


  

 
      

                                                                               

วันท ี กาํหนดการ เช้า เทยีง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ (XJ600 : 23.55-08.00)  X X X  

2 
สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องทะเลสาบอาชิ 
(ล่องสัน) – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม 
เอ้าทเ์ล็ตส ์

   
FUJI MATSUZONO HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 
โอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญีปุ่น – 
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิง   
ชินจูกุ 

   
DAIICHI RYOGOKU HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 ศาลเจ้าฮิคาวะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – โอไดบะ 
– ห้างไดเวอรซิ์ต ี– นาริตะ  

  X WELCO NARITA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (XJ601 : 09.15-14.00)   X  

*** กรุณาเตรียมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ จาํนวน  1,500  บาท *** 
 





  

                    

โปรแกรมการเดนิทาง 
 
 

21.00 น.  พรอ้มกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัน 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์
H สายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์(XJ) โดยมีเจา้หนา้ทีจากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกแก่
ทา่นก่อนออกเดินทาง 
**สาํคัญมาก !! ประเทศญีปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสดจาํพวก เนือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หาก
ฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ** 

23.55 น. เหินฟ้าสู ่สนามบินนาริตะ โดย สายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เทยีวบินท ีXJ600   
(บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

  
 
 
 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถินเพือ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
นาํท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่ แหล่งท่องเทียวยอดนิยมทีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อนาํพุรอ้นซุกซ่อนอยู่
มากมายและเป็นจดุทีแม่นาํฮายากาวะกบัซุคโุมะไหลมาบรรจบกนัถึง 16 แหง่  

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวันทภีัตตาคาร  

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  

วันทสีอง สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องทะเลสาบอาช ิ(ล่องสัน) – หบุเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรเีมียม 

เอ้าทเ์ล็ตส ์





  

บ่าย นาํท่านเปลียนบรรยากาศของการเดนิทางดว้ยการ ล่องเรือโจรสลัด ยงับรเิวณ ทะเลสาบอาชิ (ประมาณ 10-15 
นาท)ี ทะเลสาบนาํจืดขนาดใหญ่ทีเกิดจากการระเบิดของภเูขาเมือกวา่ 3,000 ปีมาแลว้  
จากนนันาํท่านเดินทางสู่ โอวาคุดานิ หุบเขานรกทีเกิดขึนจากการปะทุขึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมือหลายพนัปี
ก่อน ทาํใหเ้กิดควันและบ่อนาํรอ้นผุดขึนมาจากใตด้ิน นาํและควันเหล่านีจะมีส่วนผสมของกาํมะถันอยู่ดว้ยโดย
ความรอ้นของนาํทีผดุขนึมานนัสามารถตม้ไข่ใหส้กุไดเ้ลยทีเดียว 

 
นาํท่านแวะเขา้เยียมชม โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าทเ์ล็ตส ์ทีรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมดงัระดบัตน้ๆ ทวัโลกมาไว้
ด้วยกัน ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ทีเชือมระหว่าง เม้าท์ไฟฟูจิ-ฮาโกเน่ มหานครโตเกียว ช่วงช้อป
กระหนาํ! สินคา้ปลอดภาษีหลากสไตลยี์หอ้ดงัเกือบ  แบรนด ์ไม่ว่าจะเป็นGUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, 
DESILE, BALLY, COACH, GAP, HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรือจะ
เ ป็นหมวดสินค้า  INTIMATE APPAREL อาทิ  KID BLUE, TRIUMPH หรือจะ เ ป็นหมวด HOME FASHION, 





  

FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนียงัมีหมวดสินคา้อืนๆ อาทิเช่น รองเทา้ กระเป๋า เสือผา้เด็ก ซงึทุกชินเป็น
ของแทร้าคาถกูพิเศษกว่าในหา้งสรรพสินคา้ทีรวบรวมไวใ้นพืนทีกว่า ,  ตารางฟุต นบัไดว้่าเป็นสวรรคข์อง
ทงันกัชอ้ปชาวญีปุ่ น และนกัทอ่งเทียวผูม้าเยือนอย่างแทจ้รงิ 
 พักท ีFUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทยีบเท่า  

คาํ  รับประทานอาหารคาํทหี้องอาหารโรงแรม เมนูพเิศษ !! บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์
หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญทา่นพกัผ่อนไปกบัการแช ่ออนเซ็น นาํแรธ่รรมชาตผิ่านความรอ้นใตพิ้ภพเพือผ่อน
คลายความเมือยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรีกระเปร่าผิวพรรณสดใสมีนาํมีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของรา่งกายใหอ้ยู่ในสภาพคงทีความอศัจรรยแ์ห่งการอาบนาํแร่แบบญีปุ่ นนีเองทาํใหมี้ผูก้ล่าวว่า => หาก
มาทญีีปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบนาํแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถงึญีปุ่น ! 

 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อนาํธรรมชาติกับความเลือมใสศรัทธาความเชือในภูเขาไฟ
ศกัดิสิทธิฟูจิยาม่ากบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิทีไหลซึมลึกลงพืนพิภพปฏิบตัิการ
ซึมซับบริเวณทีลุ่มทาํใหเ้กิดนาํซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อม นาํในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิด
สะท้อนทีสวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ.  สถานทีแห่งนีได้รับการคัดเลือกเป็น  ใน  อันดับแหล่งนาํจาก

วันทสีาม โอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ – พธีิชงชาญีปุ่น – พิพิธภัณฑแ์ผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิง

ชินจูกุ 





  

ธรรมชาติทีดีทีสดุของญีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือสินคา้พืนเมืองตา่งๆ และสินคา้เกษตรกรรมทีชาวบา้นนาํมาขาย
ระหว่างทางได ้ไมว่า่จะเป็นผกัภเูขาทีสดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถวั มนัญีปุ่ น และอนืๆ อีกมากมาย 
นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สมัผสัภเูขาไฟฟูจิอย่างใกลชิ้ดทีบริเวณชนัที 5 ซึงเป็นจดุทีรถโดยสารสามารถขึนไป
จอดได ้ฟูจิเป็นภูเขาไฟทีสูงทีสุดในญีปุ่ น และยงัเป็นสญัลักษณข์องประเทศญีปุ่ นอีกดว้ย ท่านสามารถชมความ
งามของภูเขาไฟฟูจิไดต้ลอดทงัปี เพราะในแตล่ะฤดภููเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามทีแตกตา่งกนั และเป็นภูเขาไฟที
สวยงามไม่วา่จะมองจากมมุไหนก็ตาม  (การขนึชมภูเขาไฟฟูจิชนั 5 นันขึนอยู่กับสภาพอากาศอาํนวย) 

 
นาํท่านสมัผสัประสบการณ ์พิธีชงชาแบบญีปุ่น ซึงเป็นเอกลักษณข์องประเทศญีปุ่ น ว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่าง
สุนทรียด์ว้ยการดืมชาและการชงชาผงสีเขียว หรือ มัทฉะ นบัตงัแต่ประมาณศตวรรษที 14 ตน้ฉบบัของพิธีชงชา 
และใหท้่านไดส้มัผสักับบรรยากาศของการจาํลองเรืองราวเกียวกบัการพบปะในวงสงัคม เกียวกบัการดืมชาและชง
ชาทีไดแ้พรห่ลายในบรรดาชนชนัสงูทีเกิดขนึในประเทศญีปุ่ น อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซือของทีระลกึตามอธัยาศยั  
นาํท่านเยียมชม พิพิธภัณฑแ์ผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ใหท้่านไดส้มัผสักับบรรยากาศของการ
จาํลองเรืองราวเกียวกับแผ่นดินไหวทีเกิดขึนในประเทศญีปุ่ น หรือเลือกทดสอบบ้านจําลองสถานะการณ์
แผ่นดินไหว รบัการสนัสะเทือนจากขนัตาํสดุสู่ขนัสงูสุด และศกึษาเรียนรูป้ระสบการณ ์ในหอ้งจาํลองตา่งๆ จากนนั
อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกสินคา้โอทอปจากรา้นปลอดภาษีทีมีขายเฉพาะในญีปุ่ นเท่านนั 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวันทภีัตตาคาร  
 
 
 





  

 
 
บ่าย นาํท่านสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจา้แม่กวนอิมอันศกัดิสิทธิทีมีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึงประดิษฐานใน

วิหารหลวงของวดัและเป็นทีเคารพสกัการะของชาวญีปุ่ น รวมถึงนกัทอ่งเทียวทีมาเยือนประเทศญีปุ่ น วดัอาซากสุะ
เป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางดา้นหนา้ประตคูามินาริมง มีโคมไฟยกัษสี์แดงทีมีขนาดใหญ่ทีสดุในโลก มี
ความสงูถึง 4.5 เมตร มีนาํหนกัถึง 130 กิโลกรมั ใหท้่านไดไ้ปถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีระลึกและถดัจากโคมไฟยกัษ ์ทา่น
จะไดเ้ลือกซือของทีระลึก อาทิเช่น แมวกวกัแบบตา่งๆ โคมไฟนอ้ยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อยๆ ขึนชือ
ของย่านนี เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้นๆ เซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศ
ตะวนัออกของวดัคือ แมน่าํซูมิดะงาวะ ไหลลงอา่วโตเกียวและใกล้ๆ  กนัจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอน็ ซงึเปิดโล่ง
สู่แมน่าํดว้ยบรรยากาศสวยงามนา่เดนิเล่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





  

จากนนันาํท่าน ช้อปปิงชินจูกุ ตืนตาตืนใจ
กับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที
คราคราํดว้ยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยี
ทันสมัยตลอดสองข้างทาง นําท่านสัมผัส
บรรยากาศย่านชอ้ปปิงชือดงัของญีปุ่ นทีทา่น
จะไดเ้พลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าทีถูก
ตาถกูใจถกูเงินในกระเป๋า ชินจกู ุย่านชอ้ปปิง
ทีมีความเจริญ อันดับหนึ งของ โตเ กียว
ปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางทีสอง
แหง่นคร ศนูยร์วมรา้นคา้จดัแตง่อย่างหรูหรา
น่ารกัหลากสไตล ์รวมไปถึงรา้นสินคา้ชือดงั
เป็นทีนิยมทังชาวญีปุ่ น และนักท่องเทียว
ทีมาเยือนร้าน  เยนเท่ากันหมด (ยัง
ไม่รวมภาษี %) มีทงัเครืองสาํอาง กิฟช็อป ขนม และสินคา้อืนๆ อีกมากมายทีท่านสามารถเลือกซือเป็นของฝาก
กลบับา้นไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกับการจบัจ่ายเลือกซือสินคา้ถูกใจ อาทิ สินคา้แบรนด์
เนมดงั อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล หรือสินคา้เอาใจคณุผูห้ญิง เสือผา้แฟชนัวยัรุน่ กระเป๋า รองเทา้ 
เครอืงสาํอางยีหอ้ดงัของญีปุ่ นไมว่่าจะเป็น KOSE,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถกูกว่าเมืองไทย   

คาํ  รับประทานอาหารคาํทภีัตตาคาร 
 พักท ีDAIICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นาํท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ 
(Hikawa Shrine) เป็นศาลเจ้าทีเขาว่าเด็ด
นกัเรืองขอพรความรกั ภายในมี “อุโมงคเ์อ
มะ” เอมะ คือ แผ่นไม้ทีเราเขียนขอพร 
และนํามาผูกจนกลายเป็นซุ้มคล้าย
อุโมงค ์เป็นจดุทีนกัท่องเทียวนิยมถ่ายรูปทาํ
คอนเทนตจ์าํนวนมาก นอกจากนีสายมูไม่
ควรพลาด ท่านยงัสามารถซือเครืองรางตา่งๆ 
ทีไม่ใช่เฉพาะดา้นความรกั ยงัมี ดา้นสขุภาพ 
ด้านการเงิน การงาน การเรียน เดินทาง
ปลอดภัย และโชคลาภ ก็มีมากมายใหท้่าน
ไดเ้ลือกไวเ้ป็นของฝากของทีระลกึอีกดว้ย  

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวันทภีัตตาคาร  
 
 

วันทสี ี    ศาลเจ้าฮิคาวะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – โอไดบะ – ห้างไดเวอรซิ์ต ี– นาริตะ 





  

บ่าย ใหท้่านไดอิ้สระเดินชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านทีมีบา้นเรือนสมยั
เอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง จากนนัใหท้่านอิสระชอ้ปปิงเลือกซือสินคา้พืนเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy 
Alley) เป็นเสน้ชอ้ปปิงทีรา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพืนเมือง เช่น เคก้ และ ขนมหวาน จึงเป็นทีมาของชือตรอก
ลกูกวาด หรือตรอกขนมนนัเอง นอกจากนียงัมีขายคารนิโดะ (karinto) คุก้กีพืนเมืองญีปุ่ น, ไอศกรีม, ขนมทีทาํจาก
ถวัแดง และมนัหวาน และของฝากตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะทีสรา้งขึนไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิง และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าว
โตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชือเสียงและเป็นทีนิยม
ในช่วงหลังของปี  นอกจากมีสถาปัตยกรรมที
สวยงามตงัอยู่มากมายแลว้ แตก็่ยงัคงความเป็นธรรมชาติ
ไวด้ว้ยความอดุมสมบูรณข์องพืนทีสีเขียว นาํทา่นเดินทาง
สู่  ไดเวอร์ซิตี โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo 
Plaza)  เป็นห้างดังอีกห้างหนึงทีอยู่บนเกาะโอไดบะ 
จดุเดน่ของหา้งนีก็คือ หุน่ยนตก์นัดมั ขนาดเท่าของจรงิ ซงึ
มีขนาดใหญ่มากในบรเิวณหา้ง อิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

คาํ อิสระรับประทานอาหารคาํตามอัธยาศัย 
นาํทา่นเดินทางสู ่เมืองนาริตะ (Narita)  
 พักท ีWELCO NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

 

 





  

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย SET BOX   

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพือเตรียมตวัเดนิทางสูส่นามบินเพือกลบักรุงเทพฯ 
09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เทียวบนิที XJ601  

(บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 
14.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

********ขอบคุณทกุท่านทีใช้บริการ********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซือสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺     

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบ

ล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลกูค้าเป็นสาํคัญ**                 
 

 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อทา่น) 
 

วันเดนิทาง 
 

  ราคาทัวรผู้์ใหญ่  

พักห้องละ -  ท่าน 
(20 ทา่นออกเดินทาง) 

พักเดยีวจ่ายเพมิ 

12 –  เมษายน  (วันสงกรานต)์ 53,999  บาท / ทา่น 7,500  บาท / ทา่น 

13 –  เมษายน  (วันสงกรานต)์ 53,999  บาท / ทา่น 7,500  บาท / ทา่น 

14 –  เมษายน  49,999  บาท / ทา่น 7,500  บาท / ทา่น 

19 –  เมษายน  38,999  บาท / ทา่น 7,500  บาท / ทา่น 

20 –  เมษายน  39,999  บาท / ทา่น 7,500  บาท / ทา่น 

21 –  เมษายน  39,999  บาท / ทา่น 7,500  บาท / ทา่น 

22 –  เมษายน  38,999  บาท / ทา่น 7,500  บาท / ทา่น 

 เมษายน –  พฤษภาคม  41,999  บาท / ทา่น 7,500  บาท / ทา่น 

03 –  พฤษภาคม  38,999  บาท / ทา่น 7,500  บาท / ทา่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันทหี้า   สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 





  

 

 

 

 

1. ค่าตัวเครืองบินชนัทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามทีระบุไว้ในรายการเท่านนั ตัวเครืองบินทีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สามารถเลือกทนัีงล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับทนัีงแบบสุ่มเท่านัน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนาํมนัขึน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีนาํมนัเพิม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดนิทาง **ราคาทัวรนี์เช็คภาษีนาํมัน ณ วันท ี16 พ.ย. 65  

3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเดียว  เตียง) ซงึโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM   ท่าน 1 หอ้ง ท่านที  อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูทีนอน ทงันีขนึอยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนนัๆ 

4. ค่าอาหาร ตามทีระบไุวใ้นรายการ และ นาํดืมบนรถวนัละ  ขวด  
5. ค่ายานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามทีระบไุวใ้นรายการ 
6. นาํหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 2  กิโลกรัม  สมัภาระตดิตวัขึนเครืองได ้  ชิน ตอ่ทา่น นาํหนกัตอ้งไม่เกิน  กิโลกรมั 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อา

ประกนัทีมีอายตุงัแต ่  –  ปี 
ในการเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหนว่ยงานทีเกียวขอ้ง 

การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชือ, ไวรสั, ไสเ้ลือน, ไสต้งิ, อาการทีเกียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอนืๆ ตามเงือนไขในกรมธรรม ์
 
 
 

1. ค่าทาํหนังสอืเดนิทางทกุประเภท 
2. คา่ดาํเนินการคดักรองตรวจหาเชือ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางออกนอกประเทศไทยอย่างนอ้ย  ชวัโมง 
3. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอนืๆ ฯลฯ 
4. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด,์ คนขับรถ รวม 1,500 บาทต่อคน (เดก็ชาํระทปิเท่ากับผู้ใหญ่) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่าย  % ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินทีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมลูคา่เพมิ และหกั ณ ทีจา่ย จากยอดขายจรงิทงัหมดเทา่นนั และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ
ออกใบเสรจ็ทีถกูใหก้บับรษิัททวัรเ์ทา่นนั 

6. ค่าวีซ่าญีปุ่นสาํหรับชาวต่างชาต ิ
7. ค่าธรรมเนียมนาํมันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสีายการบินมีการปรับขนึราคา 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 





  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

 





  

 

   ** กอ่นทาํการจองทัวรทุ์กครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทกุหน้า และทกุบรรทดั เนอืงจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทขีายเป็นหลัก **      

 


