
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 26444 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 Tokyo 6 Days 3 Nights 



 เป็นภูเขาไฟที่มีช่ือเสียงและสูงที่สุดในญ่ีปุ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
แช่ออนเซ็นพร้อมชมวิวทะเลสาบกับความงามของฟูจิที่ลงตัว 

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพลิดเพลินกับอาหารหลากหลายย่านถนนนากามิเซ 
เต็มอิ่มกับแหล่งยอดฮิต โกเทมบะพรีเมียร์เอาท์เล็ต,ชินจุกุ,โอไดบะ,อิออนมอลล ์

เดินทางโดยสายการบิน Philipine Airlines 
 

ตารางการเดินทาง 

วนัที่ รายการ ที่พกั 

1 กรุงเทพฯ –นาริตะ  

2 ฟูจิ - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ  Tominoko Hotel 
หรือเทียบเท่า 

3 หมู่บา้นน ้าใส - โกเทมบะพรีเมียมเอาทเ์ล็ต   

 ศาลเจา้เมจิ - ชินจูกุ 

Washington Hotel Shinjuku 
หรือเทียบเท่า 

4 อิสระชอ้ปป้ิง FREEDAY Washington Hotel Shinjuku 
หรือเทียบเท่า 

5 พระราชวงัอิมพีเรียล - วัดอาซากุซะ - โอไดบะ  

  

 

6 ฮาเนดะ– มะนิลา - กรุงเทพฯ  

 

ตารางการบิน 

PR733             BKK (สวุรรณภมู)ิ  –  MNL  (มะนลิา) 22.50 – 04.15 

PR428             MNL (มะนลิา)  –  NRT (นารติะ) 07.15 – 12.40 

PR423             HND (ฮาเนดะ)   –  MNL (มะนลิา) 01.30 – 05.35 

PR730             MNL (มะนลิา)  –  BKK (สวุรรณภมู)ิ 10.10 – 12.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดออกเดนิทาง 

วนัออกเดินทาง ราคา พกัเดี่ยว 

10 – 15 ก.พ. 66 39,900. - 6,600. - 

21 – 26 ก.พ. 66 39,900. - 6,600. - 

03 – 08 มี.ค. 66 39,900. - 6,600. - 

17 – 22 มี.ค. 66 39,900. - 6,600. - 

04 – 09 เม.ย. 66 41,900. - 6,600. - 

12 - 17 เม.ย. 66 43,900. - 6,600. - 

28 เม.ย. – 03 พ.ค. 66 41,900. - 6,600. - 

 

 

 

2000 คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู9 เคาน์เตอร ์T7-11 สายการบิน Philippine Airlines 
โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและเช็คสมัภาระ 

2250 ออกเดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์โดยสายการบิน Philippine Airlines เท่ียวบินท่ี PR733 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

0315 เดินทางถึงสนามบิน กรุงมะนิลา (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)  

0715  ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Philippine Airlines เท่ียวบินท่ี PR428 

1240 เดินทางถึง สนามบินนาริตะ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเช็คสมัภาระแลว้  

(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่าน เพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 

บ่าย น าท่านเดินทางสูจ่งัหวดัยะมะนะชิ อนัเป็นท่ีตั้งของ ภูเขาไฟฟูจิ (187km/2.35hrs.) เป็นภูเขาไฟท่ีมีชื่อเสียงและ

สูงท่ีสุดในญี่ปุ่ นและไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมภายใตช้ื่อ “ฟูจิซงั” ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของ

วนัแรก  กรุงเทพฯ - นาริตะ 

วนัที่สอง  นาริตะ – ซิซุโอกะ - ยามานาชิ 



ประเทศญี่ปุ่ น มีความสูงถึง 3,776 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ภูเขาไฟฟูจิน้ีไดเ้กิดการประทุครั้งสุดทา้ยเมื่อปี 

ค.ศ.1707 น าท่านสู ่ทะเลสาบคาวากุจิโกะ Kawaguchiko Lake หน่ึงในหา้ทะเลสาบท่ีลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิ และ
มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองจากทะเลสาบทั้งหา้ ซึ่งในปัจจุบนัไดร้บัความนิยมมาก เป็นทะเลสาบท่ีมีจุดชมวิวฟูจิท่ี

สวยที่สุดแห่งหน่ึง อิสระใหท้่านเดินเล่นชมวิวทะเลสาบพรอ้มถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิ ตามอธัยาศยั  

น าท่านเขา้สูพ่กัที่ Tominoko Hotel หรือเทียบเท่า (N1)  
มีบริการแช่ออนเซ็นของโรงแรม Onsen คือวฒันธรรมการอาบน ้าแร่ของประเทศญี่ปุ่ น โดยมีมาตั้งแต่สมยัก่อน

จนกลายเป็นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่ นถึงในปัจจุบนั การแช่ออนเซ็นถือเป็นกิจกรรมโปรดของชาวญี่ปุ่ นท่ีช่วยในการให้

ความอบอุ่น (เน่ืองจากญี่ปุ่ นเป็นประเทศเมืองหนาว)  ช่วยส่งผลต่อสุขภาพใหดี้ขึ้ นจากแร่ธาตุต่างๆ ในน ้าพุรอ้น 
ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ 

ค า่ บริการอาหารค า่ บุฟเฟ่ตค์าปูยกัษ ์ณ โรงแรม Tominoko Hotel  
 
  

 

 

  

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านชม หมู่บา้นน ้าใส Oshino Hakkai (13kms./30mins.) เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่กลภู้เขาไฟฟูจิ Hakkai  
แปลวา่“ทะเลทั้งแปด” ท่ียงัคงรกัษาเอกลกัษณค์วามเป็นชนบทในแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม ชมบา้นเรือนและรา้นคา้อนั

น่ารกัในบริเวณหมู่บา้น ท่ีมีบ่อน ้าใสๆ รวมกนักวา่ 8 บ่อ อนัเกิดจากการละลายหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ในช่วงหน้ารอ้น 

จากน้ันน าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิง โกเทมบะพรีเมียมเอาทเ์ล็ต Gotemba Premium Outlet (28kms./40mins.)     

ชอ้ปป้ิงมอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่ นเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมประจ าสถานท่ีท่องเท่ียวรอบแนวภูเขาไฟฟูจิ ภายในมี

รา้นคา้แบรนดเ์นมกวา่ 210 รา้น ศูนยอ์าหารอีก 23 แห่งซึ่งแวดลอ้มไปดว้ยภูมิทัศน์ทางธรรมชาติอนัสวยงาม 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั ณ Gotemba Premium Outlet 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว Tokyo (103kms./2hrs.) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ท่ีมีประวติัศาสตรค์วาม

เจริญรุ่งเรืองมายาวนานในฐานะเมืองหลวงของญี่ปุ่ นมาตั้งแต่ปี 1603 สมยัที่โทคุงาวะ อิเอะยะสุ สถาปนาตนเองขึ้ น

เป็นโชกุนและตั้งชื่อเมืองหลวงวา่เอโดะ ในปัจจุบนัดว้ยจ านวนประชากรราว 13 ลา้นคน ท าใหโ้ตเกียวเป็นจงัหวดั

ใหญ่ท่ีสุดในจ านวน 47 จงัหวดัของญี่ปุ่ นและยงัเป็นมหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น าท่านชม ศาลเจา้เมจิ 

Meiji Jingu เป็นศาลเจา้ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อสักการะบูชาพระจักรพรรดินีราชวงศ์เมจิท่ีครองราชย์ในสมัยปีค.ศ. 

1867-1912 หลังจากท่ีพระจักรพรรดิเมจิสิ้ นพระชนม์ ผูค้นในโตเกียวน้ันต่างเรียกรอ้งท่ีอยากจะสรา้งศาล

วันที่สาม  ยามานาชิ - โตเกยีว 
 



เจา้เพื่อใชส้ักการะ พระจักรพรรดิเมจิจึงโปรดเกลา้ใหม้ีการก่อสรา้งศาลเจา้แห่งน้ีขึ้ นมา เริ่มใก่อสรา้งในปี 

ค.ศ.1915 โดยใชเ้วลาในการก่อสรา้ง 5 ปี จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิงย่าน ชินจูก ุShinjuku ท่ีมีสินคา้มากมาย
หลากหลายแบรนด ์อาทิ กระเป๋า เสื้ อผา้ รองเทา้ แบรนดเ์นม เครื่องส าอางยี่หอ้ดัง เป็นตน้  

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ ยา่นชินจูกุ 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Washington Hotel Shinjuku หรอืเทียบเท่า (N2) 
 

 

 

 

  

 

  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 

ใหท้่านอิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั แหล่งท่องเที่ยวแนะน า 

โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์Tokyo Disneyland นับวา่เป็นสวน
สนุกอนัดบัหน่ึงของญี่ปุ่ นเลยก็วา่ได ้ไม่วา่ใครท่ีมายงัโตเกียว

คงอดใจไม่ไดท่ี้จะลองแวะมาท่ีน่ีซกัครั้ง ความนิยมของที่น่ีดู

ไดจ้ากการเป็นสวนสนุกที่มีนักท่องเท่ียวต่อปีเกือบ 20 ลา้น

คน ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่ นและยงัมากเป็นอนัดบั 2 

ของโลกอีกดว้ย จะมาเป็นกลุ่มครอบครวั กลุ่มเพื่อน หรือจะ

มาเป็นคู่ก็รบัรองว่าตอ้งฟินไปตามๆกนัแน่นอน ผูใ้หญ่ ราคา 

2400 บาท เด็ก 12-17 ปี ราคา 2000 บาท และเด็กอายุ

ต า่กวา่ 12 ปี ราคา 1400 บาท (ราคาโดยประมาณขึ้ นอยู่

กบัอตัราค่าเงิน ณ ปัจจุบนั) 

 

ชิบูยา่ Shibuya ยา่นชิบูยา่ถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางของวยัรุ่น

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นแฟชัน่ มีแหล่งชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้

ขนาดใหญ่ รา้นคา้ รวมทั้งช็อปของแบรนดด์ังอยูม่ากมาย 

นอกจากน้ันแลว้ก็ยงัมีรา้นอาหารและแหล่งบนัเทิงอยา่งครบครนั  

วนัที่สี่  อิสระท่องเที่ยวตามสไตลข์องตนเอง 



ยา่น อุเอโนะ Ueno อีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมของโตเกียว ท่ี
นักท่องเท่ียวชาวไทยอยา่งเราชอบไปกนั ยา่นอุเอโนะ ท่ีมีทั้ง

รา้นอาหาร, รา้นคา้และท่ีเท่ียวมากมาย โดนสถานท่ีท่ีผูค้นมกันึกถึง

อนัดับตน้ๆ ก็คือ หา้งสรรพสินคา้ takeya ตึกม่วง มีของใหช้อ้ปป้ิงกนั

จุใจในราคาท่ีถูกสุดๆ ตั้งแต่ไมจ้ิ้ มฟันยนัเฟอรนิ์เจอร์  
 

ตลาดปลาโทโยส ุToyosu Market เป็นตลาดคา้ส่งอาหารท่ีทางกรุงโตเกียว
ตั้งขึ้ นเป็นตลาดสาธารณะ ตลาดแห่งน้ียา้ยมาจากตลาดปลาสึคิจิ เมื่อเดือน

ตุลาคม ปี 2018 มีอาหารทะเลอย่างปลามากุโระ (ทูน่า) ผัก ผลไมจ้ าหน่าย

ทุกวันในปริมาณท่ีมากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึงของญี่ปุ่ น  

 

 ศาลเจา้เนซุ Nezu Shrine เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่ซึ่งตั้งอยูใ่น เขตบุง

เคียว ในกรุงโตเกียว  สิ่งก่อสรา้งส่วนใหญ่ภายในศาลเจา้สรา้งขึ้ นในปี 

ค.ศ.1706 ซึ่งยงัเหลือรอดมาจนถึงในปัจจุบนั และไดร้บัการขึ้ นทะเบียน

เป็นสมบติัทางวฒันธรรมท่ีส าคญัแห่งชาติ  

 

สวนสาธารณะสุมิดะ Sumida Park สวนสาธารณะริมน ้าสุดโรแมน

ติก เป็นจุดชมวิวของคนโตเกียว และยงัเป็นจุดชมซากุระท่ีสวยมากๆ อีก

แห่งหน่ึงของโตเกียว นอกจากน้ี บริเวณรอบๆ ยงัมีรา้นกาแฟใหนั้ง่ชิล 

หรือจะมาเดินชมบรรยากาศ สูดอากาศดีๆ สามารถมาพกัผ่อนหรือ

ถ่ายภาพเก็บเป็นความทรงจ าในประเทศญี่ปุ่ นไดอ้ีกดว้ย 

 

ยา่นอากิฮาบาระ Akihabara ท่ีคนญี่ปุ่ นเรียกสั้นๆ วา่ อากิบะ เป็น

แหล่งรา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าชื่อดงั เช่น Yodobashi Camera, Labi, 
Sofmap นอกจากน้ันแลว้ยงัเป็นแหล่งรวมรา้นต่างๆ ส าหรบัเกมเมอร์
ทั้งหลาย ผูท่ี้ชื่นชอบในการต์ูนญี่ปุ่ น อนิเมะ มงังะ และวงไอดอลต่างๆ 

อีกดว้ย เรียกไดว้า่ของหายาก สินคา้ท่ีเกี่ยวกบัการต์ูน อนิเมะต่างๆ หา

ไดไ้ม่ยากที่น่ี 

 

ท่ีพกั Washington Hotel Shinjuku หรือเทียบเท่า (N3)  
 

 

 

 



  

 

  

   

 

 

 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัอิมพีเรียล Imperial Palace เป็นสถานท่ีประทับหลักของจักรพรรดิญี่ปุ่ น ใน
ปัจจุบันตัวพระราชวังไดส้รา้งขึ้ นใหม่ ในปี ค.ศ. 1968 หลังช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสองท่ีท าใหป้ราสาทเดิม

เสียหายอย่างหนัก พระราชวังอิมพีเรียลตั้งอยู่ในเขตซากปราสาทเอโดะ เป็นจุดเดิมท่ีสรา้งในยามท่ียา้ยเมือง

หลวงจากเกียวโตมาท่ีโตเกียว ในปี ค.ศ. 1868 ปัจจุบันยังใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีส าคัญ ขึ้ นชื่อในเรื่อง  

ของความงดงามทั้งตัวอาคาร และอุทยานท่ีลอ้มรอบ ยังคงความมีมนต์ขลังแมจ้ะตั้งอยู่ใจกลางเมือง  น าท่าน

ชมสะพานนิจูบาชิ หรือท่ีคนไทยคุน้หูในนามสะพานแว่นตา Nijubashi Bridge ท่ีมาของชื่อว่าสะพานแว่นตา 

เพราะเมื่อสะพานสะทอ้นเงาในน ้าท าใหเ้กิดรูปร่างคลา้ยแว่นตานั่นเอง สะพานอันเก่าแก่และเป็นอีกหน่ึง

แลนด์มาร์กท่ีส าคัญ ชื่อของสะพานน้ันแปลออกมาไดว้่าสะพานคู่ เพราะเดิมสรา้งจากไมท้ าใหต้อ้งมีแท่น

รองรับตรงกลางท าใหดู้เป็นสะพานสองชั้น ปัจจุบันเป็นสะพานเหล็กและหิน จากน้ันน าท่าน สกัการะเจา้แม่

กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากูซะ วดัท่ีไดช้ื่อวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิและไดร้บัความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงใน

กรุงโตเกียว ประกอบกบัภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 ซม. ซึ่งจะมีผูค้นมาขอพร

กราบไหวเ้พื่อเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มี

น ้าหนักถึง 670 กิโลกรมั ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหน้าสุดของวดั มีชื่อวา่ ประตฟู้าค ารณ และ

ถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค ามีชื่อวา่ ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นท่ีตั้งของรา้นคา้ขาย

ของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ มากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝากของท่ีระลึก และเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสูง

ท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี แลนด์มารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียวริมแม่น ้าสุมิดะ  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนั ณ ยา่นอาซากุซะ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โอไดบะ Odaiba (18kms./24mins.) เป็นศูนยร์วมความบนัเทิงแบบไฮเทคบนเกาะเทียมใน

อ่าวโตเกียว เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีผูค้นจ านวนมากใหค้วามสนใจมากท่ีสุดนัน่ก็คือ สวน Seaside Park ใหท้่านได้

เพลิดเพลินกบับรรยากาศรอบๆ เกาะโอไดบะ และพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร ์Miraikan รวมไปถึงหา้งสรรพสินคา้

ต่างๆ ในยา่นมีทั้ง Aqua City และ VenusFort ท่ีตกแต่งเป็นธีมเมืองเวนิส นอกจากน้ียงัมีซูชิบารท่ี์สามารถมองเห็น

วิวทิวทศัน์รอบๆอ่าวอีกดว้ย รวมไปถึงหา้ง Diver City Tokyo Plaza ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ชื่อดงั ท่ีตั้งอยูบ่น
เกาะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คือ หุ่นยนตก์นัดั้มขนาดเท่าของจริงซึ่งมีขนาดท่ีใหญ่มาก ตั้งตระหง่านอยูบ่ริเวณหน้าหา้ง 

ใหท้่านอิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ โอไดบะ 

2100 เดินทางสูส่นามบินนานาชาติฮาเนดะ ใหท้่านตรวจเช็คสมัภาระและพาสปอรต์ 

วนัที่หา้  โตเกียว - ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 



 

 

 

0130 ออกเดินทางสู่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์โดยสายการบิน Philippine Airlines เท่ียวบินท่ี PR423 

0530 ถึงกรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์เพื่อรอแวะเปล่ียนเครื่อง 

1010 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Philippine Airlines เท่ียวบินท่ี PR730 

1245 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ……. 

 

***********************************************************************************************  

 

กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, โรคระบาด, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ

หน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม 

5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางตามเง่ือนไข โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนการเดินทาง เวน้แต่ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระส่วนต่างท่ีเกิดขึ้ น จึงท าใหค้ณะออก
เดินทางได ้

6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหน่ึงท่านใดในคณะ ไม่รบัเง่ือนไข เป็นเหตุใหท้วัรไ์ม่สามารถเดินทางได ้จะถือว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัเง่ือนไขในการยกเลิกการเดินทาง 

7. เมื่อท่านท าการซื้ อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

8.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะ

ไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บั

สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

9.เน่ืองดว้ยสถานการณโ์ควิด ท าใหก้ารเดินทางบางคณะจ าเป็นตอ้งท าตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋เด่ียว โดยคณะจะคอนเฟิรม์

เดินทางเมื่อผูเ้ดินทางครบ 20 ท่านเท่าน้ัน และจะออกตัว๋หลงัจากท่ีผูเ้ดินทางครบจ านวน กรณีท่ีตัว๋เด่ียวมีราคาสูงกวา่

ตน้ทุนท่ีทวัรว์างไว ้จะมีผลท าใหค้ณะไม่สามารถคอนเฟิรม์เดินทางได ้เวน้แต่ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระส่วนต่างท่ี

เกิดขึ้ น จึงท าใหค้ณะออกเดินทางได ้

 

 

 

วนัที่หก   ฮาเนดะ - มะนิลา - กรุงเทพฯ 



อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เครื่องบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class ) กรุงเทพฯ – นาริตะ, ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  
7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

( ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี ) 

กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท   

ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท  
อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง  

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน ้าหนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ้ นท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเอง,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณี
เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  
5.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน จ านวน 1500 บาท ต่อท่านตลอดทริป (ไม่รวมทิปหวัหน้าทวัร)์ 

   ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจ  

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใช่สญัชาติไทย 

9.ค่าประกนัประกนัสุขภาพ 

10.ค่ากรณีตรวจหาเชื้ อ Covid-19 หรือ RT-PCR  

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ที่ที่ สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 1500 บาท ตอ่ท่าน ** 

เงื่อนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่าน้ัน  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และใบรบัรองการฉีดวคัซีนอยา่งน้อย 2 เข็ม ( สามารถท า

ขอไดใ้น Application หมอพรอ้ม ) 

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ( กรณลีูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั ) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีไม่วา่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด   
 



เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง

โดยเหตจุ  าเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย สาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าตัว๋เครื่องบิน หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกนัจากการยกเลิกของท่าน

อนัมีผลต่อท่านอื่นๆของคณะ ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แลว้แต่กรณี 

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ น

จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 

ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้( 25 ท่านข้ึนไป ) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  
2.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด กรณีท่ีเกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ เน่ืองจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขน้ีแลว้เมื่อไดต้ดัสินใจจอง

ทวัร ์หรือช าระมดัจ า 

3.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง

ของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋  

4.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง ( Triple Room ) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกั
แบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี จอรเ์จีย ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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