
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 27225 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

Tokyo Nikko Edo in Wonderland 
8 วนั 6 คืน / บนิ Cathay Pacific 

กำหนดการเดนิทาง 11-18 เม.ย. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
  



 
ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5  ทะเลสาบคาวากจุโิกะ  สวนโออชิ ิ

              หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค คาวาโกะเอะ ฟารม์สตรอเบอรร์ ี ่
              คารอุซิาวะกนิซา่ KaruizawaPrinceShoppingPlaza  
              ศาลเจา้โทโชกุ ชูเซนจ ิเอโดะวนัเดอรแ์ลนด ์อาซากสุะ 
              ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ อสิระโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 
                               ชอ้ปป้ิงยา่นชบิยุะ โอไดบะ   

 

รายการทวัร ์
วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิฮอ่งกง                        

14.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์

M สายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิค (Cathay Pacific)  โดยมีเจา้หนา้ที่ อ านวยความสะดวกดา้น

เอกสารเดนิทางและสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่CX708 

21.30 น. ถงึสนามบนิฮอ่งกง แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง  สนามบนินารติะ – ภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 – ทะเลสาบคาวากจุโิกะ – สวนโออชิ ิ– หมูบ่า้น    

โอชโินะฮคัไค                                                                                           (-/L/D)                       

01.20 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่CX524 
06.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 (ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

(ในสภาพอากาศเอือ้อ านวยขึน้อยู่กับว่าอุทยานจะอนุญาตใหข้ึน้ไดถ้งึชัน้ไหน) ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือ

เกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน ้าทะเลและรูปทรงกรวยคว ่าที่ไดส้ัดส่วนจงึเป็นแรง

บันดาลใจใหก้ับการสรา้งสรรคผ์ลงานของศลิปินทัง้นักประพันธแ์ละกวผีูม้ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น เดมิที่

ชาวญีปุ่่ นเชื่อกนัว่าภูเขาไฟฟูจเิป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีส่ถติของเทพเจา้จงึเป็นแดน

ตอ้งหา้มส าหรบัสตรมีานานนบัรอ้ยๆปี และเกดิการระเบดิคร ัง้สุดทา้ยเมือ่กว่าสามรอ้ยปี

มาแลว้  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากุจโิกะ (Kawaguchiko) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 

ชั่วโมง)เป็นหนึ่งใน 5 ทะเลสาบซึง่ตัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟจู ิถอืเป็นทะเลสาบทีไ่ดรั้บความนิยมจาก

นักทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุจากบรรดาทะเลสาบทัง้หมด ตัง้อยูท่ีจั่งหวัดยามานาช ิประเทศญีปุ่่ น  

 น าทา่นชมสวนดอกไมท้ี ่สวนโออชิ ิ(Oishi Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี รมิทะเลสาบ

คาวากจุโิกะ เป็นหนึง่ในจุดชมววิยอดฮติของภเูขาไฟฟจู ิเราสามารถเพลดิเพลนิกับถนนดอกไมย้าวถงึ 

350 เมตร ตัง้แต่ปลายเดือนเมษายนถงึตน้เดือนพฤษภาคม พรมสชีมพูของตน้ฟลอกสมอสจะแผ่

กระจายไปทั่ว ในเวลาเดยีวกัน ดอกไมข้องทุง่มัสตารด์เบง่บาน และเราสามารถถา่ยภาพดอกไมห้ลาก

สสีนัโดยมภีเูขาไฟฟจูเิป็นพืน้หลัง เดนิไปตามถนนดอกไมเ้พือ่ชมภเูขาไฟฟจูอิันงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี น า

ทา่นเจาะลกึตามหาแหลง่น ้าบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟฟจู ิทีเ่ป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชิ

โนะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุม่น ้าผดุโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกทีย่่างเทา้เขา้ไปใน

บรเิวณโดยรอบ ก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม 

โดยภายในหมู่บา้นจะมบี่อน ้าใสแจ๋วมปีลาคารฟ์หลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยดนู่าสบายในบ่อน ้า ซึง่แต่

ละบ่อนั้นเย็นจัดเพราะมีอุณหภูมใินน ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมีน ้าผุดจาก

ธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญหมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้

เยีย่ม ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่ โรงแรม Hotel Yukari No Mori Yamanakako หรอืระดบัเดยีวกนั พรอ้มออนเซ็น 

 

วนัทีส่าม  คาวาโกะเอะ – ฟารม์สตรอเบอรร์ ีค่ารอุซิาวะ – คารอุซิาวะ กนิซา่ – Karuizawa 

Prince Shopping Plaza                                                                        (B/L/D)                                    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกะเอะ (Kawagoe) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็น 

เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตของจังหวดัไซตามะ เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น “เมอืงลติเติล้เอะโดะ” อัน

เน่ืองมาจากสภาพของการก่อสรา้งบา้นเรือน และบรรยากาศโดยรอบ เมืองน้ียังคงไวซ้ึง่ความ

เจรญิรุ่งเรอืงสงูสดุในสมัยเอะโดะ (江戸時代 ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1603-1868)  

น าท่านเทีย่วชม หมู่บา้นโบราณสดี า เป็นหมู่บา้นทีถู่กสรา้งขึน้ในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน 

ยุคสมัยเอะโดะ การสรา้งอาคารบา้นเรือนเป็นแบบทีเ่รียกว่า “คุระซคึุร”ิ เป็นอาคารไมท้ีไ่ดรั้บการ

อนุรักษ์เป็นอย่างด ีปัจจุบันไดม้กีารดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึมากมาย 

ท่านสามารถซมึซบับรรยากาศความเป็นญีปุ่่ นแท ้น าท่านสู ่ยา่นคาชยิะโยะโคะโจะ ย่านน้ีเป็นทีรู่จ้ัก

กันดขีองนักท่องเทีย่วทอ้งถิน่ในนามของ “ถนนขนมหวานญีปุ่่ นโบราณ” ทีม่รีา้นขนมญี่ปุ่ นแบบ

ดัง้เดมิใหเ้ลอืกซือ้กันหลากหลายชนดิ อาท ิลกูกวาด คกุกี ้ขนมเคก้ ขนมแป้งทอด เป็นตน้ ใหท้า่นได ้

ชมิขนมหวานญีปุ่่ นดัง้เดมิ พรอ้มเลอืกซือ้อยา่งอสิระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   



บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สตรอเบอรร์ีค่ารอุซิาวะ (Karuizawa Garden Farm) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง)  เน่ืองจากเมอืงคารุอซิาวะ มีสภาพอากาศเย็นสบายแบบทีร่าบสูง จงึสามารถ

เพลดิเพลนิไปกับการเก็บสตรอเบอรร์ไีดต้ลอดทัง้ปี สตรอเบอรร์ทีีป่ลกูบนทีร่าบสงู 1,000 เมตรเหนือ

ระดับน ้าทะเล จะเจรญิเตบิโตโดยมรีสหวานและอร่อย เพราะมคีวามแตกต่างของอุณหภูมริอ้นหนาว 

นักท่องเทีย่วสามารถรับประทานสตรอเบอรร์สีสีันสดใสและมกีลิน่หอมสดใหม่จากตน้น้ีจ านวนกีล่กูก็

ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเทีย่วชม คารุอซิาวะ กนิซ่า (Karuizawa Ginza) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 

นาท)ี แหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่น้ีมบีรรยากาศกนิซา่(Ginza)ในโตเกยีว แตเ่ป็นแบบชนบทบรรยากาศโรแมน 

ตกิ เหมาะส าหรับมาเดนิเล่น ซือ้ของทีร่ะลกึและขนมทอ้งถิน่ ผลติภัณฑม์ชีือ่ของทีน่ี่คอื แยมรสชาติ

ต่างๆ สดุทางเดนิชอ้ปป้ิงเป็นทีต่ัง้ของโบสถอ์นุสรณ์ของชอว(์Shaw Memorial Church) สรา้งขึน้ใน

ปี 1895 โดยมชิชนันาร ีนามวา่ A.C. Shaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่Karuizawa Prince Shopping Plaza เอาทเ์ล็ทมอลลท์ีใ่หญท่ีสุ่ดใน

ญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 นาท)ี มรีา้นคา้หลากหลายแบรนดใ์หไ้ดเ้ลอืกซือ้ รวมแบรนดเ์นม

ชือ่ดังมากมาย อาท ิCoach, Burberry, Paul Smith, Tod’s, Alexander McQueen, Lanvin, 

Gucci, Kate Spade, Tory Burch, Swarovski, Michael Kors, Bvlgari ตลอกจนถงึสนิคา้



กฬีาต่างๆ เช่น Nike และ Adidas รวมแลว้กว่า 240 รา้นคา้ และมถีงึ 104 รา้นทีเ่ป็นรา้นคา้ปลอด

ภาษี ทัง้ของใชแ้ละของทีร่ะลกึ  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 เน่ืองจากเป็นทัง้สกรีีสอร์ทและศูนย์การคา้ขนาดใหญ่ จึงมศีูนยอ์าหารและรา้นอาหารต่างๆ ที่

รวบรวมมาอยา่งครบครนั โดยเฉพาะรา้นอาหารญีปุ่่ นทีค่ดัมาเฉพาะรา้นคุณภาพท ัง้น ัน้ อาท ิ

ร้านซุชิซาชิม ิ Tsukiji Harenohi, ร้านเนื้อย่าง Aging Beef, ข้าวหน้าหมูทอด Sauce 

Katsudon Meijitei, รา้นโซบะ Shinshu Sobadokoro Yamahei และรา้นอาหารนานาชาติ

อกีมากมาย รวมไปถงึรา้นช็อกโกแลตชือ่ดงัท ัง้ Godiva และ Lindt Chocolate Café 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่ โรงแรม President Resort Hotel Karuizawa หรอืระดบัเดยีวกนั พรอ้มออนเซ็น  

 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงนกิโก ้– ศาลเจา้โทโชก ุ– ทะเลสาบซูเซนจ ิ- วดัชูเซนจ ิ                  (B/L/D)                                                                                                                          

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนกิโก ้(Nikko) (ระยะทาง 214 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้โทโชกุ ไดรั้บการรับรองเป็น มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนสโก ้เป็นศาล

เจา้ประจ าตระกลูโทกงุาวะทีโ่ด่งดังในอดตีและยังเป็นสุสานของ โทกุงาวะ อเิอยะสุ โชกุนผูพ้ลกิ

ชะตาชวีติของชาวญีปุ่่ น พรอ้มสกัการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลกูหลานของตระกลูและบรรดา

ผูเ้ลือ่มใส ชมเจดยี ์5 ช ัน้ สถานทีร่วบรวมพระธรรมค าสอน บทสวดมนต ์และสิง่ของมคีา่ แลว้ชมงาน

แกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุล ้าค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิน้ แลว้ตื่นตากับซุม้ ประตูโยเมมง อันเป็น

สถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญในแง่ประวัตศิาสตรศ์ลิป์ของญีปุ่่ นและยังเป็นศลิปะชิน้เอกและมชีือ่เสยีง

ของประทศญีปุ่่ น นอกจากน้ียังมปีระตมิากรรมทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอารมณ์และจนิตนาการอยา่งมากมาย 

เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกร หัวเราะ เป็นตัน ใหท้่านไดเ้ลอืกมุมประทับใจบันทกึภาพ

ความงามตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) ตั ้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองนิกโก ้

(Nikko)ภายในจังหวัดโทจิงิ(Tochigi) โดยทะเลสาบแห่งน้ีน่ีจะตัง้อยู่บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต

(Mount Nantai) คนทีม่าเทีย่วทีน่ี่นอกจากจะไดส้ดูอากาศบรสิทุธิส์ดุสดชืน่ๆ พรอ้มชมทะสาบงามๆ

แลว้นัน้ นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิป่าไปรอบๆทะเลสาบชเูซนจ(ิเสน้รอบวง 25 กโิลเมตร) หรอืลอ่งเรอื

จาก Chuzenjiko Onsen เพือ่เพลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิีง่ดงามไดอ้กีดว้ย ทะเลสาบแหง่น้ีเกดิจาก

การระเบดิเมือ่ประมาณ 20,000 ทีผ่า่นมา บรเิวณชายฝ่ังชเูซนจโิกะ ซึง่ปัจจุบันไดก้ลายเป็นเมอืงน ้าพุ

รอ้นเล็กๆ Chuzenjiko Onsen ในชว่งฤดใูบไมร่้วงกลาง-ปลายเดอืนตลุาคมจะสวยงามเป็นพเิศษดว้ย

ทัศนียภาพของสสีันของตน้ไมแ้ละภูเขา ในชว่งฤดูรอ้นก็มอีากาศทีเ่ย็นสบายไม่ไดร้อ้นเหมอืนทีอ่ืน่ๆ 

เน่ืองจากเป็นพืน้ทีส่งู 1,269 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล บอกเลยวา่มาชว่งไหนก็ดงีามทัง้นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัชูเซนจ(ิChuzenji Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ตัง้อยู่บน

ฝ่ังทศิตะวันออกของทะเลสาบชูเซนจ(ิLake Chuzenji)  ภายในเมืองนิกโก ้(Nikko) จังหวัดโทจงิ ิ

(Tochigi) นับว่าเป็นวัดทีม่คีวามส าคัญทางศาสนาของเมอืงน้ีแห่งน้ีเลยล่ะค่ะ บางอย่างทีอ่ยู่วัดน้ีก็

ไม่ไดห้าดูไดง้่ายๆเลยนะคะ ทัง้สถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายในภายนอกบอกเลยว่างาม

สง่าและสวยคลาสสกิเวอ่นร ์ทีส่ าคัญยังเป็นวัดทีม่วีวิดงีามมากๆอกีดว้ย วัดชเูซนจแิหง่น้ีนัน้ถอืวา่เป็น

วัดส าหรับสักการะบูชารูปสลักKannon เทพทางพุทธศาสนาเลยก็ว่าได  ้เรียกไดว้่าเป็นอีกหนึ่ง

จุดหมายปลายทางทีม่ผีูค้นศรัทธามาสักการะมากมายไม่ไดข้าด อกีทัง้ส ิง่ทีโ่ดดเด่นมากๆก็ดา้นการ

ตกแตง่ตา่งๆภายในวัด 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่ โรงแรม Kinugawa Kanko Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั พรอ้มออนเซ็น  

 

วนัทีห่า้  เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์– โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ยา่นโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้

โตเกยีว พลาซา่                                                                                      (B/L/D)                                                                                                                          

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์(Edo Wonderland) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี  

สวนสนุกในธมีประวัตศิาสตรส์มัยเอโดะ ภายในดนิแดนแห่งน้ีเต็มไปดว้ยนนิจา และเหล่าซามูไรเดนิ

กันขวักไขวอ่ยูท่า่มกลางอาคารบา้นเรอืนแบบสมัยกอ่น ขบวนแหห่ญงิคณกิาโออรัินอันหรูหราสง่างาม 

ผา่นถนนสายตา่งๆ ทีเ่ป่ียมดว้ยบรรยากาศเกา่แกร่าวกับไดย้อ้นเวลากลับไปสูส่มัยเอโดะ นักทอ่งเทีย่ว

ยังสามารถแตง่กายยอ้นยคุแบบสมัยเอโดะและสนุกสนานกับการถา่ยรูปเลน่ไดด้ว้ย 

  

https://www.talonjapan.com/lake-chuzenji/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมู่บา้นแบ่งออกเป็นหา้บรเิวณไคโดะ (ถนนสู่เอโดะ), ชุคุบะ (โรงเตี๊ ยมของเมือง),โชคะไง (ย่าน

ตลาด), บุเคะ-ยะชกิ ิ(บริเวณพักอาศัยของซามูไร) และนินจา โนะ ซาโตะ (หมู่บา้นนินจา) ดว้ย

สถาปัตยกรรมทีต่รงกับยุคสมัย จงึท าใหส้ามารถเพลดิเพลนิกับภูมทิัศน์ของเมอืงอันเป็นเอกลักษณ์

อย่างแน่นอน หนึ่งในสิง่ทีด่ทีีสุ่ดของเอโดะ วันเดอรแ์ลนดค์อืการไดส้ัมผัสกับยุคเอโดะดว้ยตัวเอง 

การแตง่กายดว้ยชดุเสือ้ผา้ตามแบบฉบับชาวเอโดะทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเขา้สู่ มหานครโตเกยีว (Tokyo) (ระยะทาง 154 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 

ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ (Asakusa) น าทา่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ทีว่ัดทีไ่ด ้

ชือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายใน

ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหว ้

ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ที่

มชีือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่วา่ 

ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ 

ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 ชัว่โมง)  คอืเกาะทีส่รา้งขึน้

ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิตา่งๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นที่

นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความ

เป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คอื หุ่นยนตก์ันดัม้ 

ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ 154 รา้น  

อาทเิช่น Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยงัมหีา้ง

ใหเ้ลอืกเดนิท ัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECKใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 

ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กันดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็

ตอ้งไปที ่กันดัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ โรงแรม East Hotel Mets Tokyo Bay Shinkiba หรอืระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีห่ก  โตเกยีว อสิระโตเกยีวดสินยีแ์ลนดห์รอื ชอ้ปป้ิงยา่นชบิยุะ และโอไดบะ (ไมม่รีถบสั

บรกิาร)                                                                                                    (B/-/-)                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

ใหท้่านอสิระเต็มวัน (ไมม่รีถบสับรกิาร) ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะ เลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่รคา

ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท และราคาเด็กทา่นละ 2,400 บาท (ไม่รวมค่าเดนิทาง) สวนสนุกทีม่ี

นักท่องเทีย่วต่อปีเกอืบ 20 ลา้นคนต่อ ซึง่มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก 

สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินีย ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินีย์

แลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมีWorld Bazaar 



/ Tomorrowland / Toontown / Fantasyland / Critter Country / Westernland 

/Adventureland โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทีส่นุกสนาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

หรอื อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง

อาท ิ

• ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององค์

สมเด็จพระจักรพรรดเิม จ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามส าคัญกับประเทศญี่ปุ่ นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ 

และไดรั้บความเคารพจากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจุบันมากทีส่ดุ 

• ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การแตง่

กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ 

 

• โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์ของเด็กเล่นที่

หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจุใจ  

• ชบิูยา่ ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชื่อดังที่เป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

**อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ โรงแรม East Hotel Mets Tokyo Bay Shinkiba หรอืระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีเ่จ็ด  โตเกยีว อสิระโตเกยีวดสินยีแ์ลนดห์รอื ชอ้ปป้ิงยา่นชบิยุะ และโอไดบะ (ไมม่รีถบสั

บรกิาร)                                                                                                    (B/-/-)                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

ใหท้่านอสิระเต็มวัน (ไมม่รีถบสับรกิาร) ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะ เลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่รคา

ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท และราคาเด็กทา่นละ 2,400 บาท (ไม่รวมค่าเดนิทาง) สวนสนุกทีม่ี

นักท่องเทีย่วต่อปีเกอืบ 20 ลา้นคนต่อ ซึง่มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก 

สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินีย ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินีย์

แลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมีWorld Bazaar 

/ Tomorrowland / Toontown / Fantasyland / Critter Country / Westernland 

/Adventureland โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทีส่นุกสนาน  

 

 

 

 

 

 

 

 



หรอื อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง

อาท ิ

• ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององค์

สมเด็จพระจักรพรรดเิม จ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามส าคัญกับประเทศญี่ปุ่ นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ 

และไดรั้บความเคารพจากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจุบันมากทีส่ดุ 

• ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การแตง่

กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ 

• โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์ของเด็กเล่นที่

หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจุใจ  

• ชบิูยา่ ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชื่อดังที่เป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

**อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ โรงแรม East Hotel Mets Tokyo Bay Shinkiba หรอืระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีแ่ปด  สนามบนินารติะ – สนามบนิฮอ่งกง – กรุงเทพฯ                                          (B/-/-)                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ (ระยะทาง 62 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

10.40 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศฮ่องกงโดย สายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่

CX501 

14.40 น. ถงึสนามบนิฮอ่งกง แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

18.35 น. ออกเดนิทางอกีครัง้โดย เทีย่วบนิที ่CX703 

20.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

                                     

                                   

 

อตัราคา่บรกิาร 

***เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 12,000.-*** 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

  

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ4-12 ปี

พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ2 -3 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น  

(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

11-18 เมษายน 2566 86,900.- 86,900.- 83,900.- 12,000.- 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้่วมทาง 27 ทา่น) 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 30,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไขและขอสงวน

สทิธิค์า่มัดจ าการจอง 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

  



เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกันได ้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่าง ๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธใรกรณีอืน่ ๆ 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 4
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 

 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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