
 

 www.plan-travel.com Tel:02-416-1537-8 Sv@plan-travel.com          Page 1 of 13 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

http://www.plan-travel.com/
mailto:Sv@plan-travel.com


 

 www.plan-travel.com Tel:02-416-1537-8 Sv@plan-travel.com          Page 2 of 13 

 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-MNL มนิลา      22.55-03.35+1 PR 733 3.20 ชัว่โมง 

มนิลา MNL-HND ฮาเนดะ 08.10-13.40 PR 422 4.05 ชัว่โมง 

ฮาเนดะ HND-MNL มนิลา 01.15-05.25 PR 423 5.05 ชัว่โมง 

MNL มนิลา-BKK สุวรรณภูม ิ 09.45-12.15 PR 730 3.35 ชัว่โมง 
 

 

วันองัคาร ท่ี 11 เม.ย.66 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ                       

20.00 พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ประตู 7 เคาน์เตอร ์N 

พบกบัเจา้หน้าท่ีท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มี

ประกาศเตือนผูโ้ดยสารขึ้ นเครื่อง ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

 22.55 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Phillipine Airlines เท่ียวบิน PR733 

 

วันพุธ ท่ี 12 เม.ย.66         สนามบินนาริตะ - ศาลเจา้คาโทริ – ชอ้ปป้ิงอิออน                   ( -/-/D ) 

วันที่ ก าหนดการเดินทาง  เชา้ เที่ยง ค า่ โรงแรม 

วนัองัคาร ที่ 

11 เม.ย.66 

BKK-MNL/MNL-NRT PR733/PR428   

2250-0315+1 /0730-1300 
 

  
 

 

 

วนัพุธ ที่ 12 

เม.ย.66 
13.00 สนามบินนาริตะ - ศาลเจา้คาโทริ – ชอ้ปป้ิงอิออน   

 

 

Narita AIC Airport 

Hotel or Similar 

วนัพฤหสับดีที่ 

13 เม.ย.66 

สวนอุเอโนะ (จุดชมซากุระ) - เจดียแ์ดงชูเรโตะ – 

หมู่บา้นอิยาชิโนะซาโตะ  

 

  
Yukari No Mori 

Hotel + Onsen & 

crab dinner or 

Similar 

วนัศุกร ์ที่ 

14 เม.ย.66 

โอชิโนะฮคัไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมพิธีชงชา – โตเกียว   

ชอ้ปป้ิงชิบุย่า 

 

  
Koko Tsukiji Ginza 

Hotel or similar 

วนัเสาร ์ที่ 

15 เม.ย.66 

***** โตเกียว – อิสระชอ้ปป้ิงหรือเลือกซื้ อทวัรพิ์เศษ  

***** 
   

Koko Tsukiji Ginza 

Hotel or similar 

วนัอาทิตย ์ที่ 

16 เม.ย.66 

วดัอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – แม่น ้าสุมิ

ดะ (จุดชมซากุระ) – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ 
    

วนัจนัทร ์ที่ 

11 เม.ย.66 

HND-MNL/MNL-BKK  PR423/PR730   

0115-0450 / 0945-1205 
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 03.35 ถึงสนามบินนินอย มะนิลา แวะเปลีย่นเครื่อง   

 08.10 ออกเดินทางจาก มะนิลา โดยเท่ียวบิน PR428 

13.40 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนอาทิตยอ์ุทยั (เวลาทอ้งถ่ินท่ีญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชัว่โมง) 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ 

 น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้คาโทริ เป็นอีกท่ีหน่ึงท่ีมีความสวยงามเป็นอย่างมากและมีอายุเก่าแก่เกิน 

2,600 ปี เป็นอีกหน่ึงศาลเจา้ท่ีอยากแนะน าใหม้าเยี่ยมชม หากไดม้าท่ีน่ีถือว่าไดม้าสักการะศาลเจา้

แห่งประวติัศาลการก่อสรา้งประเทศญ่ีปุ่ นกนัเลยทีเดียว  คนญ่ีปุ่ นเชื่อว่าศาลเจา้แห่งน้ีเป็นศาลเจา้แห่ง

นักรบ และปกปักรกัษาประเทศญ่ีปุ่ นโดยเทพเจา้ท่ีมีชื่อว่า Futsunushi ซึ่งเป็นเทพแห่งดาบและสงคราม 

และเชื่อกันว่าเป็นผูท่ี้ช่วยสรา้งประเทศญ่ีปุ่ น ดังน้ันการไปเยี่ยมชมท่ีน่ีจึงเปรียบเสมือนว่าไดไ้ปเคารพ

บรรพบุรุษเหล่านักรบของญ่ีปุ่ นกนัเลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซื้ อสินคา้ท่ี “อิออนมอลล”์ ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ 

นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “รา้น 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสน

ถูก.... อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการ “เลือกชมและซื้ อ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

ท่ีพกั : NARITA AIC AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันพฤหสับดี ท่ี 13 เม.ย.66  สวนอุเอโนะ (จุดชมซากุระ)-เจดียแ์ดงชูเรโตะ–หมู่บา้นอิยาชิโนะซาโตะ  

                                                                                                                                    ( B/L/D ) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

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

หรือชื่อเต็ม อุเอโนะอนชิ (Ueno Onshi Koen) (จุดชมซากุระ) คือสวนสาธารณะแห่งแรกในญ่ีปุ่ น 

ตั้งอยู่ในเขตไทโต โตเกียว โดยไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของญ่ีปุ่ นโดยรฐับาลในปี 

ค.ศ. 1873 ภายในพื้ นท่ีกวา้งประมาณ 530,000 ตารางเมตร โดยสวนอุเอโนะน้ันยงัเป็นจุดชมซากุระ

ท่ีขึ้ นชื่ออีกด้วย เมื่อเขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลิจึงคึกคักไปดว้ยผู้คนท่ีเดินทางมาชมซากุระกันอย่างมากมาย  

(หมายเหตุ:  การบานของดอกไมข้ึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ ของแต่ละปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีดอกซากุระไม่มีหรือร่วงแลว้ อันเน่ืองจาก
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สภาพอากาศไม่อ านวยหรือเหตุผลอื่นๆ ท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้เปลี่ยนเป็นน าคณะเดินทางสู่  “เมือง

คามาคุระ”  เพื่อชมพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระหรือท่ีคนส่วนใหญ่มักจะรูจ้ักกันในชื่อว่าไดบุทสึ 

(Kamakura Daibutsu) แต่จริงๆ แลว้พระองค์น้ีมีชื่อจริงๆ ว่า พระอมิตพุทธ นิโอยุราอิ ตั้งอยู่ภายในวดั

โคโตกุอิน โดยสรา้งจากส าริดแลว้เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 1795 และมีความสูงรวมฐานอยู่ท่ี 13.35 เมตร 

ส่วนน ้าหนักราว 122 ตนั ส าหรับสีเขียวขององค์พระท่ีเห็นน้ันไม่ใช่เพราะว่าทาสีเขียว แต่เกิดจากการท่ี

ส าริดท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน่กับฝนและหิมะมาอย่างยาวนานหลายพันปีจนท าใหก้ลายเป็นสีเขียว ซึ่ง

หากสังเกตใหดี้ก็จะเห็นรอยเชื่อมต่อโลหะขององค์พระทั้งหมดถึง 8 ชิ้ น ซึ่งก่อนหน้าน้ีพระใหญ่ไดบุตสึ

ไม่ไดต้ั้งอยู่กลางแจง้โลน้ๆ แบบน้ี แต่ดว้ยภยัธรรมชาติไดท้ าลายตวัโบถส ์และส่ิงก่อสรา้งออกไป มองไป

แลว้ภาพของพระใหญ่ไดบุตซึท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขาและตน้ไมช้่างสอดคลอ้งกับความเชื่อท่ีว่า พระใหญ่

องคน้ี์เองท่ีช่วยปกป้องดูแลแผ่นดินแห่งน้ีใหพ้น้จากภยัอนัตรายทั้งปวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 3) 

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

เขาท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ (Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลไดอ้ย่างชดัเจนและ

งดงาม เจดียน้ี์ตั้งอยู่บนศาลเจา้อาราคุระเซนเกน (Arakura Sengen Shrine) ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นเพื่อระลึกถึง

สันติภาพปี ค.ศ. 1963 ซึ่ งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้ นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น โดย

นักท่องเท่ียวจะไดช้มทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดียห์า้ชั้น  อิสระใหท่้านไดห้ามุม

ถูกใจเก็บภาพตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นอิยาชิโนซาโตะ” (Iyashi no Sato) ตั้งอยู่ในพื้ นท่ีท่ีเคยเป็นหมู่บา้น

เกษตรกรรมบนชายฝ่ังทิศตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ ซึ่งถูกพายุไตฝุ่้นพดัถล่มในปี ค.ศ. 1966 จน
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กระทั้งต่อมาอีก 40 ปีไดร้บัการบูรณะขึ้ นใหม่ใหเ้ป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ให้

ประชาชนไดเ้ขา้ชมศึกษาเรียนรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรม ลองและซื้ อสินคา้หตัถกรรมแบบดั้งเดิม ภายใน

หมู่บา้นประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลงัคาเรือนที่ไดร้บัการดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร 

พิพิธภณัฑ ์ และแกลเลอรึ่ ซึ่งแต่ละหลงัก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือดั้งเดิมท่ีต่างกนั เช่น 

เครื่องป้ันดินเผา ธูป และผา้ทอ หรืออาจเขา้ร่วมทดลองผลิตกระดายวาชิ ถ่านชารโ์คล และบะหมี่ โซบะ

ดว้ยตนเอง ส่วนของพิพิธภณัฑใ์นบา้น ไดแ้ก่ บา้นวาตานาเบะ ท่ีจดัแสดงเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวนัของ

เกษตรกรท่ีเคยใชช้ีวิตอยู่ในแถบน้ี พิพิธภณัฑก์ารกดัเซาะและการควบคุมตะกอนท่ีอธิบายถึงสาเหตุของ

การเกิดดินถล่มท่ีท าลายหมู่บา้น และเทคนิคการใชป้้องกนัภยัพิบติั ส่วนบา้นท่ีเหลือจะเป็นอารต์แกล

เลอรี่แสดงงานศิลปะทอ้งถ่ิน รา้นผลิต และสตูดิโอถ่ายภาพบุคคล 

และท่านยงัสามารถ “สวมชุดกิโมโน” , “ชุดนักรบซามูไร” ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก นอกจากน้ียงัมี

รา้นอาหารตั้งอยู่รอบ ๆ หมู่บา้นอีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่าชุดกิโมโนประมาณ 2,000 เยน) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

พรอ้มเสิรฟ์ท่านดว้ยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ”์ ทานไดไ้ม่อั้น  

เสริฟพรอ้มน ้าจ้ิมรสแซ่บจากเมืองไทย 

ท่ีพกั : YUKARI NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “ออนเซ็น” 

(Onsen) น ้าแร่สไตล์ญ่ีปุ่ นใหท่้านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญ่ีปุ่ นเชื่อว่าน ้าแร่ธรรมชาติน้ีมี

ส่วนช่วยเรื่อง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 

วันศุกร ์ท่ี 14 เม.ย.66  โอชิโนะฮคัไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมพิธชีงชา – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชิบุย่า     ( B/L/- ) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค” (Oshino Hakkai) หรือ หมู่บ้านน ้าใส ตั้งอยู่ ท่ี

จังหวดัยามานาชิ ในเขตพื้ นท่ีเดียวกันกับทะเลสาบทั้ง 5 ท่ีลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไวนั้่นเอง ถือเป็น

หมู่บา้นแห่งการท่องเท่ียวท่ียงัคงความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไวไ้ดอ้ย่างดี หมู่บา้นแห่งบ่อน ้า

ศกัด์ิทั้ง 8 บ่อท่ีกักเก็บน ้าจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิไว ้ซึ่งเป็นน ้าท่ีเกิดจากการละลายของ

หิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูรอ้น และไหลผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุนรวมกับแร่ธาตุต่างๆ จนท าใหน้ ้าในบ่อ

ท่ีเราเห็นน้ีมีความใสสะอาดเป็นพิเศษ  คนญ่ีปุ่ นเชื่อว่าน ้าในบ่อเหล่าน้ีนอกจากจะมีความใสสะอาดและ

เย็นฉ า่แลว้ ยงัมีความศักด์ิสิทธ์ิท่ีหากใครไดด่ื้มก็จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไขเ้จ็บในวนัท่ีอากาศ

แจ่มใสทอ้งฟ้าปลอดโปร่งไรเ้มฆหมอกอันหนาทึบ จากหมู่บา้นเราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้

อย่างชดัเจน นอกจากน้ียงัมีวิธีการสาธิตการน าพลงังานน ้ามาใช ้เช่น น ามาป่ันกังหนัเพื่อท่ีจะใหเ้ครื่อง

ต าขา้วท างานฯลฯ อิสระใหท่้านถ่ายรูปและซื้ อของท่ีระลึกจากชุมชุนพื้ นบา้นและบริเวณโดยรอบ 
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น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” (Mount Fuji) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตยอ์ุทัยและยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมี

ลกัษณะงดงามท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ใหท่้านไดส้มัผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกลช้ิดท่ี สถานีท่ี 5 

โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร เมื่อขึ้ นมาถึงชั้น5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของ

ทะเลสาบทั้ง 5 ท่ีลอ้มภูเขาไฟฟูจิท่ีชั้น5น้ียังเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้โคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของ

ศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงัเป็นท่ีส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมี

ความเชื่อว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซงัชั้น 5 น้ี ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa”หรือ “สวนของท่านเทนกุ” 

(ปีศาจท่ีมีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าท่ีน่ีมีท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และยงัว่ากันว่าศาล

เจา้แห่งน้ีมีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน ้าหนักกว่า 375 

กิโลกรมัตกอยู่ท่ีพื้ นในสวน ซึ่งในสมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เป็นตน้ จึงเป็น

ท่ีมาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีคนเคารพบูชาและนิยมมาซื้ อเครื่องลางกลับไปเป็น

ของท่ีระลึก อิสระใหท่้านสมัผัสกับทศันียภาพท่ีสวยงามของฟูจิซังในระยะใกลแ้ละเลือกชมเลือกซื้ อของท่ี

ระลึกตามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 6) 

จากน้ันสัมผัสวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่ น นัน่ก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชา

ตามแบบญ่ีปุ่ นน้ัน มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรบัชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนน้ันลว้นมี

พิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยงัเปิดโอกาส

ให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชาน้ีอีกดว้ย และจากน้ันให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อของท่ีระลึกตาม

อธัยาศยั.. 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ “โตเกียว” เพื่อพาท่านเดินทางสู่ “ย่านชิบูย่า” (Shibuya) แหล่งชอ้ปป้ิง

สตรีทท่ียิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และรา้นค้าอีกนับพัน ซึ่งมี

ห้าง SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมรา้นค้าแฟชัน่ไวม้ากมาย รวมทั้งมีรูปป้ันฮาจิโกะ หรือเจ้าหมาแสน

ซื่อสตัยฮ์าจิท่ีเฝ้ารอคอยเจา้นายหน้าสถานีชิบูย่าตราบจนวนัตายของมัน และใหท่้านไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิง

ไปกับหา้ง SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ท่ีสรา้งทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building 

ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของสถานีรถไฟชิบูย่า เป็นอาคารสูง 34 ชั้นโดยมีรา้นคา้กว่า 200 รา้นและรวม

แฟชัน่ต่าง ๆ จากทุกมุมโลกมาไวท่ี้น่ี 

 

หรือ ท่านจะเลือกขึ้ นไปชมวิวบนตึก “ชิบูย่า สกาย” (Shibuya Sky) เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของโตเกียวท่ี ชิบูย่า สแครม

เบิ้ ล สแควร ์(Shibuya Scramble Square) และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดของย่านชิบูย่าอีกดว้ย ท่านสามารถชมวิวของโตเกียวได้

อย่างอลงัการแบบ 360 องศา พรอ้มดว้ยเทคโนโลยีล ้า ๆ ซึง่ถา้อากาศดีก็จะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอ้ีกดว้ย 

ภายในอาคารเนืองแน่นไปดว้ยรา้นรวงต่าง ๆ กว่า 200 รา้น ทั้งรา้นขายสินคา้แฟชัน่ ไลฟ์สไตล ์ของตกแต่งบา้น 

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค รา้นหนังสือ คาเฟ่ รา้นอาหาร รวมถึงแกลเลอรี ่และอาคารส านักงาน เรียกว่าครบครนัแถม

ทนัสมยัแบบสุด ๆ (ราคาจุดชมวิวประมาณ 2,000 เยน) 
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* เพื่อใหท่้านใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า อาหารมื้ อเย็นอิสระตามอธัยาศยั.. ใหท่้านเลือกชิมรา้นอร่อยจากรา้นคา้ต่าง ๆ * 

ท่ีพกั : KOKO TSUKIJI GINZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันเสาร ์ท่ี 15 เม.ย.66    อิสระชอ้ปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษ “โตเกียวดิสนียแ์ลนด”์          ( B/-/- ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนัง่รถไฟตะลุย

มหานครโตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมท่ีพักจะอยู่ใกลก้ับ “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนัง่รถไฟ 

JR เพื่อเท่ียวในย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโตเกียวไม่ว่าจะเป็น 

“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทนัสมยัสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ต่ืนตาต่ืนใจกบั “แฟชัน่” หลากหลายสไตล์ท่ี

ท่านจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน   

“ย่านกินซ่า” (Ginza) แหล่งชอ้ปป้ิงสุดหรูชื่อดังของญี่ปุ่ น เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนด์เนมระดับไฮเอนด์

มารวมตัวกนัอยู่มากมาย และหา้งท่ีสามารถเดินทางไปไดง้่ายๆ จากสถานียูระคุโจ (Yurakucho) อย่าง 

ITOCiA น้ันก็มี Tokyu Hands อยู่ภายในดว้ย ส าหรับรา้นค้าขนาดใหญ่อย่าง BIC CAMERA, UNIQLO 

หรือ MUJI ก็จะมีสินคา้หลากหลายครบครนั ซึ่งจะสะดวกส าหรบัเวลาท่ีตอ้งการซื้ อสินคา้จ านวนมาก  

“อากิฮาบาระ” หรือท่ีเรียกสั้น ๆ ว่า “อากิบะ”  เป็นท่ีรูจ้ักกันในนามของย่านแห่งเครื่องใชไ้ฟฟ้า และ 

แดนศักด์ิสิทธ์ของสาวกอนิเมะ เพราะมีเครื่องใชไ้ฟฟ้าหลากชนิด รวมถึงสินคา้เกี่ยวกับอมิเนะ ไอดอล 

และเกมสใ์หเ้ลือกซื้ อมากมาย นอกจากน้ียงัมีรา้นอาหาร คาเฟ่ และศาลเจา้อีกกดว้ย 

ส าหรับท่านท่ีอยากยอ้นวยัสู่ “โลกวัยเยาว์” ***“ท่านสามารถเลือกซ้ือทัวรเ์สริม “โตเกียวดิสนีย์

แลนด ์**** ไดใ้นราคาท่านละ 2,900 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทัวรพ์ิเศษ

จะน าท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์ส าหรับคนทุกเพศท่ีทุ่มทุนสรา้งกว่า 600 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... พบกับดินแดนหรรษาส าหรับคนทุกเพศทุกวัย สรา้งขึ้ นโดยบริษัทผลิต

ภาพยนตรก์ารตู์นวอลทดิ์สนีย ์เปิดใหบ้ริการในปี 1983 ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์ แห่งแรกท่ีสรา้ง

ขึ้ นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม โดยตกแต่งตามฤดูกาล ทุ่มทุนสร้าง 

“Western Land” ต่ืนเตน้กับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัด” ท่ีแสนน่ากลัวใน “Pirates of  the 

Caribbean” .. สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าท่ี “Jungle Cruise” ท่านจะไดพ้บกับเหล่าสัตวป่์านานา

ชนิด ... แลว้พักผ่อนอิริยาบถดว้ยการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนียแ์ลนด์ ต่อดว้ยการ

สนุกเรา้ใจท่ี “Big Thunder Mountain” นัง่รถไฟขนถ่าน ...ตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณต่ืนเตน้

สะพรึงกลวัท่ี “ปราสาทผีสิง” (Hunted Mension) ท่ีเป็นท่ีมาของภาพยนตร์แนวสยองขวญัเรื่องดังแห่งปี 

... สนุกสนานกบัเครื่องเล่นมนัส์ๆ โซน “Tomorrowland” สนุกสุดเหวี่ยงกบัรถไฟตะลุยอวกาศใน “Space 

Moutain” หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกบั “Star Tour” สนุกกับเครื่องเล่นชิ้ นใหม่ล่าสุด

ของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ “Buzz Light Year” ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืน เลเซอร์สุดไฮเทค 

จากน้ัน ชอ้ปป้ิงกับสินคา้ลิขสิทธ์ิเฉพาะโตเกียวดิสนีย ์ท่ีมีมากมายหลากหลายแบบใหเ้ลือกเป็นของท่ี

ระลึกฝากทางบา้นท่ี “World Bazaar”(Electric Parade) ต่ืนตาต่ืนใจกับขบวนพาเหรดสุดอลังการใน

ยามค า่คืน “Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight” ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้ เมาส์ มิน

น่ีเมา้ส ์พลูโต ชิบแอนด์เดล โ ดนัลดักค์ หมีพูลและผองเพื่อน ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วท์กับคนแคระทั้งเจ็ด 

ฯลฯ ท่ีมาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย ์น าท่านชมขบวนพาเหรดสุดอลงัการ “Tokyo Disneyland 

Electric Parade Dreamlight” ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้ เมาส์ มินน่ีเม้าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล 
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โดนัลดกัค ์หมีพูลและผองเพื่อน ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ท่ีมาอวดโฉมในพาเหรด

สวยๆ ของดิสนีย ์

* เพื่อใหท่้านใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า อาหารมื้ อกลางวนั และเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ใหท่้านเลือก

ชิมรา้นอร่อยจากรา้นคา้ต่าง ๆ  

ท่ีพกั : KOKO TSUKIJI GINZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันศุกร ์ท่ี 16 เม.ย.66  วัดอาซากุสะ+โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) แม่น ้าสุมิดะ (จุดชมซากุระ) ชอ้ปป้ิงโอ 

                    ไดบะ – สนามบินฮาเนดะ                                                                         ( B/L/- ) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซากุสะคันนอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ วัดเซนโซจิ 

(Sensoji Temple) หรือเรียกอีกอย่างว่าวดัโคมแดงเป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่และเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดวัด

หน่ึงของเมืองโตเกียวถูกสรา้งขึ้ นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจากองค์

เจา้แม่กวนอิมท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิมีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พรอ้มถ่ายภาพความประทับใจกับ

โคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” เป็น

ถนนยาวเขา้สู่พื้ นท่ีภายในวดัท่ีจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายท่านจะไดช้มและซื้ อสินคา้ของฝากของท่ี

ระลึกท่ีเป็นสินคา้พื้ นเมือง Made In Japan แท ้ๆ รวมทั้งขา้วของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม 

หมวก รองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่ นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ “หอคอย

โตเกียว สกายทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวดั

อาซะกุซ่ามากนักโดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองชั้นโดยชั้นแรกสูง 350 

เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตรเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวท่ีสวยท่ีสุดอีกจุดนึงเน่ืองจากสามารถชมวิวได้

รอบทิศ 360 องศาโดยไดร้ับการยอมรับใหโ้ตเกียวสกายทรีเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่ นใหท่้านไดช้มวิว

ทิวทศัน์ท่ีงดงามเกินบรรยาย อีกทั้งยงัมีท่ีกินเท่ียวช็อปป้ิงอยู่ภายในตึกแห่งน้ีครบครนั รวมทั้งยงัมีอควอ

เรียมอยู่ในน้ันอีกดว้ย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 9) 

หลังอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “แม่น ้าสุมิดะ” (Sumida River) (จุดชมซากุระ) ใหท่้านไดช้ม

ซากุระสีชมพูท่ีก าลงัผลิบานสะพรัง่อย่างงดงามบริเวณริมแม่น ้าสุมิดะ เป็นอีกหน่ึงจุดยอดนิยมในการชม

ซากุระสวย ๆ ท่ีเรียงรายเลียบไปตามฝ่ังแม่น ้า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวดัอาซากุสะ อีกทั้งบริเวณสวนสุมิดะยงั
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สามารถมองเห็นหอคอยโตเกียวสกายทรีไดอ้ีกดว้ย (หมายเหตุ:  การบานของดอกไมข้ึ้ นอยู่กับสภาพ

อากาศ ของแต่ละปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงสถานท่ีท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ใน

กรณีท่ีดอกซากุระไม่มีหรือร่วงแลว้ อันเน่ืองจากสภาพอากาศไม่อ านวยหรือเหตุผลอื่นๆ ท่ีไม่สามารถ

คาดเดาได้ เปลี่ ยน เป็นน าคณะเดินทางสู่โอไดบะ เพื่ อ ถ่ายรูป คู่กับสะพานสายรุ ้ง (Rainbow 

Bridge) เรียกไดว้่าเป็นสะพานท่ีมีความส าคัญแห่งหน่ึงของโตเกียวเลยก็ว่าได ้ เน่ืองจากถือไดว้่าเป็น

เสน้ทางหลกัท่ีเชื่อมต่อระหว่างเกาะโอไดบะกบักรุงโตเกียว  ท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีตั้งของรูปป้ันเทพีเสรีภาพ

รูปแบบเดียวกันกับของนิวยอรก์ ซึ่งญี่ปุ่ นไดร้ับจากฝรัง่เศสในปี 1998 เพื่อเป็นการร าลึกถึงมิตรไมตรี

ระหว่างญ่ีปุ่ นกับฝรัง่เศส และได้รับการสร้างใหม่แบบถาวรในปี 2000 โดยได้รับการตอบรับจาก

นักท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่ นและต่างชาติเป็นอย่างดี) 

 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” (Odaiba) เกาะมหัศจรรยแ์ห่งโตเกียวท่ีเกิดจากการถมทะเลดว้ย

ขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล ้ายุคและทันสมัย เป็นเกาะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพของชาว

ญ่ีปุ่ นท่ีสามารถสรา้งส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึ้ นมา ใหท่้านไดด่ื้มด า่กับการนัง่กินลมชมวิวบนชิงชา้

สวรรค์ (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ต่ืนตากับสีสันของแสงไฟท่ีประดบัประดา ท่านสามารถลอง

สัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวท่ีมีสะพานเรนโบว์ (Rainbow  Bridge) พาดผ่าน และมีแสงสีของ

กรุงโตเกียวยามค า่คืนเป็นฉากหลงั รวมทั้งเทพีเสรีภาพเวอรช์ัน่ญ่ีปุ่ นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว หรือ ท่าน

จะเลือกชอ้ปป้ิงท่ี “หา้งสรรพสินคา้ไดเวอรซิ์ตี้ โตเกียว” (Diver City Tokyo Plaza) ท่ีถูกสรา้งขึ้ นมาเพื่อ

ดึงดูดนักท่องเท่ียวภายใตค้อนเซ็ปท์ Theatrical City Space เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีมีรา้นคา้ต่าง 

ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิ UniQlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ 

และส่ิงท่ีไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กับเจา้หุ่นยนต์กันดั้มยักษ์ท่ีหน้าหา้งซึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนเป็นรุ่น

ใหม่เมื่อปลายปีท่ีผ่านมา RX-0 Unicorn Gundam ตัวสูงกว่า 20 เมตร อีกทั้งยงัมียูนิคอร์นปรับเปลี่ยน

โหมดของใบหน้าได ้ทั้งตวัหุ่นยนตเ์รืองแสงไดม้ากกว่า 50 จุด เช่น บริเวณไหล่ สะโพก หน้าอก เป็นตน้ 

โดย Unicorn Gundam ตัวล่าสุดท่ีมีโชวแ์สง สี เสียง และขยับเกราะ เปิดเขา กันเป็นเวลาอีกดว้ย  (ไม่

รวมค่าชิงชา้สวรรค ์, ค่าเขา้ชมและเครื่องเล่นต่าง ๆ) และใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงท่ี “หา้งสรรพสินคา้

วีนัสฟอรต์” (Venus Fort) ตั้งอยู่ท่ีย่านโอไดบะ ภายในหา้งมีรา้นคา้กว่า 100 รา้น ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้

แฟชัน่ เส้ือออกก าลังกาย เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิค รา้นกาแฟ รา้นอาหาร ฯลฯ โดยท่ีน่ีมี

คอนเซ็ปต์ของชอ้ปป้ิงมอลลส์ไตล์เวนิช โดยจะเน้นการออกแบบและตกแต่งใหเ้ป็นแบบเวนิชแท ้ๆ ส่วน

หลังคาเป็นรูปทอ้งฟ้าก็จะเปลี่ยนสีไปตามช่วงเวลาของวนั เรียกไดว้่าเป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีแมจ้ะไม่ได้

ใหญ่มากท่ีสุด แต่ก็มีความลงตวัมากและมีสินคา้ใหเ้ลือกซื้ อกนัมากมายไม่แพท่ี้อื่น ๆ เลยทีเดียว 

* เพ่ือใหท่้านใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ใหท่้านเลือกชิมรา้น

อร่อยจากรา้นคา้ต่าง ๆ * 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” 

 

วันเสาร ์ท่ี 17 เม.ย.66            สนามบินฮาเนดะ – มะนิลา – กรุงเทพฯ       

0115  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Phillipine Airlines เท่ียวบิน PR423 

 0450 ถึงสนามบินนินอย มะนิลา แวะเปลีย่นเครื่อง   
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 0945 ออกเดินทางจาก มะนิลา โดยเท่ียวบิน PR730 

1205  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้มื 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเทา่น้ัน หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคน

เขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของทางบริษัท 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ้่ายใด ๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

*** หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน *** 

 

ตารางการเดินทางของเรือ โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั** 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  การใหบ้รกิารของรถบสัน าเท่ียวในประเทศญี่ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่นน้ัน

สามารถใหบ้ริการไดวั้นละไม่เกิน 12 ชัว่โมง ไม่สามารถเพ่ิมเวลาได ้ จึงขอสงวนสิทธิ์

ในการปรบัเปลี่ยนตารางการท่องเท่ียวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
 

พกัเดียวเพิ่ม 

 

11 – 17 เม.ย. 66 

 

59,988.- 59,988.- 59,988.- 4,000.- 

เก็บทิปส าหรบัไกดท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถ+หวัหนา้ทวัร ์THB 2000.-/ท่าน/ทริป 
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ประกาศส าคญั: รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทวัรท์ี่จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระ

แบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออก

เดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดร้บัการ

ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น)  ทางผูจ้ดัขอ

สงวนสิทธิการคนืเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เครื่องบินใหแ้ก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรฐับาลญี่ปุ่ น (อพัเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรบัการมาตรการเปิดรบันักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วนัที ่

11 ตุลาคม 65 ที่เดนิทางมาในรูปแบบคณะทวัร์ 

🔵กลุ่มสีน ้าเงิน (เสี่ยงต า่) ประเทศไทยจดัอยู่ในกลุ่มน้ี 

- ไม่ตอ้งตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิญี่ปุ่ น 

- ไม่ตอ้งกกัตวั 

- นักท่องเที่ยวจ าเป็นตอ้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ลงในโทรศพัทส์่วนตวัดงัน้ี  

1. My SOS เพ่ือติดต่อเจา้หน้าทีส่าธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ตอ้งการความช่วยเหลือเน่ืองจากสงสยัว่าอาจจะ

ติดเชื้ อ ซึ่งสามารถท า VDO call ไดแ้ละแชทได ้ตอ้งท าการลงทะเบียนใหเ้สร็จก่อนถึงญี่ปุ่ น 6 ชัว่โมง และ

แอพตอ้งเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเม่ืออพัโหลดผลตรวจ PCR แลว้ เปลี่ยนเป็นสีเขียว 

2.Google maps ลิ้ งคก์บั My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่ น 

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ น
ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทุกกรณีผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผดิชอบคา่ปรับที่
ประเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บผูโ้ดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งว่างหรอืตามวันเดนิทางของตั๋ว

เครือ่งบนิทัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืต่างประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสุวรรณภูมนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิขึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ตจ่ะท า

การ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนื
เงนิบางสว่น 
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► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอรต์ตวัจริง (อายุการใชง้านตอ้งเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ไดร้บัการฉีดวคัซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออก

โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยใบรบัรองวคัซีนตอ้งเป็นภาษาองักฤษและออกโดยสถาบนั

ของรฐับาลเท่าน้ัน หรือ สามารถใชใ้บรบัรองจาก application หมอพรอ้มได ้ โดยวคัซนีเป็นไปตามที่

องคก์รอนามยัโลก (WHO) ใหก้ารรบัรอง ทั้งหมด 7 ยี่หอ้ ไดแ้ก่ Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen 

(Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 

Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3

เข็ม แบบไขวไ้ด ้

3. ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัวคัซีนไมค่รบ 3 เข็ม ตอ้งมีใบรบัรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ 

ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง (ใบรบัรองระบุขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ)   

► เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี ที่ไม่ไดร้บัวคัซนี สามารถเดินทางพรอ้มผูป้กครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑไ์ด้

เลย แต่ถา้ผูป้กครองฉีดไม่ครบ เด็กจ าเป็นตอ้งแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ขอ้มูลการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นอพัเดท ณ วนัที่ 26 ก.ย. 65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้ นอยู่กบัทางรฐับาลญี่ปุ่ น 

 

 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

► การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีจ านวน 20 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดงักล่าว 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่านและท่านยงัประสงค์

เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้ น  

► การจองทวัรแ์ละช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 25,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าค่า

ทวัร ์ 

- ค่าทวัรส์่วนที่เหลือช าระ 30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นตอ้ง

ช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจง้เท่าน้ัน 

**ส าคญั** ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนั

เดินทางไป-กลบัและจ านวนหน้าหนังสือเดินทางตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หน้า) **กรุณา

ตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะน้ันทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาส่งพรอ้ม

พรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 
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ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ตามรายการ 2.   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

3. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ          4.   ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 

5. ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 6.   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ท่านละ 20 กก.   

8. ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

9. ค่าประกนัโควิด-19 วงเงินคุม้ครองค่ารักษาพยาบาล วงเงินท่านละ 50,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 

10. บริการน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด/วนั 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวม  

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง อาหาร

และเครื่องดื่มที่สัง่เพ่ิม 

2. ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 

ก.ก.) 

3. ค่าท าวีซ่าส าหรบัหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง หรือ ATK 24 ชัว่โมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

5. ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,

การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่

กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

6. หากหน่วยงานรฐับาลไทย หรือ ญี่ปุ่ นมีการปรบัเปลี่ยนขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการกกัตวัเพ่ิมเติม หรือ 

ขอเรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกิน 

7. ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่นท่านละ 2,000 บาท ต่อทริป (ช าระท่ีพรอ้มค่าทวัร)์ 

8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพึงพอใจ 
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