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ลั�ลลา ....เจแปน….. 
(TYO-OSA-JAPAN LULLA-6D3N-PR ) 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที�ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-MNL มนิลา     22.55-03.35+1 PR 733 3.20 ชั �วโมง 
มนิลา MNL-HND ฮาเนดะ 08.10-13.40 PR 422 4.05 ชั �วโมง 
ฮาเนดะ HND-MNL มนิลา 01.15-05.25 PR 423 5.05 ชั �วโมง 

MNL มนิลา-BKK สุวรรณภูมิ 09.45-12.15 PR 730 3.35 ชั �วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที! กาํหนดการเดินทาง  เชา้ เที!ยง คํ !า โรงแรม 

วันจันทร์ที�  
:; เม.ย.<< 

BKK-MNL/MNL-HND PR733/PR422   
2250-0335+1 /0810-1340  

  
 

 
 

วันอังคารที�  
:: เม.ย.<< 

13.00 สนามบินฮาเนดะ - โอชิโนะฮัคไค    
 

Yukari no mori 
Hotel +onsen & 

dinner crab buffet 

วันพุธที� 
:T เม.ย.<< 

ศาลเจา้คิตะงุจิฮงงู ฟูจิเซ็นเง็น - ภูเขาไฟฟูจิ ชัZน 5 – 
ชมพิธีชงชา โตเกียว - ชอ้ปปิZ งชบิุย่า 

 
  

Koko Tsukiji Ginza 
Htl. or similar 

วันพฤหัสบดีที�  
:c เม.ย.<< 

** โตเกียว - อิสระชอ้ปปิZ งหรือเลือกซืZ อทัวร์พิเศษดิสนีย์
แลนด์ 

 

  Koko Tsukiji Ginza 
Htl. or similar 

วันศุกร์ที� 
:h เม.ย.<< 

วัดอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – แม่นํZาสุ
มิดะ (จุดชมซากุระ) – ชอ้ปปิZ งโอไดบะ - สนามบิน

ฮาเนดะ 

    

วันเสาร์ที�  
:l เม.ย.<< 

HND-MNL/MNL-BKK  PR423/PR730   
0115-0525 / 0945-1215 
 

    



วันจันทร ์ที! 01 เม.ย.22 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ                       
20.00 พรอ้มกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชัZนระหว่างประเทศขาออก (ชัZน 4) ประตู 7 เคาน์เตอร์ N 

พบกับเจา้หน้าที�ที�คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื!องออก 60 นาที และไม่มีประกาศ

เตือนผูโ้ดยสารขึ� นเครื!อง ดังนั�นผูโ้ดยสาร จาํเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึ� นเครื!องก่อนเวลา
เครื!องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

 22.50 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Phillipine Airlines เที�ยวบิน PR733 
 
วันอังคาร ที! 00 เม.ย.22         สนามบินฮาเนดะ – โอชิโนะฮัคไค                                                   ( -/-/D ) 
  
03.35 ถึงสนามบินนินอย มะนิลา แวะเปลี�ยนเครื�อง   
 08.10 ออกเดินทางจาก มะนิลา โดยเที�ยวบิน PR422 

13.40 ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี�ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทยั  
                (เวลาทอ้งถิ�นที�ญี�ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย T ชั �วโมง) 
 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสัมภาระ 

จากนัZนพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโอชิโนะ ฮัคไค” (Oshino Hakkai) หรือ หมู่บา้นนํ�าใส ตัZงอยู่ที�จังหวัด
ยามานาชิ ในเขตพืZ นที�เดียวกันกับทะเลสาบทัZง 5 ที�ลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไวน้ั�นเอง ถือเป็นหมู่บา้นแห่ง
การท่องเที�ยวที�ยังคงความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไว้ไดอ้ย่างดี หมู่บ้านแห่งบ่อนํZาศักดิqทัZง 8 บ่อที�กัก
เก็บนํZาจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิไว ้ซึ�งเป็นนํZาที�เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ
ในช่วงฤดูรอ้น และไหลผ่านหินลาวาที�มีรูพรุนรวมกับแร่ธาตุต่างๆ จนทําให้นํZาในบ่อที�เราเห็นนีZ มีความใส
สะอาดเป็นพิเศษ  คนญี�ปุ่นเชื�อว่านํZาในบ่อเหล่านีZ นอกจากจะมีความใสสะอาดและเย็นฉํ �าแล้ว ยังมีความ
ศักดิqสิทธิqที�หากใครไดด้ื�มก็จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไขเ้จ็บในวันที�อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่ง
ไร้เมฆหมอกอันหนาทึบ จากหมู่บ้านเราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน นอกจากนีZ ยังมี
วิธีการสาธิตการนําพลังงานนํZามาใช ้เช่น นํามาปั�นกังหันเพื�อที�จะใหเ้ครื�องตําขา้วทํางานฯลฯ อิสระใหท้่าน
ถ่ายรูปและซืZ อของที�ระลึกจากชุมชุนพืZ นบา้นและบริเวณโดยรอบ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



คํ !า รับประทานอาหารคํ !า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  
พรอ้มเสิรฟ์ท่านดว้ยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ์” ทานไดไ้ม่อัZน  
เสริฟพรอ้มนํZาจิZ มรสแซ่บจากเมืองไทย 
ที!พัก : YUKARI NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ�าแร่ธรรมชาติ” เพื�อสุขภาพ / “ออนเซ็น” 
(Onsen) นํZาแร่สไตล์ญี�ปุ่นใหท้่านไดพั้กผ่อนอย่างเต็มอิ�ม ซึ�งชาวญี�ปุ่นเชื�อว่านํZาแร่ธรรมชาตินีZ มีส่วน
ช่วยเรื�อง โรคภัยไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลั �ง 
 

วันพุธ ที! 0f เม.ย.22 ศาลเจา้คิตะงุจิฮงง ูฟูจเิซ็นเง็น - ภูเขาไฟฟูจิ ชั�น 5 – ชมพิธีชงชา – โตเกียว – ชอ้ปปิ� งชิบุย่า 
                                                                                                                                          ( B/L/- )  

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าคิตะงุจิฮงงู ฟุจิเซ็นเง็น” (Kitaguchihongu Fujisengen Shrine) ศาลเจา้เก่าแก่
ก่อตัZงขึZ นตัZงแต่ปี 1900 เป็นศาลเจา้เล็กๆ ที�เงียบสงบและร่มรื�น สรา้งขึZ นเพื�อบูชาเทพเจ้าแห่งภูเขาไฟฟูจิ  ที�นี�ถือ
เป็นจุดเริ�มตน้เสน้ทางศักดิqสิทธิqของนักปีนเขาที�มักนิยมมาไหวข้อพรก่อนเดินทางขึZ นภูเขาไฟฟูจิ  
สําหรับนักท่องเที�ยวที�ตอ้งการเดินทางมาขอพรที�ศาลเจา้แห่งนีZ จะไดช้ื�นชมความงดงามของศิลปะในการสรา้งศาล
เจา้ตามเอกลักษณ์ของญี�ปุ่ นและไดช้มทิวทัศน์งดงามในบริเวณศาลเจา้รวมไปถึงอาจจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ
ไดใ้นระยะไกลหากทัศนียภาพเป็นใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” (Mount Fuji) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที� มี
ลักษณะงดงามที�สุดในโลกแห่งหนึ�ง ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและกลิ�นอายอย่างใกลชิ้ดที� สถานีที! 5 โดย
มีความสูงประมาณ c,||< เมตร เมื�อขึZ นมาถึงชัZน5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที�สวยงามของทะเลสาบ
ทัZง 5 ที�ลอ้มภูเขาไฟฟูจิที�ชัZน5นีZ ยังเป็นที�ตัZงของศาลเจา้โคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต 
เป็นที�สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทัZงยังเป็นที�สําหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื�อว่าที�บริเวณ
โดยรอบของฟูจิซังชัZน 5 นีZ  ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa”หรือ “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที�มีจมูกแดงยื�น
ออกมา) โดยมีความเชื�อว่าที�นี�มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั�นเอง และยังว่ากันว่าศาลเจา้แห่งนีZ มีสมบัติของท่าน
เทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที�มีนํZาหนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่ที�พืZ นในสวน ซึ�ง
ในสมัยก่อนมีผู ้คนนิยมมาทดลองยกขวานนีZ กันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที�มาว่าทําไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็น
สถานที�ศักดิqสิทธิqที�คนเคารพบูชาและนิยมมาซืZ อเครื�องลางกลับไปเป็นของที�ระลึก อิสระให้ท่านสัมผัสกับ
ทัศนียภาพที�สวยงามของฟูจิซังในระยะใกลแ้ละเลือกชมเลือกซืZ อของที�ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื� อที! 3) 



จากนัZนสัมผัสวัฒนธรรมดัZงเดิมของชาวญี�ปุ่น นั�นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี!ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตาม
แบบญี�ปุ่นนัZน มีขัZนตอนมากมาย เริ�มตัZงแต่การชงชา การรับชา และการดื�มชา ทุกขัZนตอนนัZนล้วนมีพิธี 
รายละเอียดที�บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานีZ  ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่าน
ไดมี้ส่วนร่วมในพิธีการชงชานีZ อีกดว้ย และจากนัZนใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซืZ อของที�ระลึกตามอัธยาศัย.. 
จากนัZนนําท่านเดินทางกลับสู่ “โตเกียว” เพื�อพาท่านเดินทางสู่ “ย่านชิบูย่า” (Shibuya) แหล่งชอ้ปปิZ ง
สตรีทที�ยิ�งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และร้านค้าอีกนับพัน ซึ�ง มี
หา้ง SHIBUYA 109 ที�รวบรวมรา้นคา้แฟชั �นไวม้ากมาย รวมทัZงมีรูปปัZ นฮาจิโกะ หรือเจา้หมาแสนซื�อสัตย์ฮา
จิที�เฝ้ารอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบูย่าตราบจนวันตายของมัน และให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิZ งไปกับ
หา้ง SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ที�สร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ�งอยู่ทาง
ตะวันออกของสถานีรถไฟชิบูย่า เป็นอาคารสูง 34 ชัZนโดยมีร้านค้ากว่า 200 รา้นและรวมแฟชั �นต่าง ๆ 
จากทุกมุมโลกมาไวท้ี�นี� 

 
หรือ ท่านจะเลือกขึZ นไปชมวิวบนตึก “ชิบูย่า สกาย” (Shibuya Sky) เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของโตเกียวที� ชิบู
ย่า สแครมเบิZ ล สแควร์ (Shibuya Scramble Square) และเป็นตึกที�สูงที�สุดของย่านชิบูย่าอีกด้วย ท่าน
สามารถชมวิวของโตเกียวไดอ้ย่างอลังการแบบ 360 องศา พรอ้มด้วยเทคโนโลยีลํZา ๆ ซึ�งถา้อากาศดีก็จะ
สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอ้ีกด้วย ภายในอาคารเนืองแน่นไปดว้ยรา้นรวงต่าง ๆ กว่า T;; ร้าน ทัZง
รา้นขายสินค้าแฟชั �น ไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค รา้นหนังสือ คาเฟ่ ร้านอาหาร 
รวมถึงแกลเลอรี� และอาคารสํานักงาน เรียกว่าครบครันแถมทันสมัยแบบสุด ๆ (ราคาจุดชมวิวประมาณ 
2,000 เยน) 
 
* เพื�อใหท้่านใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า อาหารมืZ อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ใหท้่านเลือกชิมร้านอร่อยจาก
รา้นคา้ต่าง ๆ * 

ที!พัก : KOKO TSUKIJI GINZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันพฤหัสบดี ที! 0q เม.ย.22      อิสระชอ้ปปิ� งหรือเลือกซื� อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนียแ์ลนด”์                  ( B/-/- ) 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

อิสระตามอัธยาศัยทั�งวันใหท่้านเลือกชอ้ปปิ� งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนั !งรถไฟตะลุยมหา
นครโตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมที�พักจะอยู่ใกลกั้บ “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนั�งรถไฟ JR เพื�อ
เที�ยวในย่านชอ้ปปิZ งชื�อดังของโตเกียวไม่ว่าจะเป็น 
“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที�ทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื�นตาตื�นใจกับ “แฟชั !น” หลากหลายสไตล์ที�
ท่านจะไม่เคยพบเห็นที�ไหนมาก่อน   
“ย่านกินซ่า” (Ginza) แหล่งชอ้ปปิZ งสุดหรูชื�อดังของญี�ปุ่น เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนด์เนมระดับไฮเอนด์มา
รวมตัวกันอยู่มากมาย และหา้งที�สามารถเดินทางไปไดง้่ายๆ จากสถานียูระคุโจ (Yurakucho) อย่าง ITOCiA 
นัZนก็มี Tokyu Hands อยู่ภายในดว้ย สําหรับรา้นคา้ขนาดใหญ่อย่าง BIC CAMERA, UNIQLO หรือ MUJI ก็
จะมีสินคา้หลากหลายครบครัน ซึ�งจะสะดวกสําหรับเวลาที�ตอ้งการซืZ อสินคา้จํานวนมาก  



“อากิฮาบาระ” หรือที�เรียกสัZน ๆ ว่า “อากิบะ”  เป็นที�รูจ้ักกันในนามของย่านแห่งเครื�องใชไ้ฟฟ้า และ แดน
ศักดิqสิทธ์ของสาวกอนิเมะ เพราะมีเครื�องใชไ้ฟฟ้าหลากชนิด รวมถึงสินคา้เกี�ยวกับอมิเนะ ไอดอล และเกมส์
ใหเ้ลือกซืZ อมากมาย นอกจากนีZ ยังมีรา้นอาหาร คาเฟ่ และศาลเจา้อีกกดว้ย 
สําหรับท่านที�อยากยอ้นวัยสู่ “โลกวัยเยาว”์ ***“ท่านสามารถเลือกซื� อทัวรเ์สริม “โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
**** ไดใ้นราคาท่านละ 2,900 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทัวร์พิเศษจะนําท่านสู่ 
“Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์สําหรับคนทุกเพศที�ทุ่มทุนสรา้งกว่า 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการถม
ทะเล ... พบกับดินแดนหรรษาสําหรับคนทุกเพศทุกวัย สรา้งขึZ นโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์
ดิสนี ย์ เปิด ให้บริการในปี :��c ซึ� ง เป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ แห่งแรกที�สร้างขึZ นนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ยธีมหลัก | ธีม โดยตกแต่งตามฤดูกาล ทุ่มทุนสร้าง “Western Land” ตื�นเต้น
กับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัด” ที�แสนน่ากลัวใน “Pirates of  the Caribbean” .. สนุกสนานกับ
การนั�งเรือบุกป่าที� “Jungle Cruise” ท่านจะไดพ้บกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แลว้พักผ่อนอิริยาบถดว้ย
การนั� ง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ ต่อด้วยการสนุกเร้าใจที�  “Big Thunder 
Mountain” นั�งรถไฟขนถ่าน ...ตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณตื�นเตน้สะพรึงกลัวที� “ปราสาทผีสิง” 
(Hunted Mension) ที� เป็นที�มาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื�องดังแห่งปี ... สนุกสนานกับเครื�องเล่น
มันส์ๆโซน “Tomorrowland” สนุกสุดเหวี�ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน “Space Moutain” หรือเลือกเดินทาง
ในอวกาศแบบสบายๆไปกับ “Star Tour” สนุกกับเครื�องเล่นชิZ นใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ “Buzz 
Light Year” ประชันความแม่นกับเพื�อนดว้ยปืน เลเซอร์สุดไฮเทค จากนัZน ชอ้ปปิZ งกับสินคา้ลิขสิทธิqเฉพาะ
โต เกียวดิ ส นี ย์  ที� มีม ากมายหลากหลายแบบให้เลือก เป็นของที� ระ ลึกฝากท างบ้าน ที�  “World 
Bazaar”(Electric Parade) ตื�นตาตื�นใจกับขบวนพาเหรดสุดอลังการในยามคํ �าคืน “Tokyo Disneyland 
Electric Parade Dreamlight” ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกีZ เมาส์ มินนี�เมา้ส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โ ดนัล
ดักค์ หมีพูลและผองเพื�อน ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทัZงเจ็ด ฯลฯ ที�มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ 
ของดิสนีย์ นําท่านชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ “Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight” ของ
เหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกีZ เมาส์ มินนี� เม้าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โดนัลดักค์ หมีพูลและผองเพื�อน ปีเตอร์
แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทัZงเจ็ด ฯลฯ ที�มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์ 
* เพื�อใหท้่านใชเ้วลาไดอ้ย่างคุ ้มค่า อาหารมืZ อกลางวัน และเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิม
รา้นอร่อยจากรา้นคา้ต่าง ๆ  
ที!พัก : KOKO TSUKIJI GINZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันศุกร ์ที! 0| เม.ย.22 วัดอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - แม่นํ�าสุมิดะ (จุดชมซากุระ) – ชอ้ปปิ� งโอ 
                     ไดบะ สนามบินฮาเนดะ                                                                                    ( B/L/- )  
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัZนนําท่านเดินทางสู่ “วัดอาซากุสะคันนอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji 
Temple) หรือเรียกอีกอย่างว่าวัดโคมแดงเป็นหนึ�งในวัดที�เก่าแก่และเป็นที�นิยมมากที�สุดวัดหนึ�งของเมือง
โตเกียวถูกสร้างขึZ นเสร็จเมื�อประมาณปี ค.ศ. 645 เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที�
เป็นทองสัมฤทธิqมีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พรอ้มถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที�มี
ขนาดใหญ่ที�สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินที� “ถนนนาคามิเซะ” เป็นถนนยาวเขา้สู่พืZ นที�ภายใน
วัดที�จะเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายท่านจะไดช้มและซืZ อสินคา้ของฝากของที�ระลึกที�เป็นสินคา้พืZ นเมือง Made 



In Japan แท ้ๆ รวมทัZงขา้วของเครื�องใชคุ้ณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสืZ อผา้ เป็นต้น 
หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี�ปุ่นตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัZนนําทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่ กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํZาสุมิดะ “หอคอย
โตเกียว สกายทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก ตัZงอยู่ไม่ไกลจากวัดอา
ซะกุซ่ามากนักโดยหอนีZ มีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองชัZนโดยชัZนแรกสูง 350 เมตร 
และชัZนบนสูง 450 เมตรเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที�สวยที�สุดอีกจุดนึงเนื�องจากสามารถชมวิวไดร้อบทิศ 
360 องศาโดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที�สูงที�สุดในญี�ปุ่นให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที�
งดงามเกินบรรยาย อีกทัZงยังมีที�กินเที�ยวช็อปปิZ งอยู่ภายในตึกแห่งนีZ ครบครัน รวมทัZงยังมีอควอเรียมอยู่ใน
นัZนอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “แม่นํ�าสุมิดะ” (Sumida River) (จุดชมซากุระ) ให้ท่านได้ชม
ซากุระสีชมพูที�กําลังผลิบานสะพรั �งอย่างงดงามบริเวณริมแม่นํZาสุมิดะ เป็นอีกหนึ�งจุดยอดนิยมในการชม
ซากุระสวย ๆ ที�เรียงรายเลียบไปตามฝั�งแม่นํZา ซึ�งอยู่ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะคันนอน อีกทัZงบริเวณสวนสุมิ
ดะสามารถมองเห็นหอคอยโตเกียวสกายทรีได้อีกดว้ย (หมายเหตุ:  การบานของดอกไมข้ึ� นอยู่กับสภาพ
อากาศ ของแต่ละปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิqเปลี�ยนแปลงสถานที�ท่องเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณี
ที�ดอกซากุระไม่มีหรือร่วงแลว้ อันเนื�องจากสภาพอากาศไม่อํานวยหรือเหตุผลอื�นๆ ที�ไม่สามารถคาดเดาได ้
เปลี�ยนเป็นนําคณะเดินทางสู่โอไดบะ เพื�อถ่ายรูปคู่กับสะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge) เรียกได้ว่าเป็น
สะพานที�มีความสําคัญแห่งหนึ�งของโตเกียวเลยก็ว่าได้  เนื�องจากถือได้ว่าเป็นเส้นทางหลักที�เชื�อมต่อ
ระหว่างเกาะโอไดบะกับกรุงโตเกียว  ที�นี�ยังเป็นสถานที�ตัZงของรูปปัZ นเทพีเสรีภาพรูปแบบเดียวกันกับของ
นิวยอร์ก ซึ�งญี�ปุ่นไดรั้บจากฝรั �งเศสในปี 1998 เพื�อเป็นการรําลึกถึงมิตรไมตรีระหว่างญี�ปุ่นกับฝรั �งเศส และ
ไดรั้บการสรา้งใหม่แบบถาวรในปี 2000 โดยไดรั้บการตอบรับจากนักท่องเที�ยวทัZงชาวญี�ปุ่นและต่างชาติ
เป็นอย่างดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากนัZนพาท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” (Odaiba) เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียวที�เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ 
แหล่งรวมเทคโนโลยีลํZายุคและทันสมัย เป็นเกาะที�แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพของชาวญี�ปุ่นที�
สามารถสร้างสิ� งที� เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึZ นมา ให้ท่านได้ดื�มดํ �ากับการนั� งกินลมชมวิวบนชิงช้า
สวรรค์ (ferris wheel) ที�ใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่น ตื�นตากับสีสันของแสงไฟที�ประดับประดา ท่านสามารถลอง
สัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที�มีสะพานเรนโบว์  (Rainbow  Bridge) พาดผ่าน และมีแสงสีของ
กรุงโตเกียวยามคํ �าคืนเป็นฉากหลัง รวมทัZงเทพีเสรีภาพเวอร์ชั �นญี�ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว หรือ ท่านจะ
เลือกชอ้ปปิZ งที� “หา้งสรรพสินคา้ไดเวอรซิ์ตี� โตเกียว” (Diver City Tokyo Plaza) ที�ถูกสรา้งขึZ นมาเพื�อดึงดูด
นักท่องเที�ยวภายใต้คอนเซ็ปท์ Theatrical City Space เป็นแหล่งช้อปปิZ งขนาดใหญ่ที�มีรา้นค้าต่าง ๆ มา
รวมตัวกันถึง 154 รา้น อาทิ UniQlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ และสิ�งที�ไม่
ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กับเจา้หุ่นยนต์กันดัZมยักษ์ที�หน้าหา้งซึ�งเพิ�งมีการเปลี�ยนเป็นรุ่นใหม่เมื�อปลายปีที�
ผ่านมา RX-0 Unicorn Gundam ตัวสูงกว่า 20 เมตร อีกทัZงยังมียูนิคอร์นปรับเปลี�ยนโหมดของใบหน้าได ้
ทัZงตัวหุ่นยนต์เรืองแสงไดม้ากกว่า 50 จุด เช่น บริเวณไหล่ สะโพก หน้าอก เป็นตน้ โดย Unicorn Gundam 
ตัวล่าสุดที�มีโชว์แสง สี เสียง และขยับเกราะ เปิดเขา กันเป็นเวลาอีกดว้ย (ไม่รวมค่าชิงชา้สวรรค ์, ค่าเข้า
ชมและเครื!องเล่นต่าง ๆ) และใหท้่านได้ชอ้ปปิZ งที� “หา้งสรรพสินคา้วีนัสฟอร์ต” (Venus Fort) ตัZงอยู่ที�
ย่าน โอไดบะ ภายในห้างมีร้านค้ากว่า :;; ร้าน ไม่ว่าจะเป็น เสืZ อผ้าแฟชั �น  เสืZ อออกกําลังกาย 
เครื�องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิค รา้นกาแฟ ร้านอาหาร ฯลฯ โดยที�นี� มีคอนเซ็ปต์ของชอ้ปปิZ งมอลล์
สไตล์เวนิช โดยจะเน้นการออกแบบและตกแต่งให้เป็นแบบเวนิชแท้ ๆ ส่วนหลังคาเป็นรูปท้องฟ้าก็จะ
เปลี�ยนสีไปตามช่วงเวลาของวัน เรียกไดว้่าเป็นหา้งสรรพสินคา้ที�แมจ้ะไม่ไดใ้หญ่มากที�สุด แต่ก็มีความลงตัว
มากและมีสินคา้ใหเ้ลือกซืZ อกันมากมายไม่แพท้ี�อื�น ๆ เลยทีเดียว 
* เพื!อให้ท่านใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า อาหารมื� อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ใหท่้านเลือกชิมรา้นอร่อย
จากรา้นคา้ต่าง ๆ * 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” 
 
วันเสาร ์ที! 0� เม.ย.22  สนามบินฮาเนดะ – มะนิลา – กรุงเทพฯ   01.15 – 04.50/09.45 – 12.05  

 
01.15  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Phillipine Airlines เที�ยวบิน PR423 

 05.25 ถึงสนามบินนินอย มะนิลา แวะเปลี�ยนเครื�อง   
 09.45 ออกเดินทางจาก มะนิลา โดยเที�ยวบิน PR730 

12.15  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจมิรูลื้ม 
 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื!องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 
*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เฉพาะลูกคา้ที!มีวัตถุประสงคเ์พื!อท่องเที!ยวหรอืสาํรวจเสน้ทางเท่านั�น หากท่านถูกเจา้หนา้ที!ตรวจคนเขา้

เมืองของทางประเทศไทยและญี!ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที!อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ�ในการที!จะคืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั�งสิ� นแก่ท่าน *** 

 
*** หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ** 

 
 

ตารางการเดินทางของเรือ โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคัญ** 



 
 

 

หมายเหตุ :  การใหบ้ริการของรถบัสนาํเที!ยวในประเทศญี!ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญี!ปุ่นนั�น

สามารถใหบ้ริการไดว้ันละไม่เกิน 0f ชั !วโมง ไม่สามารถเพิ!มเวลาได ้ จึงขอสงวนสิทธิ�ใน

การปรับเปลี!ยนตารางการท่องเที!ยวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็น

ผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศสําคัญ: รับเฉพาะผูมี้วัตถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเท่านัZน ค่าทัวร์ที�จ่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบ
จ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดชํ้าระใหก้ับสายการบินและสถานที�ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออก
เดินทาง  ฉะนัZนหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธ

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พักหอ้งละ f-q 
ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใ้หญ่ f ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผูใ้หญ่ f ท่าน)  

พักเดียวเพิ!ม 

 
10 – 15 เม.ย. 22 
 

49,988.- 49,988.- 49,988.- 3,900.- 

เก็บทิปสาํหรับไกดท์อ้งถิ!น+คนขับรถ+หัวหนา้ทัวร ์THB 2000.-/ท่าน/ทริป 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรือเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองที�ประเทศญี�ปุ่ น
ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ.นทุกกรณีผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผดิชอบค่าปรับที�
ประเทศญี�ปุ่ นเรียกเก็บผูโ้ดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มีที�นั�งวา่งหรือตามวันเดนิทางของตั1ว
เครื�องบนิทั .งนี.แลว้แต่ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจั้ดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเริ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิสุวรรณภูมเิทา่น ั4น  
กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัหรอืต่างประเทศ และจะทําการสํารองต ั8วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 

เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสุวรรณภูมนิ ั4น ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี4ที�เกดิขึ4น 
เนื�องจากเป็นค่าใชจ้่ายที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะนั4นท่านควรจะใหก้รุ๊ป Final 100% ก่อนที�จะสํารองต ั8วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 
 

* ต ั8วสายการบนิไม่สามารถระบุที�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุ่มเลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ต่จะทํา
การ Request ใหไ้ดเ้ท่าน ั4น งดการคนืบตัรโดยสาร  และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไม่มรีะบบคนื
เงนิบางส่วน 



การเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่น)  ทางผูจั้ดขอสงวนสิทธิการ
คืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัZงค่าตั �วเครื�องบินใหแ้ก่ท่าน 
 
ตามประกาศของรัฐบาลญี�ปุ่น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) สําหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที�ยว ตัZงแต่ วนัที� 
11 ตุลาคม 65 ที�เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์ 

�กลุ่มสีนํZาเงิน (เสี�ยงตํ �า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนีZ  
- ไม่ตอ้งตรวจ RT-PCR ที�สนามบินญี�ปุ่น 
- ไม่ตอ้งกักตัว 
- นักท่องเที�ยวจําเป็นตอ้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชั �นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนีZ   
1. My SOS เพื�อติดต่อเจ้าหน้าที�สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ตอ้งการความช่วยเหลือเนื�องจากสงสัยว่าอาจจะติด
เชืZ อ ซึ�งสามารถทํา VDO call ไดแ้ละแชทได ้ ตอ้งทําการลงทะเบียนใหเ้สร็จก่อนถึงญี�ปุ่น 6 ชั �วโมง และแอ
พตอ้งเปลี�ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื�ออัพโหลดผลตรวจ PCR แลว้ เปลี�ยนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ลิZ งค์กับ My SOS เพื�อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที�อยู่ในญี�ปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิZ ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   
 

► เอกสารที�ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใชง้านต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที�ไดรั้บการฉีดวัคซีนครบโดสจํานวน 3 เข็ม ที�ออกโดย
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของ
รัฐบาลเท่านัZน หรือ สามารถใชใ้บรับรองจาก application หมอพรอ้มได ้ โดยวคัซีนเป็นไปตามที�องค์กร
อนามัยโลก (WHO) ใหก้ารรับรอง ทัZงหมด 7 ยี�ห้อ ไดแ้ก่ Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & 
Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, Oxford/AstraZeneca formulation), 
Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขวไ้ด้ 
3. สําหรับผูที้�ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ตอ้งมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ 
ภายใน 72 ชั �วโมงก่อนการเดินทาง (ใบรับรองระบุขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุตํ �ากว่า 18 ปี ที�ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผูป้กครองที�ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ไดเ้ลย 
แต่ถา้ผูป้กครองฉีดไม่ครบ เด็กจําเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ขอ้มูลการเข้าประเทศญี�ปุ่นอัพเดท ณ วนัที� 26 ก.ย. 65 อาจมีการเปลี�ยนแปลงขึZ นอยู่กับทางรัฐบาลญี�ปุ่น 
 
 
 
เงื�อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครัZงนีZ จะต้องมีจํานวน 20 ท่านขึZ นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 



- หรือขอสงวนสิทธิqในการปรับราคาค่าบริการเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่านและท่านยงัประสงค์
เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทําการแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัZง 
มิฉะนัZนทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัZงสิZ น  
► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 25,000 บาท กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พรอ้มเอกสารชําระมัดจําค่า
ทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที�เหลือชําระ 30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเป็นตอ้งออกตั�วก่อนท่านจําเป็นตอ้งชําระ
ค่าทัวร์ส่วนที�เหลือตามที�บริษัทกําหนดแจง้เท่านัZน 
**สําคัญ** สําเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนั
เดินทางไป-กลับและจํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ �ากว่า 3หน้า) **กรุณา
ตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะนัZนทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพรอ้ม
พรอ้มหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
 
ราคาทัวรร์วม 

1. ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลับ ตามรายการ 2.   ค่าอาหารทุกมืZ อ ตามที�ระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ          4.   ค่าที�พักหอ้งละ T-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 6.   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที�มี 
7. ค่านํZาหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.   
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ :,;;;,;;; บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
9. ค่าประกันโควิด-:� วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล วงเงินท่านละ l;,;;; บาท  (เงื�อนไขตาม

กรมธรรม์) 
10. บริการนํZาดื�มวนัละ 1 ขวด/วนั 

 
ราคาทัวรไ์ม่รวม  

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง อาหารและ
เครื�องดื�มที�สั �งเพิ�ม 

2. ค่านํZาหนักกระเป๋าสัมภาระ ที�หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ T; ก.ก.) 
3. ค่าทําวีซ่าสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) 
4. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง |T ชั �วโมง หรือ ATK Th ชั �วโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

5. ค่าใชจ่้ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที�กรม

แรงงานทัZงที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



6. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย หรือ ญี�ปุ่นมีการปรับเปลี�ยนขอ้กําหนดเกี�ยวกับการกักตัวเพิ�มเติม หรือ ขอ

เรียกตรวจโรคเพิ�มเติม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนเกิน 

7. ค่าทิปคนขับรถ และไกดท์อ้งถิ!นท่านละ f,011 บาท ต่อทริป (ชาํระที!พรอ้มค่าทัวร)์ 
8. ค่าทิปหัวหนา้ทัวรไ์ทย ตามความพึงพอใจ 

 
 
เงื!อนไขการเปลี!ยนวันเดินทางหรือเปลี!ยนชื!อผูเ้ดินทาง 
:. กรณีวนัเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู ้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี�ยนวันเดินทางหรือ
เปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง ไม่น้อยกว่า hl วนั ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี�ยนไดเ้พียง : 
ครัZงเท่านัZน หากแจง้หลังจากนีZ  ผู ้เดินทางควรหาผูเ้ดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที�ไม่สามารถเดินทางได ้และมี
ค่าใชจ่้ายในการเปลี!ยนชื!อสาํหรับผูเ้ดินทางใหม่ 
T. กรณีวนัเดินทาง ไม่ตรง กับวนัหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผูจ้องทัวร์ตอ้งแจ้งเปลี�ยนวันเดินทางหรือ
เปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทางไม่น้อยกว่า c; วนั ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย)์ สามารถเปลี�ยนได้เพียง : ครัZง
เท่านัZ น หากแจ้งหลังจากนีZ  ผู ้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที� ไม่สามารถเดินทางได้ และมี
ค่าใชจ่้ายในการเปลี!ยนชื!อสาํหรับผูเ้ดินทางใหม่ 
c. กรณีจองทัวร์ภายใน :l วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู ้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี�ยนวัน
เดินทางหรือเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทางไดทุ้กกรณี 
h. กรณีแจ้งเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทางหลังจากออกตั�วโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ ผู ้เดินทางจะตอ้งชําระค่าตั �วโดยสารเพิ�ม
ดว้ยตนเองจากค่าทัวร์ที�ชําระมาแล้ว ณ วันที�ต้องการเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง ตามขอ้กําหนดของทางบริษัทและ
สายการบิน  
l.ในกรณีที�กรุ๊ปปิดไปแลว้หรือกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางไดทุ้กกรณี 
 
 
เงื!อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
:. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี� (ผู้มีชื!อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ�งเพื�อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
T. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื!อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทํา
เรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ
ชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้ําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื�อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนีZ  



f.0 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าทัวร ์
100% ของค่าบริการที!ชาํระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน  q0-|| วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทิตย)์ ยึดเงินค่ามัดจาํ
ทั�งหมดของค่าทัวร ์ที!ชาํระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน q1 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย)์ ยึดเงินทัวร ์011% 
ของค่าบริการที!ชาํระมาแลว้  
 
 
กรณีเป็นกรุ๊ปเหมา ขึZ นอยู่กับขอ้ตกลงระหว่างบริษัท ทัวร์ผูข้ายและผูซื้Z อเท่านัZน 
เนื�องจากบริษัทตอ้งดําเนินการจัดเตรียมนําเที�ยวให้แก่นักท่องเที�ยวล่วงหน้า เช่น การสํารองที�นั�งตั �ว
เครื�องบินโดยสาร การจองโรงแรมที�พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

c. การเดินทางที�ต้องการันตีมัดจําหรือเป็นเที�ยวบินเช่าเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทัZงหมด   
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
:. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึZ นเครื�องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน :;; มิลลิลิตร
ต่อชิZ น และรวมกันทุกชิZ นไม่เกิน :,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ
นําออกมาให้เจ้าหน้าที�ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถ้ือได้ท่านละ : ใบเท่านัZน ถ้าสิ�งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใต้ทอ้งเครื�องบิน
เท่านัZน  
T. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านัZน  
c. ประเทศญี�ปุ่น มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที�ทํามาจากพืช และเนืZ อสัตวทุ์กชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด  ไข่ เนืZ อสัตว ์   ไสก้รอก ฯ เพื�อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านีZ  หากเจ้าหน้าที�ตรวจพบ 
จะตอ้งเสียค่าปรับในอัตราที�สูงมาก 
หมายเหตุ 
:. ทัวร์นีZ สําหรับผูมี้วตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเท่านัZน 
T. ทัวร์นีZ เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือไม่ใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการทัวร์ ไม่ว่า 
    บางส่วนหรือทัZงหมดหรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ 
    ว่าบางส่วนหรือทัZงหมดใหแ้ก่ท่าน 
c. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิqในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน  
    โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย | วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที� 
    ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย :5 วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่าน 
    ยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทางบริษัทกําหนดเพื�อใหค้ณะ 
    เดินทางได ้ ทางเรายินดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 
h. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิqไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหน้าชื�อ  



    เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส้่ง 
    หน้าหนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิqในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับ 
    สถานการณ์  
6. ภูมิอากาศและเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทัZงนีZ  บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ 
    นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ 
7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิqไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึZ นของนักท่องเที�ยวที� 
    มิไดเ้กิดจาก 
    ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย  
    ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน เปลี�ยนแปลงตารางบิน การบริการของ 
    สายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื�น เป็นตน้(ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื�อนไขนีZ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�ง 
    อาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
�. อัตราค่าบริการนีZ คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัZน  
    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิqในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึZ น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน 
    เงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชืZ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน  
    การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน ฯลฯ 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัZงสิZ น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้ 
    เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะตอ้งยอมรับในเงื�อนไขนีZ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่ 
    นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัZงสิZ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบาง 
     รายการ,ไม่ทานอาหารบางมืZ อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดชํ้าระค่าใชจ่้ายใหตั้วแทน 
     ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
11.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัZงสิZ น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�เกิด 
     จากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
12.ในกรณีของ PASSPORT นัZน จะตอ้งไม่มีการชํารุด เปียกนํZา การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแมก้ระทั �งตราปั� ม 
     ลายการ์ตูน ที�ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อน 
     การเดินทางทุกครัZง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัZงสิZ น 
:c.กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง 
     ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือก 
     ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัZงสิZ น 
:h.กรณี “หญิงตัZงครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้
     รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนีZ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ 
     ใดๆทัZงสิZ น 
 
 

โปรดอา่นทุกขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นทําการจองทุกคร ั4ง 



 
 
 
 
 


