เมตรทีร่ะยบิระยับไปดว้ยแสงไฟ 7 สสีวยงาม ไฟประดับสาม
มติขินาดมหมึา และเวทหีลักของงานอย่าง “มารค์พลัทซ”์ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมสไตลเ์ยอรมันที่
ประดับประดาดว้ยแสงไฟสวยงาม อีกทัง้โชว ์ที่น่ีมีการแสดงแสงสเีสยีง 3D illumination ที่เนน้
ศลิปะและเทคโนโลยเีขา้ไวด้ว้ยกนัชว่ยสรา้งบรรยากาศใหย้ิง่คกึคัก นอกจากน้ีจากบนชงิชา้สวรรค์
บรเิวณเนนิสงูมองลงมาก็จะไดเ้ห็นภาพอันสวา่งไสวระยบิระยับเต็มไปหมด ราวกบัปไูวด้ว้ยพรมแหง่
แสงไฟ ซึง่ดสูวยงามจนลมือากาศอันหนาวเหน็บในคนืฤดหูนาวไดเ้ลยทเีดยีว 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ-สนามบนินนิอยอากโิน  ฟิลปิปินส-์สนามบนิสวุรรณภมู ิ
กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ แบบเบนโตะ 

สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ  

09.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนินนิอยอากโิน ประเทศ ฟิลปิปินส ์ โดยสายบนิ ฟิลปิปินส ์แอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่PR431/PR736  (09.30-13.40 /15.00-17.45) บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ ให ้

ทา่นพักผอ่นบนเครือ่งอยา่งเต็มทีแ่ละแวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงมะนลิา 

17.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

8-12 กมุภาพนัธ ์2566 28,999 บาท 7,900 บาท 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคาทา่นละ 10,000 บาท 
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หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการ
บนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสาย
การบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอื
การควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ 
บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 
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   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมดัจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระมดัจ า จ านวน 15,000 บาท ตอ่ทา่น ภายใน 1 วนั เพือ่ส ารองสทิธิใ์น
การเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วนั มเิช่นน ัน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัทิา่นจะโดนยดึมดัจ าโดยทีท่า่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนั
เนือ่งมาจากบรษิทัฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิไปกอ่น
หนา้น ัน้แลว้ หากทา่นส ารองทีน่ ัง่นอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจาก
ท าการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารส าหรบัการเดนิทางใหพ้รอ้ม เช่น หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกต ัว๋
หรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นกังานขาย และหากทา่นช าระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอื
ท ัง้หมด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้  

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทาง

นอ้ยกวา่ 20 ทา่น ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษิทัฯ จะแจง้ทา่นลว่งหนา้อย่าง
นอ้ย 3-5 วนัก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดที ีจ่ะคนืเงนิ
ท ัง้หมดใหท้า่นหรอืจดัหาทวัรอ์ ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 
- การรบัการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้เนือ่งจากการขอ
ใชว้ลีแชรใ์นสนามบนิน ัน้ ตอ้งมขี ัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บ

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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คา่ใชจ้า่ยท ัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ด้
โดยตรงกอ่นท าการจอง และหากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ ีน่ ัง่รถเข็น (Wheelchair), 
เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ ีม่โีรคประจ าตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 
 ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทวัรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็
ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงน ัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรฐัของประเทศน ัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบวา่ทางบรษิทัฯและมคัคุเทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์ไมม่สีทิธ ิท์ ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ท ัง้สิน้ เพราะ
อ านาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษิทัฯ มี
จุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่ง
ผดิกฎหมาย และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 
5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 
  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ ัง้สิน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม
เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

 
 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้21 วนั กอ่นการเดนิทาง)  

กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วย

กระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

 

 
 

• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้
เดนิทางข ัน้ต า่ 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 
 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอแนะน าใหท้่านซือ้ต ั๋วเครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการ
บนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสาย
การบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอื
การควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ 
บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 3-5 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรุณาสอบถามพนกังาน
ขายโดยตรง  
 
 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 
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• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตุการณ์ใดๆ 
ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของ
ทา่น หากทา่นถอนตวัออก ท าใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทาง
ได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด
ตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา 

หากทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็น
จะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลา
ในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 
การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ และ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย 
อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของ
นกัทอ่งเทีย่วเอง  

 
 

 
 

รฐับาลญีปุ่่ นประกาศมาตรการส าหรบันกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีพ่ านกัในญีปุ่่ นระยะส ัน้ ดงันี ้

   ・  มาตรการยกเวน้วซีา่ 

     ・  สามารถไปกบัทวัรไ์ด ้และสามารถเทีย่วดว้ยตวัเองได ้

ท ัง้นี ้ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต ่11 ตลุาคม 2565 เป็นตน้ไป (ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่23 กนัยายน 2565) 
 

ส าหรบัมาตรการเปิดรบันกัท่องเทีย่ว ต ัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2565 ทีเ่ดนิทางในรูปแบบของ
คณะทวัร ์โดยประเทศไทยถกูจดัอยูใ่นกลุม่สนี า้เงนิ (ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2565) 

กลุม่สนี า้เงนิ (มคีวามเสีย่งต า่)  

- ไมต่อ้งตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิประเทศญีปุ่่ น 

- ไมต่อ้งกกัตวั 

- ไมต่อ้งแสดงผลการฉดีวคัซนี (VACCINE CERTIFICATE) 

- นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นตอ้งดาวนโ์หลด APP My SOS 

วธิปีฏบิตักิอ่นออกเดนิทาง 

1. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการ
เดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

2. ดาวนโ์หลดแอป My SOS ในโทรศพัทม์อืถอื ตดิต ัง้และด าเนนิการตามข ัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

- ลงทะเบยีน 

- ตอบแบบสอบถาม จากน ัน้บนัทกึ QR CODE 

- ลงทะเบยีนข ัน้ตอนการกกัตวัทีส่นามบนิขาเขา้สว่นหนึง่ทางแอป MySOS ลว่งหนา้ (ฟาสต ์
แทร็ก) 

- แสดง QR CODE ทีส่นามบนิขาเขา้ 

- กรอกหนงัสอืใหค้ าม ัน่สญัญาผา่นแอปพลเิคช ัน่ 

ด าเนนิการท ัง้ 4 ข ัน้ตอนนีก้อ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 6 ช ัว่โมงกอ่นเทีย่วบนิลงจอด หากไมด่ าเนนิการ
ตามข ัน้ตอนท ัง้หมดผา่นแอปพลเิคช ัน่ ทา่นจะตอ้งกรอกเอกสารทีส่นามบนิดว้ยลายมอืของทา่นเอง ซึง่
ใชเ้วลาคอ่นขา้งนานพอสมควร 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยส าหรบัคนไทย  เตรยีมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีครบถว้น ตาม
ข้อก าหนดของรฐับาลไทยมากกว่า 14 วนัก่อนการเดินทาง (VACCINE CERTIFICATE หรือ 
International Vaccinated Certificate 
 

ประกาศส าคญัของประเทศญีปุ่่ น 
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ใชส้ าหรบั กรณีทีป่ระเทศญีปุ่่ น ยงัก าหนดใหย้ืน่วซีา่ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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