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โตเกยีว - นาโกยา่ - เกยีวโต - โอซาก้า 
ฟูจซิงั ภเูขาไฟทีม่ชีือ่เสยีงและสงูทีส่ดุในญีปุ่น่และไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเปน็มรดกโลก 

คาวากุจโิกะ แช่ออนเซน็+บฟุเฟต่ข์าป ูพรอ้มชมววิทะเลสาบกบัความงามของภเูขาไฟฟจู ิ
วดัอคิควิซงั  ตามรอยการต์นูดงั พรอ้มชมปราสาททองทีง่ดงามตระการตา 
ปราสาทโอซากา้ ชมดอกซากรุะบาน พรอ้มกบัววิปราสาททีส่วยงาม
ชอ้ปปิง้ เตม็อิม่กบัแหลง่ยอดฮติ ชนิจกู,ุโกเทมบะ,ซาคาเอะ,ชนิไซบาช,ิรงิค์ก ุ

เดนิทางโดยสายการบนิ Philipine Airlines 
 

ตารางการเดินทาง 

วนัที่ รายการ ที่พกั 

1 กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ  

2 ชอ้ปป้ิงยา่นชินจูกุ Washington Hotel Shinjuku 
หรือเทียบเท่า 

3 วดัอาซากุสะ – โกเทมบะ พรีเม่ียมเอาทเ์ล็ต - ฟูจซิัง  

ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

Tominoko Hotel 
หรือเทียบเท่า 

4 ฟูจิเท็น สกีรีสอรต์ – หมู่บา้นน ้าใส – LAVA SPA KOBE BEEF 

ทะเลสาบฮามานะ - นาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงย่านซาคาเอะ  

The Strings Hotel Nagoya 
หรือเทียบเท่า 

5 เกียวโต - ศาลเจา้ฟูชิมินาริ - วดัคินคะกุจิ  

โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงยา่นชินไซบาชิ 

  

Ibis Hotel Osaka 
หรือเทียบเท่า 

6 ปราสาทโอซากา้ - ริงคก์ุ พรีเม่ียมเอาทเ์ล็ต 

สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 

 

 

ตารางการบิน 

PR733             BKK (สวุรรณภมู)ิ  –  MNL  (มะนลิา) 22.50 – 03.15 

PR422             MNL (มะนลิา)  –  HND (ฮาเนดะ) 08.25 – 13.40 

PR411               KIX (คนัไซ) –  MNL (มะนลิา) 15.00 – 18.25 

PR732             MNL (มะนลิา)  –  BKK (สวุรรณภมู)ิ 19.20 – 21.50 
 

ก าหนดออกเดนิทาง 

วนัออกเดินทาง ราคา พกัเดี่ยว 

10 – 15 เม.ย. 66 55,900. - 9,900. - 

 



 

 

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

2250 ออกเดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์โดยสายการบิน Philippine Airlines เท่ียวบินท่ี PR733 
( มีบริการอาหารและผา้ห่มบนเครื่องบิน ) 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

0315 เดินทางถึงสนามบิน กรุงมะนิลา (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)  

0825  ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Philippine Airlines เท่ียวบินท่ี PR422 

1340 เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจเช็คสมัภาระ  

(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่าน เพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 

บ่าย น าท่านสูย่า่น ชินจูก ุShinjuku เป็นยา่นท่ีขึ้ นชื่อดา้นแฟชัน่ และเป็นศูนยร์วมสินคา้มากมายหลากหลายแบรนด ์
อาทิ กระเป๋า เสื้ อผา้ รองเทา้ แบรนดเ์นม เครื่องส าอางยี่หอ้ดงั อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ ยา่นชินจูกุ 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Washington Hotel Shinjuku หรอืเทียบเท่า (N1) 
  

 

 

  

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านสกัการะ เจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากูสะ วดัท่ีไดช้ื่อวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิและไดร้บัความเคารพนับถือ

มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ประกอบกบัภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 ซม. 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ฮาเนดะ 

วนัที่สอง   โตเกียว – ชินจูก ุ

วันที่สาม  โตเกยีว - วัดอาซากูสะ - โกเทมบะ เอาท์เลต็ - คาวากุจิโกะ 
 



ซึ่งจะมีผูค้นมาขอพรกราบไหวเ้พื่อเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้าหนักถึง 670 กโิลกรมั ซึ่งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยู่ดา้นหน้าสุดของวดั มีชื่อว่า  

ประตฟู้าค ารณ และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค ามีชื่อวา่ ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็น

ท่ีตั้งของรา้นคา้ขายของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ มากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝากของท่ีระลึก หรือถ่ายรูปคู่กบั

หอคอยที่สูงท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี แลนด์มารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียวริมแม่น ้าสุมิดะ 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง โกเทมบะพรีเมียมเอาทเ์ล็ต Gotemba Premium Outlet ชอ้ปป้ิงมอลท่ีใหญ่
ท่ีสุดในญี่ปุ่ นเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมประจ าสถานท่ีท่องเท่ียวรอบแนวภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีรา้นคา้แบรนดเ์นมกวา่ 

210 รา้น ศูนยอ์าหารอีก 23 แห่งซึ่งแวดลอ้มไปดว้ยภูมิทศัน์ทางธรรมชาติอนัสวยงาม 

บ่าย ผ่านชม ภูเขาไฟฟูจ ิเป็นภูเขาไฟท่ีมีชื่อเสียงและสูงท่ีสุดในญี่ปุ่ นและไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมภายใตช้ื่อ “ฟูจิซัง” ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น มีความสูงถึง 3,776 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 

ภูเขาไฟฟูจิน้ีไดเ้กิดการประทุครั้งสุดทา้ยเมื่อปี ค.ศ.1707  

น าท่านสู่ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ Kawaguchiko Lake หน่ึงในหา้ทะเลสาบท่ีลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิ และมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองจากทะเลสาบทั้งหา้ ซึ่งในปัจจุบนัไดร้บัความนิยมมาก เป็นทะเลสาบท่ีมีจุดชมวิวฟูจิท่ีสวยที่สุด

แห่งหน่ึง อิสระใหท้่านเดินเล่นชมวิวทะเลสาบพรอ้มถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิ ตามอธัยาศยั 

 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Tominoko Hotel หรือเทียบเท่า (N2) 
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 าท่านสู่ ลานสกี ฟูจิเท็น Fujiten Ski Resort ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นสกี ณ ดินแดนแห่งน้ีซึ่งเป็นลาน

สกีขนาดใหญ่ท่ีมีกิจกรรมอีกมากมายนอกเหนือจากการเล่นสกี นอกจากน้ียงัเป็นลานสกีที่มีชื่อเสียง ของญี่ปุ่ นซึ่งมี

ฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิใหท้่านไดช้มบรรยากาศท่ีสวยงามและพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเช่าอุปกรณแ์ละชุดส าหรบัเล่นกิจกรรมต่างๆ) 

วนัที่สี่  คาวากุจโิกะ - ลานสกี ฟูจเิท็น - หมู่บา้นน ้าใส - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกยา่ 



น าท่านชม หมู่บา้นน ้าใส Oshino Hakkai เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่กลภู้เขาไฟฟูจิ Hakkai  แปลวา่“ทะเลทั้งแปด” ท่ี
ยงัคงรกัษาเอกลกัษณค์วามเป็นชนบทในแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม ชมบา้นเรือนและรา้นคา้อนัน่ารกัในบริเวณหมู่บา้น ท่ีมี

บ่อน ้าใสๆ รวมกนักวา่ 8 บ่อ อนัเกิดจากการละลายหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ในช่วงหน้ารอ้น 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ Lava Spa Kobe Beef 
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบปลาไหล Hamana Lake ตั้งอยูใ่นเมืองฮามามทัซึที่อยูร่ะหวา่งเมืองโตเกียวและเมือง
นาโกยา่ ในจงัหวดัชิซุโอะกะ ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีมีการจบัปลาไหลไดม้ากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศญี่ปุ่ น 

เป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคกลางของญี่ปุ่ น ครอบคลุมเมืองฮามะมทัสึ และเมืองโคะไซ จงัหวดัชิซุโอกะ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง นาโกย่า เมืองหลวงของจงัหวดัไอชิ และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นล าดับสี่ของประเทศ

ญี่ปุ่ น ทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของบริษัทผลิตยานยนต์สญัชาติญี่ปุ่ นมากมาย อาทิ โตโยตา้ ซูซูกิ และฮอนดา้ นาโกย่า ยงั

เป็นบา้นของสามขุนนางท่ีส าคญัในระบบศกัดินาของญี่ปุ่ น แต่สถานท่ีทางประวติัศาสตรบ์างส่วนไดถู้กท าลายลง

ในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท าใหเ้มืองแห่งน้ีไดถู้กสรา้งขึ้ นใหม่อีกครั้งเพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางแห่งอุตสาหกรรม และ

เต็มไปดว้ยความของความทันสมยัในปัจจุบนั อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและชอ้ปป้ิงยา่น ซาคาเอะ เป็นยา่นท่ีคึกคกั

ในนาโกยา่ เต็มไปดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิงและรา้นอาหารมากมาย เรียกไดว้า่ท่ีน่ีมีทุกอยา่งครบครนั  

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ ยา่นซาคาเอะ 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั The Strings Hotel Nagoya หรือเทียบเท่า (N3)  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

น าท่านเดินทางสู่เมือง เกียวโต เป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่ นมานับพนัปี ระหวา่ง พ.ศ. 1337 – 2412 ชื่อเดิมคือ 

เฮอนัเกียว มีความหมายวา่เมืองแห่งความสวยงามเป็นท่ีประทบัของพระจกัรพรรดิ จนถึงสมยัปฏิรูปเมจิในปี พ.ศ. 

2411 จึงไดย้า้ยเมืองหลวงไปเอโดะ (โตเกียว) น าชม ศาลเจา้ฟูชิมินาริ หรือ ศาลเจา้จ้ิงจอก ศาลเจา้ท่ีมีความ

เก่าแก่กว่าพันปี เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโต สรา้งข้ึนเพื่อบูชาเทพเจา้อินาริ ซึ่งเป็นเทพเจา้แห่งการท ากสิกรรม 

และชาวญี่ปุ่ นยงันับถือเทพอินาริในดา้นการอุปถัมภค์ ้าชู ส่งเสริมความเจริญในการงานและการประกอบกิจการ

ต่างๆมานับตั้งแต่ในสมยัโบราณ จึงเป็นท่ีมาของการบริจาคเงินจากหา้งรา้นหรือบริษัทต่างๆ เพื่อสรา้งเสาโทริอิ

จ านวนหลายพนัตน้ เรียงรายขึ้ นไปสู่ยอดเขา ซึ่งเป็นท่ีสิงสถิตของเทพเจา้และจะน าพาความสิริมงคลมาให  ้

เที่ยง   บรกิารอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วดัคินคะคุจิ หรือ วดัทอง เป็นวัดท่ีมีความโดดเด่นทัง่ในดา้นสถาปัตยกรรม ศิลปะของ 

Golden Pavilion ท่ีงดงามจนท าใหท่ี้น่ีไดร้ับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ วัดแห่งน้ีมี

วนัที่หา้  นาโกยา่ - เกียวโต - ศาลเจา้ฟูชิมินาริ – วดัคินคะคุจ ิ- โอซากา้ 



ความเก่าแก่ เดิมสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี ค.ศ.1397 เพื่อใชเ้ป็นท่ีพ านักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ เป็นอาคารไม้

สามชั้น มีความสูง 12.5 เมตรใชเ้ป็นสถานท่ีรับรองแขกบา้นแขกเมืองคนส าคัญ ต่อมาในปี ค.ศ. 1419 

บุตรชายของโชกุนอาชิคางะไดเ้ปล่ียนแปลงใหเ้ป็นวดันิกายเซน สายรินไซและดว้ยความงดงามตระการตาจึง

กลายมาเป็นตน้แบบของวัด Gingakuji หรือวัดเงินท่ีสรา้งในเวลาต่อมา  เป็นวดัท่ีแฟนของการต์ูนอิคคิวซงั 
หรือ เณรน้อยเจา้ปัญญา ไม่ควรพลาดเพราะวดัแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นโดย พระอิคคิว เมื่อท่านอายุได ้63 ปี หากใครเคย
ดูการต์ูนเรื่องเณรน้อยเจา้ปัญญา อิคคิวซงั คงจะจ าท่านโชกุนท่ีชอบมาประลองปัญญากบัอิคคิวซงับ่อย ๆ ซึ่งโชกุน

ในเรื่องก็คือท่าน อาชิคางะ โยชิมิซึ นัน่เอง และภาพของปราสาททองคินคาคุจิก็ปรากฎอยูใ่นการต์ูนเรื่องน้ีดว้ย 
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง โอซากา้ เมืองศูนยก์ลางของญี่ปุ่ นภาคตะวนัตก มีทั้งตึกสูง อาคารพาณิชยม์ากมาย

ตั้งเรียงรายกนัถือเป็นเมืองศูนยก์ลางของเศรษฐกิจและวฒันธรรมมาตั้งแต่สมยัก่อน ซึ่งยงัคงสืบทอดประวติัศาสตร์

อนัรุ่งเรืองน้ีมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัและยงัคงมีสถานท่ีทางประวติัศาสตรห์ลงเหลืออยู ่ 

อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและชอ้ปป้ิงยา่น ชินไซบาชิ ท่ีมีรา้นคา้ชื่อดังท่ีตั้งอยู่ บริเวณเดียวกบัยา่นโดทงโบริ ท่ีตั้งอยู่

ฝั่งตรงขา้มล าน ้า ท่ีน่ีเป็นถนนคนเดินในร่ม โดยจะมีทั้งรา้นจากแบรนดร์ะดบัโลก รา้นเครื่องส าอาง รา้นขายยา  

รา้นปลอดภาษี ( Duty Free ) ฯลฯ พรอ้มรา้นอาหารยอดฮิต 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ ยา่นชินไซบาชิ 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Ibis Hotel Osaka หรือเทียบเท่า (N4)  
 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านชมซากุระบริเวณ ดา้นนอกของ ปราสาทโอซากา้ Osaka Castle ซึ่งถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง 
สมัผสัความยิ่งใหญ่ของยุคสมยัที่โชกุนโตโยโตมิปกครองและออกค าสัง่ใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งน้ีนับเป็นแลนดม์ารก์

อนัดับหน่ึงของโอซากา้ท่ีตอ้งมาเยือน (การออกดอกซากุระขึ้ นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ)  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ริงคก์ุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ต Rinku Premium Outlet แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ท่ีมีการ
ออกแบบใหดู้เหมือนกบัรีสอรท์โดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมืองท่าชารล์สตันของอเมริกา และมีรา้นคา้ถึง 150 

รา้นท่ีพรอ้มใหท้่านไดเ้ดินเขา้ไปเลือกซื้ อ ทั้งสินคา้แบรนดเ์นมของญี่ปุ่ น หรือของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , 
Coach , Nike , Adidas , Dior , Hugo boss , Levi’s เป็นตน้  

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง ณ ริงคก์ุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท 

1215 น าท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ใหท้่านตรวจเช็คสมัภาระและพาสปอรต์ พรอ้มท าการเช็คอิน 

1500 ออกเดินทางสู่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์โดยสายการบิน Philippine Airlines เท่ียวบินท่ี PR411 

วนัที่หก   ปราสาทโอซากา้ – ริงคกุ์ พรีเมียม เอาทเ์ล็ต -  กรุงเทพฯ 



1825 ถึงกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์เพื่อรอแวะเปล่ียนเครื่อง 

1920 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Philippine Airlines เท่ียวบินท่ี PR732 

2150 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 ้

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เครื่องบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class ) กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ, คนัไซ - 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 30 ก.ก.,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง 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 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดั

จ  าแลว้เท่านั้น  

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และใบรบัรองการฉีดวคัซีนอยา่งน้อย 2 

เข็ม ( สามารถท าขอไดใ้น Application หมอพรอ้ม ) 

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ( กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวัด ) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีไม่วา่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ 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 ้( 20 ท่านข้ึนไป ) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางใน

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

ไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ เน่ืองจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขน้ีแลว้เมื่อได้

ตดัสินใจจองทวัร ์หรือช าระมดัจ า 

3.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการมดั

จ าตัว๋  

4.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

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

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี จอรเ์จีย ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั 
และไม่มีอ่างอาบน ้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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