
 

 

  

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26765 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

JAPAN IN DREAM  
(TYO-JAPAN IN DREAM-7D4N-PR) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

วนัองัคาร ที่ 11 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 

 

วนัพุธ ที่ 12 เม.ย.66         สนามบินนาริตะ - ศาลเจา้คาโทริ – ชอ้ปป้ิงอิออน                                     (-/-/D) 

 03.15 ถึงสนามบินนินอย มะนิลา แวะเปล่ียนเครื่อง   

 07.30 ออกเดินทางจาก มะนิลา โดยเที่ยวบิน PR428 

13.00 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น ดินแดนอาทิตยอ์ุทยั (เวลาทอ้งถ่ินท่ีญี่ปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ 

 น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้คาโทริ เป็นอีกท่ีหน่ึงท่ีมีความสวยงามเป็นอย่างมากและมีอายุเก่าแก่เกิน 

2,600 ปี เป็นอีกหน่ึงศาลเจา้ท่ีอยากแนะน าใหม้าเยี่ยมชม หากไดม้าท่ีน่ีถือว่าไดม้าสักการะศาลเจา้แห่ง

ประวติัศาลการก่อสรา้งประเทศญี่ปุ่ นกันเลยทีเดียว  คนญี่ปุ่ นเชื่อว่าศาลเจา้แห่งน้ีเป็นศาลเจา้แห่งนักรบ 

และปกปักรักษาประเทศญี่ปุ่ นโดยเทพเจา้ท่ีมีชื่อว่า Futsunushi ซึ่งเป็นเทพแห่งดาบและสงคราม และเชื่อ

กันว่าเป็นผูท่ี้ช่วยสรา้งประเทศญี่ปุ่ น ดังน้ันการไปเยี่ยมชมท่ีน่ีจึงเปรียบเสมือนว่าไดไ้ปเคารพบรรพบุรุษ

เหล่านักรบของญี่ปุ่ นกนัเลยทีเดียว 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง  เชา้ เท่ียง ค า่ โรงแรม 

11 APR 23 
BKK-MNL/MNL-NRT PR733/PR428   

2250-0315+1 /0730-1300 
 

  
 

 

 

12 APR 23 13.00 สนามบินนาริตะ - ศาลเจา้คาโทริ – ชอ้ปป้ิงอิออน   
 

 

Nikko Narita Hotel 

or Similar 

13 APR 23 
สวนอุเอโนะ (จุดชมซากุระ) - เจดียแ์ดงชูเรโตะ – หมู่บา้นอิ

ยาชิโนะซาโตะ  

 

  Fujimatsuzono Hotel 

+ Onsen & crab 

dinner or Similar 

14 APR 23 
โอชิโนะฮคัไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 – ชมพิธีชงชา – โตเกียว   

ชอ้ปป้ิงชิบุยา่ 

 

  
Prince Shinjuku 

Hotel or similar 

15 APR 23 ***** โตเกียว – อิสระชอ้ปป้ิงหรือเลือกซื้ อทวัรพ์ิเศษ  *****    
Prince Shinjuku 

Hotel or similar 

16 APR 23 
วดัอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – แม่น ้าสุมิดะ 

(จุดชมซากุระ) – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ 
    

17 APR 23 
HND-MNL/MNL-BKK  PR423/PR730   

0115-0450 / 0945-1205 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซื้ อสินคา้ท่ี “อิออนมอลล”์ ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ 

นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสื้ อผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “รา้น 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก

.... อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ “เลือกชมและซื้ อ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

ที่พกั : SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัพฤหสับดี ที่ 13 เม.ย.66         สวนอุเอโนะ (จุดชมซากุระ) - เจดียแ์ดงชูเรโตะ – หมู่บา้นอิยาชิโนะซาโตะ  

                                                                                                                                         ( B/L/D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อพาท่านเดินทางไปยงั “สวนอุเอโนะ” (Ueno Park) หรือ

ชื่อเต็ม อุเอโนะอนชิ (Ueno Onshi Koen) (จุดชมซากุระ) คือสวนสาธารณะแห่งแรกในญี่ปุ่ น ตั้งอยูใ่นเขต

ไทโต โตเกียว โดยไดร้ับการขึ้ นทะเบียนเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของญี่ปุ่ นโดยรัฐบาลในปี ค.ศ. 1873 

ภายในพื้ นท่ีกวา้งประมาณ 530,000 ตารางเมตร โดยสวนอุเอโนะน้ันยงัเป็นจุดชมซากุระท่ีขึ้ นชื่ออีกดว้ย 

เมื่อเขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลิจึงคึกคกัไปดว้ยผูค้นท่ีเดินทางมาชมซากุระกนัอยา่งมากมาย (หมายเหตุ การบานและ

ความสวยงามของดอกไมข้ึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ ณ เวลาน้ัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 3) 

พาท่านเดินทางสู่ “เจดียแ์ดงชูเรโตะ” (Chureito Pagoda) (จุดชมซากุระ) เป็นเจดียห์า้ชั้นบนเนินเขาท่ี

สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ (Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลไดอ้ย่างชัดเจนและงดงาม 

เจดียน้ี์ตั้งอยู่บนศาลเจา้อาราคุระเซนเกน (Arakura Sengen Shrine) ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นเพื่อระลึกถึงสนัติภาพปี 

ค.ศ. 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจา้ตอ้งขึ้ นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น โดยนักท่องเท่ียวจะไดช้ม

ทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกบัเจดียห์า้ชั้น อิสระใหท้่านไดห้ามุมถูกใจเก็บภาพตามอธัยาศยั 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นอิยาชิโนซาโตะ” (Iyashi no Sato) ตั้งอยูใ่นพื้ นท่ีท่ีเคยเป็นหมู่บา้น

เกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ ซึ่งถูกพายุไตฝุ้่ นพดัถล่มในปี ค.ศ. 1966 จนกระทั้ง

ต่อมาอีก 40 ปีไดร้บัการบูรณะข้ึนใหม่ใหเ้ป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนได้

เขา้ชมศึกษาเรียนรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรม ลองและซื้ อสินคา้หตัถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บา้นประกอบดว้ย

บา้นกวา่ 20 หลงัคาเรือนท่ีไดร้บัการดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พิพิธภณัฑ ์และแกลเลอร่ึ ซึ่งแต่ละ

หลงัก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือดั้งเดิมท่ีต่างกนั เช่น เครื่องป้ันดินเผา ธูป และผา้ทอ หรืออาจเขา้ร่วม

ทดลองผลิตกระดายวาชิ ถ่านชารโ์คล และบะหมี่ โซบะดว้ยตนเอง ส่วนของพิพิธภณัฑใ์นบา้น ไดแ้ก่ บา้นวา

ตานาเบะ ท่ีจดัแสดงเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวนัของเกษตรกรท่ีเคยใชช้ีวิตอยูใ่นแถบน้ี พิพิธภณัฑก์ารกดัเซาะ

และการควบคุมตะกอนท่ีอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มท่ีท าลายหมู่บา้น และเทคนิคการใชป้้องกนั

ภยัพิบติั ส่วนบา้นท่ีเหลือจะเป็นอารต์แกลเลอร่ีแสดงงานศิลปะทอ้งถ่ิน รา้นผลิต และสตูดิโอถ่ายภาพบุคคล 

และท่านยงัสามารถ “สวมชุดกิโมโน” , “ชุดนักรบซามูไร” ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก นอกจากน้ียงัมีรา้นอาหาร

ตั้งอยูร่อบ ๆ หมู่บา้นอีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่าชุดกิโมโนประมาณ 2,000 เยน) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

พรอ้มเสิรฟ์ท่านดว้ยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ”์ ทานไดไ้ม่อั้น  

เสริฟพรอ้มน ้าจิ้ มรสแซ่บจากเมืองไทย 

ที่พกั : MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “ออนเซ็น” 

(Onsen) น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่าน ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วน

ช่วยเรื่อง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัศุกร ์ที่ 14 เม.ย.66  โอชิโนะฮคัไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมพิธีชงชา – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชิบุยา่           ( B/L/- ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

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

ยามานาชิ ในเขตพื้ นท่ีเดียวกันกบัทะเลสาบทั้ง 5 ท่ีลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไวนั้น่เอง ถือเป็นหมู่บา้นแห่ง

การท่องเท่ียวท่ียงัคงความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไวไ้ดอ้ย่างดี หมู่บา้นแห่งบ่อน ้าศกัด์ิทั้ง 8 บ่อท่ีกกั

เก็บน ้ าจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิไว ้ซึ่งเป็นน ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ

ในช่วงฤดูรอ้น และไหลผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุนรวมกับแร่ธาตุต่างๆ จนท าใหน้ ้าในบ่อท่ีเราเห็นน้ีมีความใส

สะอาดเป็นพิเศษ  คนญี่ปุ่ นเชื่อว่าน ้าในบ่อเหล่าน้ีนอกจากจะมีความใสสะอาดและเย็นฉ า่แลว้ ยงัมีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีหากใครไดด่ื้มก็จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บในวนัท่ีอากาศแจ่มใสทอ้งฟ้าปลอดโปร่ง

ไรเ้มฆหมอกอันหนาทึบ จากหมู่บา้นเราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่างชัดเจน นอกจากน้ียังมี

วิธีการสาธิตการน าพลงังานน ้ามาใช ้เช่น น ามาป่ันกงัหนัเพื่อท่ีจะใหเ้ครื่องต าขา้วท างานฯลฯ อิสระใหท้่าน

ถ่ายรูปและซื้ อของท่ีระลึกจากชุมชุนพื้ นบา้นและบริเวณโดยรอบ 



 

 

 

 

 

 

 

                  น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ (Mount Fuji) สญัลกัษณข์องแดนอาทิตยอ์ุทยัและยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะ   

                  งดงามท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศและกล่ินอายอยา่งใกลช้ิดท่ี สถานีที่ 5 โดยมีความสูง 

                ประมาณ 3,776 เมตร เมื่อขึ้ นมาถึงชั้น5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ท่ีลอ้ม 

                  ภูเขาไฟฟูจิท่ีชั้น5น้ียงัเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้โคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นท่ีสกัาระ 

                  บูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงัเป็นท่ีส าหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อวา่ท่ีบริเวณโดยรอบของฟูจิซงั 

                  ชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา่ “Tengu no niwa”หรือ “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความ 

                เชื่อวา่ท่ีน่ีมีท่านเทนกุปกครองอยูนั่น่เอง และยงัวา่กนัวา่ศาลเจา้แห่งน้ีมีสมบติัของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่ 

                มากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน ้าหนักกวา่ 375 กิโลกรมัตกอยูท่ี่พื้ นในสวน ซึ่งในสมยัก่อนมีผูค้น 

                นิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ จึงเป็นท่ีมาวา่ท าไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคน 

                  เคารพบูชาและนิยมมาซื้ อเครื่องลางกลบัไปเป็นของท่ีระลึก อิสระใหท้่านสมัผสักบัทศันียภาพที่สวยงามของฟู 

                จิซงัในระยะใกลแ้ละเลือกชมเลือกซื้ อของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 6) 

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

สตรีทท่ียิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมี

หา้ง SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมรา้นคา้แฟชัน่ไวม้ากมาย รวมทั้งมีรูปป้ันฮาจิโกะ หรือเจา้หมาแสนซื่อสตัยฮ์า

จิท่ีเฝ้ารอคอยเจา้นายหน้าสถานีชิบูย่าตราบจนวันตายของมัน และใหท้่านได้เดินเล่นชอ้ปป้ิงไปกับ

หา้ง SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ท่ีสรา้งทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่งอยู่ทาง

ตะวันออกของสถานีรถไฟชิบูย่า เป็นอาคารสูง 34 ชั้นโดยมีรา้นคา้กว่า 200 รา้นและรวมแฟชัน่ต่าง ๆ 

จากทุกมุมโลกมาไวท่ี้น่ี 

 

 

 

 

 

  

 

 

            



         หรือ ท่านจะเลือกขึ้ นไปชมวิวบนตึก “ชิบูยา่ สกาย” (Shibuya Sky) เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของโตเกียวท่ี ชิบู   

                    ยา่ สแครมเบิ้ ล สแควร ์(Shibuya Scramble Square) และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดของยา่นชิบูยา่อีกดว้ย ท่าน 

                    สามารถชมวิวของโตเกียวไดอ้ยา่งอลงัการแบบ 360 องศา พรอ้มดว้ยเทคโนโลยีล ้า ๆ ซึ่งถา้อากาศดีก็จะ 

                    สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอ้ีกดว้ย ภายในอาคารเนืองแน่นไปดว้ยรา้นรวงต่าง ๆ กวา่ 200 รา้น ทั้งรา้น 

                    ขายสินคา้แฟชัน่ ไลฟ์สไตล ์ของตกแต่งบา้น อุปกรณอ์ิเล็คทรอนิค รา้นหนังสือ คาเฟ่ รา้นอาหาร รวมถึง 

                    แกลเลอรี่ และอาคารส านักงาน เรียกวา่ครบครนัแถมทนัสมยัแบบสุด ๆ  

                    (ราคาจุดชมวิวประมาณ 2,000 เยน)  

* เพื่อใหท้่านใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า อาหารมื้ อเย็นอิสระตามอัธยาศยั ... ใหท้่านเลือกชิมรา้นอร่อยจาก

รา้นคา้ต่าง ๆ * 

ที่พกั : PRINCE SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัเสาร ์ที่ 15 เม.ย.66             อิสระชอ้ปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษ “โตเกียวดิสนียแ์ลนด”์                ( B/-/- ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

อิสระตามอธัยาศยัทั้งวันใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของกรุงโตเกียว โดยการนัง่รถไฟตะลุยมหา

นครโตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมท่ีพกัจะอยู่ใกลก้ับ “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพื่อ

เท่ียวในยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโตเกียวไม่วา่จะเป็น 

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

ท่านจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน   

“ย่านกินซ่า” (Ginza) แหล่งชอ้ปป้ิงสุดหรูชื่อดังของญี่ปุ่ น เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนด์เนมระดับไฮเอนด์มา

รวมตวักนัอยูม่ากมาย และหา้งท่ีสามารถเดินทางไปไดง้่ายๆ จากสถานียูระคุโจ (Yurakucho) อยา่ง ITOCiA 

น้ันก็มี Tokyu Hands อยูภ่ายในดว้ย ส าหรบัรา้นคา้ขนาดใหญ่อยา่ง BIC CAMERA, UNIQLO หรอื MUJI ก็จะ

มีสินคา้หลากหลายครบครนั ซึ่งจะสะดวกส าหรบัเวลาท่ีตอ้งการซื้ อสินคา้จ านวนมาก  

“อากิฮาบาระ” หรือท่ีเรียกสั้น ๆ วา่ “อากิบะ”  เป็นท่ีรูจ้กักนัในนามของย่านแห่งเครื่องใชไ้ฟฟ้า 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 าหรบัคนทุกเพศท่ีทุ่มทุนสรา้งกว่า 600 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ โดยการถม

ทะเล ... พบกับดินแดนหรรษาส าหรับคนทุกเพศทุกวัย สรา้งขึ้ นโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์

ดิสนีย ์เปิดใหบ้ริการในปี 1983 ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์แห่งแรกท่ีสรา้งขึ้ นนอกประเทศสหรฐัอเมริกา 

ประกอบดว้ยธีมหลกั 7 ธีม โดยตกแต่งตามฤดูกาล ทุ่มทุนสรา้ง “Western Land” ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือ

ผจญภยัผ่านเหล่าโจรสลดั” ท่ีแสนน่ากลวัใน “Pirates of  the Caribbean” .. สนุกสนานกบัการนัง่เรือบุกป่า

ท่ี “Jungle Cruise” ท่านจะไดพ้บกับเหล่าสัตวป่์านานาชนิด ... แลว้พกัผ่อนอิริยาบถดว้ยการนัง่ “รถไฟ” 

ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ ต่อดว้ยการสนุกเรา้ใจท่ี “Big Thunder Mountain” นั่งรถไฟขน

ถ่าน ...ตะลุยความมนัสใ์นเหมืองแร่โบราณต่ืนเตน้สะพรึงกลวัท่ี “ปราสาทผีสิง” (Hunted Mension) ท่ีเป็น

ท่ีมาของภาพยนตร์แนวสยองขวญัเรื่องดังแห่งปี ... สนุกสนานกับเครื่องเล่นมนัส์ๆโซน “Tomorrowland” 

สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน “Space Moutain” หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกบั 

“Star Tour” สนุกกับเครื่องเล่นชิ้ นใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ “Buzz Light Year” ประชันความ



แม่นกบัเพื่อนดว้ยปืน เลเซอรสุ์ดไฮเทค จากน้ัน ชอ้ปป้ิงกบัสินคา้ลิขสิทธ์ิเฉพาะโตเกียวดิสนีย ์ท่ีมีมากมาย

หลากหลายแบบใหเ้ลือกเป็นของท่ีระลึกฝากทางบา้นท่ี “World Bazaar”(Electric Parade) ต่ืนตาต่ืนใจกับ

ขบวนพาเหรดสุดอลงัการในยามค า่คืน “Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight” ของเหล่าการต์ูน

มากมาย มิกกี้ เมาส ์มินน่ีเมา้ส ์พลูโต ชิบแอนดเ์ดล โ ดนัลดกัค ์หมีพลูและผองเพื่อน ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วท์

กับคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ท่ีมาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย ์น าท่านชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ  

“Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight” ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้ เมาส์ มินน่ีเมา้ส์ พลูโต 

ชิบแอนด์เดล โดนัลดักค ์หมีพูลและผองเพื่อน ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วท์กบัคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ท่ีมาอวดโฉม

ในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย ์

* เพื่อใหท้่านใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า อาหารมื้ อกลางวนั และเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ใหท้่านเลือกชิม

รา้นอร่อยจากรา้นคา้ต่าง ๆ  

ที่พกั : PRINCE SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัอาทิตย ์ที่ 16 เม.ย.66  วดัอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - แม่น ้าสุมิดะ (จุดชมซากุระ) – ชอ้ปป้ิงโอ 

                                    ไดบะ – สนามบินฮาเนดะ                                                                     ( B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

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

Temple) หรือเรียกอีกอย่างว่าวดัโคมแดงเป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่และเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดวดัหน่ึงของเมือง

โตเกียวถูกสรา้งขึ้ นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจากองค์เจา้แม่กวนอิมท่ี

เป็นทองสมัฤทธ์ิมีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พรอ้มถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมี

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” เป็นถนนยาวเขา้สู่พื้ นท่ีภายใน

วดัท่ีจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายท่านจะไดช้มและซื้ อสินคา้ของฝากของท่ีระลึกที่เป็นสินคา้พื้ นเมือง Made 

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

หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ์ี่ปุ่ นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว 

สกายทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากวดัอาซะกุซ่ามาก

นักโดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองชั้นโดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบน

สูง 450 เมตรเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวท่ีสวยท่ีสุดอีกจุดนึงเน่ืองจากสามารถชมวิวไดร้อบทิศ  360 องศา

โดยไดร้ับการยอมรับใหโ้ตเกียวสกายทรีเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญี่ปุ่ นใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศน์ท่ีงดงามเกิน

บรรยาย อีกทั้งยงัมีท่ีกินเท่ียวช็อปป้ิงอยูภ่ายในตึกแห่งน้ีครบครนั รวมทั้งยงัมีอควอเรียมอยูใ่นน้ันอีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 6) 



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

ซากุระสีชมพูท่ีก าลังผลิบานสะพรัง่อย่างงดงามบริเวณริมแม่น ้าสุมิดะ เป็นอีกหน่ึงจุดยอดนิยมในการชม

ซากุระสวย ๆ ท่ีเรียงรายเลียบไปตามฝั่งแม่น ้า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะ  อีกทั้งบริเวณสวนสุมิดะยัง

สามารถมองเห็นหอคอยโตเกียวสกายทรีไดอ้ีกดว้ย (หมายเหตุ การบานและความสวยงามของดอกไม้

ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ ณ เวลาน้ัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” (Odaiba) เกาะมหศัจรรยแ์ห่งโตเกียวท่ีเกิดจากการถมทะเลดว้ยขยะ 

แหล่งรวมเทคโนโลยีล ้ายุคและทันสมยั 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) ท่ีถูกสรา้งขึ้ นมาเพื่อดึงดูด

นักท่องเท่ียวภายใตค้อนเซ็ปท์ Theatrical City Space เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีมีรา้นคา้ต่าง ๆ มา

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

ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กบัเจา้หุ่นยนต์กนัดั้มยกัษ์ท่ีหน้าหา้งซึ่งเพิ่งมีการเปล่ียนเป็นรุ่นใหม่เมื่อปลายปีท่ี

ผ่านมา RX-0 Unicorn Gundam ตัวสูงกว่า 20 เมตร อีกทั้งยงัมียูนิคอร์นปรับเปล่ียนโหมดของใบหน้าได ้

ทั้งตัวหุ่นยนต์เรืองแสงไดม้ากกว่า 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

ยา่นโอไดบะ ภายในหา้งมีรา้นคา้กวา่ 100 รา้น ไม่วา่จะเป็นเสื้ อผา้แฟชัน่ เสื้ อออกก าลงักาย เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

อุปกรณ์อิเลคโทรนิค รา้นกาแฟ รา้นอาหาร ฯลฯ โดยท่ีน่ีมีคอนเซ็ปต์ของชอ้ปป้ิงมอลล์สไตลเ์วนิช โดยจะ

เน้นการออกแบบและตกแต่งใหเ้ป็นแบบเวนิชแท ้ๆ ส่วนหลงัคาเป็นรูปทอ้งฟ้าก็จะเปล่ียนสีไปตามช่วงเวลา

ของวนั เรียกไดว้า่เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีแมจ้ะไม่ไดใ้หญ่มากที่สุด แต่ก็มีความลงตวัมากและมีสินคา้ใหเ้ลือก

ซื้ อกนัมากมายไม่แพท่ี้อื่น ๆ เลยทีเดียว 

* เพ่ือใหท้่านใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า อาหารม้ือเย็นอิสระตามอธัยาศยั ... ใหท้่านเลือกชิมรา้นอร่อย

จากรา้นคา้ตา่ง ๆ * 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” 

 

  



 

 

วนัจนัทร ์ที่ 17 เม.ย.66            สนามบินฮาเนดะ – มะนิลา – กรุงเทพฯ                                       ( -/-/- )      

01.15  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Phillipine Airlines เท่ียวบิน PR423 

 04.50 ถึงสนามบินนินอย มะนิลา แวะเปล่ียนเครื่อง   

 09.45 ออกเดินทางจาก มะนิลา โดยเที่ยวบิน PR730 

12.05  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่าน้ัน หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้

เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตผุลที่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของทางบริษัท ทางบรษิัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะคืนคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

 

*** หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน *** 

*** หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ** 

 

**โปรแกรมสามารถสลับปรบัเปล่ียนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้** 

 

ตารางการเดินทางของเรือ โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั** 

 

 

 

หมายเหต ุ:  การใหบ้ริการของรถบสัน าเท่ียวในประเทศญี่ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้น

สามารถใหบ้ริการไดว้นัละไม่เกิน 12 ชัว่โมง ไม่สามารถเพ่ิมเวลาได ้ จงึขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปลี่ยนตารางการท่องเที่ยวในรายการเดินทาง โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 

อตัราคา่บริการ 

วนัเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
 

พกัเดียวเพิ่ม 

 

11 – 17 เม.ย. 66 

 

67,988.- 67,988.- 67,988.- 4,000.- 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทัวรท์ี่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด 
และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 
 
ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) สำหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตัง้แต่ วนัที่ 11 ตลุาคม 65 ที่
เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์ 
🔵กลุ่มสีน้ำเงิน (เสี่ยงต่ำ) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญีปุ่่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่ง
สามารถทำ VDO call ได้และแชทได้ ต้องทำการลงทะเบยีนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสี
เหลืองเมื่ออัพโหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเปน็สีเขียว 
2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ น
ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผดิชอบคา่ปรับที่
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 



► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รบัการฉีดวัคซีนครบโดสจำนวน 3 เขม็ ที่ออกโดยกรมควบคุม
โรคกระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้
ใบรับรองจาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเปน็ไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ 
ได้แก่ Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum 
Institute of India, Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตร
เดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได ้
3. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซนีไมค่รบ 3 เขม็ ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง
ก่อนการเดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทีไ่ม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เขม็ตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้า
ผู้ปกครองฉีดไม่ครบ เด็กจำเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 
ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุน่อัพเดท ณ วันที ่26 ก.ย. 65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครัง้นี้จะต้องมีจำนวน 20 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่านและท่านยังประสงค์เดนิทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 25,000 บาท กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจำเป็นต้องออกตัว๋ก่อนท่านจำเป็นต้องชำระคา่ทัวร์ส่วนที่
เหลือตามที่บริษทักำหนดแจ้งเท่านั้น 
**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ
และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนัน้ทาง
บริษัทจะไมร่ับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 
ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ 2.   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ          4.   ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 6.   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.   
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
9. ค่าประกันโควิด-19 วงเงินคุม้ครองค่ารักษาพยาบาล วงเงินท่านละ 50,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
10. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/วนั 



 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพทส์่วนตัว ค่าซักรีด มนิิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่ม 

2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
3. ค่าทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนงัสือเดินทางไทย) 
4. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง  ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิัทฯ 

6. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย หรือ ญี่ปุ่นมีการปรบัเปลี่ยนขอ้กำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม หรือ ขอเรียกตรวจโรค
เพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

7. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 2,000 บาท ตอ่ทรปิ (ชำระทีพ่รอ้มคา่ทวัร)์ 
8. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
เงือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู้เดินทาง 
ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้
เดินทางควรหาผู้เดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ี่ไม่สามารถเดินทางได้ และมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นชือ่สำหรบัผูเ้ดนิทางใหม่ 
2. กรณีวันเดินทาง ไมต่รง กับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทางไมน่้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านัน้ หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้
เดินทางควรหาผู้เดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ี่ไม่สามารถเดินทางได้ และมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นชือ่สำหรบัผูเ้ดนิทางใหม่ 
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นบัรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยน
ชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
4. กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าตั๋วโดยสารเพิ่มด้วยตนเอง
จากค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว ณ วันที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดนิทาง ตามข้อกำหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
5.ในกรณีที่กรุ๊ปปิดไปแล้วหรอืกรุ๊ปเต็มไปแล้ว จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ทุกกรณี 
 
เงือ่นไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ชีือ่ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดย



แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร์-อาทติย)์ คนืเงนิคา่ทวัร ์100% ของคา่บรกิารที่
ชำระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจำทัง้หมดของคา่ทวัร ์ที่
ชำระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร์-อาทติย)์ ยดึเงนิทวัร ์100% ของคา่บรกิารทีช่ำระ
มาแลว้  
กรณีเป็นกรุ๊ปเหมา ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบรษิัท ทัวร์ผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น 
เนื่องจากบริษัทต้องดำเนินการจัดเตรียมนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวล่วงหน้า เชน่ การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร 
การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสำหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นตน้ 

2. การเดินทางที่ต้องการันตมีดัจำหรือเป็นเที่ยวบนิเช่าเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม่
มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด   
 

ขอ้แนะนำกอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึน้เครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเทา่นั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบนิเท่านั้น  
2. สิ่งของทีม่ีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬา ฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์    
ไส้กรอก ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 
 
หมายเหต ุ

1. ทัวร์นี้สำหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 
2. ทัวร์นีเ้ปน็ทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรอืไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบรษิัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ 
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไมม่ีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันกอ่น 
การเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดทีี่จะชำระคา่บริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม 
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษทักำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดทีี่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง 
บริษัทพร้อมการชำระเงนิมัดจำ 



5.ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
6.ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษทัจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นสำคัญ 

7.ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวทีม่ิได้เกิดจาก 
ความผิดของทางบรษิัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อบุัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ 
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบนิ การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็น 
ต้น(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบรษิัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษิัทขอสงวน 
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า 
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิ ฯลฯ 
9.ทางบรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน 
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร)์ 
10.ทางบรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บรกิารของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง 
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็น 
การชำระเหมาขาด 
11. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท 
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน 
12. ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การ 
ประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออก 
เมืองของท่าน ทางบรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
13.กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอ่นุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ 
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเปน็สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบรษิัทฯจะไม่ 
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
14.กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ทา่นจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ 
ครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัร์โดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทำการจองทกุครัง้ 



 

 
 
 
 
 



 

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