



 

 

 
 

 

      

                                                                         

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

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

2 สนำมบินนำริตะ – เมืองคำมำคุระ – วัดโคโตคุอิน – 
วัดฮำเซเดระ – ภูเขำไฟฟูจิ 

X   FUJI MATSUZONO HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 
ทะเลสำบโมโตสุ  –  ทุ่ งพิ ้ง ค์มอส – พิพิธภัณฑ์
แผ่นดินไหว – พิธีชงชำญี่ปุ่ น – โกเทมบะ พรีเมียม 
เอ้ำท์เล็ตส์  

  X WELCO NARITA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 ศำลเจ้ำฮิคำวะ – ย่ำนเมืองเก่ำคำวำโกเอะ – เมือง
โตเกียว – วัดอำซำกุสะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

  X WELCO NARITA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

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

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และคนขับรถ จ ำนวน  1,500  บำท *** 
 






 

                              

 
 
 
 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 
 

21.00 น.  พร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 4 เคำน์เตอร์ 
H สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

23.55 น. เหนิฟ้าสู ่สนำมบินนำริตะ โดย สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600   
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

  
 
 
08.00 น. เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพื่อ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองคำมำคุระ ณ วัดโคโตคุอิน นมสัการพระพทุธรูปองค์ใหญ่ อมิตตา นิโอยรูาอิ หรือที่รู้จกักนั
ในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง ท าจากสมัฤทธ์ิ องค์หลวงพ่อมีความสงูรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะองค์พระสงู 11 
เมตร น า้หนักราว 122 ตัน เดิมองค์พระใหญ่แกะสลกัจากไม้สูงถึง 24 เมตร วิหารและองค์พระถูกภัยธรรมชาติ
ท าลายหลายครัง้ แม้จะสร้างขึน้ใหม่ก็ถูกภัยธรรมชาติเหล่านีท้ าลายลง จนกระทัง่ครัง้สุดท้ายในปี ค.ศ. 1584 ได้
เกิดปาฏิหาริย์กบัองค์หลวงพ่อเพียงแค่ทรุดลงเล็กน้อย แต่ยงัคงประดิษฐานอยู่ที่เดิม ชาวญ่ีปุ่ นมีความศรัทธาเชื่อ
ในการบนบานขอให้ประสบความส าเร็จต่างๆ พลาดไม่ได้กับการแวะบันทึกภาพคู่กับต้นสน ที่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 7) ทรงปลกูในวโรกาสที่เสด็จพระราชด าเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าร าไพ
พรรณี พระบรมราชินี ครัง้เยือนวดัโคโตคอิุนเมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2474   
น าท่านเดินทางสู่ วัดฮำเซเดระ เป็นวดัเก่าแก่ที่โดดเด่นด้วยบนัไดหินจ านวน 399 ขัน้ ภายใต้หลงัคาที่ทอดยาวสู่
พระอุโบสถ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารไม้ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติ อีกทัง้วัดแห่งนีย้ังเป็นสถานที่

วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ  

วันที่สอง สนำมบินนำริตะ – เมืองคำมำคุระ – วัดโคโตคุอิน – วัดฮำเซเดระ – ภูเขำไฟฟจูิ 

ไฮไลท์ของกำรท่องเที่ยวทริปนี้ 
เช็คอินสุดชิคกับ ชิบะซำกุระ ทุ่งพิงค์มอสสีชมพู ขนำดใหญ่ท่ำมกลำงภูเขำไฟฟูจ ิ
สักกำระพระใหญ่ไดบุทสึ ที่วัดโคโตคุอิน เอกลักษณ์ของเมืองคำมำคุระ 

ถูกใจสำยมูเตลู ขอพรควำมรักท่ี ศำลเจ้ำฮิคำวะ ท่ีเรียกกันว่ำ "ศำลเจ้ำแห่งควำมรัก" 
รับประสบกำรณ์ วิธีชงชำแบบดัง้เดิมของชำวญี่ปุ่ น ศิลปะท่ีสืบทอดมำยำวนำน 
ชมเมืองเก่ำคำวำโกเอะ เมืองแห่งมรดกโลกทำงประวัติศำสตร์ ที่ได้ฉำยำว่ำ "ลิตเติล้เอโดะ" 
 






 

ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมปาง 11 พกัตร์ ความสงู 9.18 เมตร ที่สร้างด้วยไม้ในลกัษณะประทบัยืนที่มีความสงู
ถึง 10 เมตร นอกจากนัน้วดัฮาเซเดระยงัเป็นวดัที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของดอกโบตัน๋ที่ปลกู อยู่ทัว่บริเวณวดักว่า 7,000 
ต้น บริเวณด้านหน้าของวิหารใหญ่ยงัเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นชายฝ่ังทะเล อ่าวซากะมิ ของเมืองคามาครุะ
ได้อย่างชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ สมัผสัภูเขาไฟฟจูิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณชัน้ที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึน้ไป

จอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สดุในญ่ีปุ่ น และยังเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย ท่านสามารถชมความ
งามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดภููเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟที่
สวยงามไม่ว่าจะมองจากมมุไหนก็ตาม  (กำรขึน้ชมภูเขำไฟฟูจิชัน้ 5 นัน้ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศอ ำนวย) 






 

 

 พักที่ FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ห้องอำหำรโรงแรม เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขำปูยักษ์ 

หลงัรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นนี่เองท าให้มีผู้กล่าวว่า => หำก
มำที่ญี่ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ำ้แร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญี่ปุ่ น ! 

 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบโมโตสุ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่เกิดการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิในอดีตกาล  ชมอีก 

1 ไฮไลท์ ทุ่งพิง้ค์มอส ความงามของดอกไม้ที่เบ่งบานทั่วภูเขา บนพืน้ที่กว่า 100,000 ตารางเมตร เปลี่ยนภูเขา
ธรรมดาให้เป็นภเูขาสีชมพูท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ทุ่งแห่งนีเ้ป็นจุดชมพิง้ค์มอสอนัดบัที่ 1 ของประเทศญ่ีปุ่ น ในวนัฟ้าเปิด 
ท่านจะพบกบัความงามของภเูขาไฟฟจูิ ท้องฟ้าตดักบัทุ่งดอกไม้สีชมพ ู(ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศแต่ละวัน) 

วันที่สำม ทะเลสำบโมโตสุ – ทุ่งพิง้ค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – พิธีชงชำญี่ปุ่ น – โกเทมบะ พรีเมียม 
เอ้ำท์เล็ตส์  






 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ให้ท่านได้สมัผัสกับบรรยากาศของการ
จ าลองเร่ืองราวเก่ียวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น หรือเลือกทดสอบบ้านจ าลองสถานะการณ์
แผ่นดินไหว รับการสัน่สะเทือนจากขัน้ต ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และศกึษาเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจ าลองต่างๆ จากนัน้
อิสระให้ท่านได้เลือกสินค้าโอทอปจากร้านปลอดภาษีที่มีขายเฉพาะในญ่ีปุ่ นเท่านัน้ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านสมัผัสประสบการณ์ พิธีชงชำแบบญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น ว่าด้วยการใช้เวลาอย่าง

สุนทรีย์ด้วยการด่ืมชาและการชงชาผงสีเขียว หรือ มัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบบัของพิธีชงชา 
และให้ท่านได้สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกับการพบปะในวงสงัคม เก่ียวกบัการด่ืมชาและชง
ชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชัน้สงูที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 






 

น าท่านอิสระช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้ำท์เล็ตส์ ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมดังระดับต้นๆ ทั่วโลกมาไว้
ด้วยกนั ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ที่เชื่อม
ระหว่าง เม้าท์ไฟฟูจิ -ฮาโกเน่ มหานครโตเกียว 
ช่วงช้อปกระหน ่า! สินค้าปลอดภาษีหลากสไตล์
ยี่ห้อดังเกือบ 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นGUCCI, 
AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY, 
COACH, GAP, HUGO BOSS, VERSACE, YVES 
SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE ห รือจะ เ ป็น
หมวดสิ น ค้ า  INTIMATE APPAREL อาทิ  KID 
BLUE, TRIUMPH ห รื อ จ ะ เ ป็ นหม วด  HOME 
FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯ ล ฯ 
นอกจากนีย้ังมีหมวดสินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า เสือ้ผ้าเด็ก ซึ่งทุกชิน้เป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าใน
ห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมไว้ในพืน้ที่กว่า 400,000 ตารางฟุต นับได้ว่าเป็นสวรรค์ของทัง้นักช้อปชาวญ่ีปุ่ น และ
นกัท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างแท้จริง 

 ***อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองนำริตะ (Narita)  
 พักที่ WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 

 
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านขอพรความรัก ณ ศำลเจ้ำฮิคำวะ เป็นศาลเจ้าที่เขาว่าเด็ดนกัเร่ืองขอพรความรัก ภายในมี “อุโมงค์เอมะ” 
เอมะ คือ แผ่นไม้ท่ีเรำเขียนขอพร และน ำมำผูกจนกลำยเป็นซุ้มคล้ำยอุโมงค์ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยม
ถ่ายรูปท าคอนเทนต์จ านวนมาก นอกจากนีส้ายมูไม่ควรพลาด ท่านยังสามารถซือ้เคร่ืองรางต่างๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะ
ด้านความรัก ยงัมี ด้านสขุภาพ ด้านการเงิน การงาน การเรียน เดินทางปลอดภยั และโชคลาภ ก็มีมากมายให้ท่าน
ได้เลือกไว้เป็นของฝากของที่ระลกึอีกด้วย  
ให้ท่านได้อิสระเดินชม ย่ำนเมืองเก่ำคำวำโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมยั
เอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ณ ตรอกลูกกวำด (Candy 
Alley) เป็นเส้นช้อปปิ้งที่ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายขนมพืน้เมือง เช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อตรอก
ลกูกวาด หรือตรอกขนมนัน่เอง นอกจากนีย้งัมีขายคารินโดะ (karinto) คุ้กกีพ้ืน้เมืองญ่ีปุ่ น, ไอศกรีม, ขนมที่ท าจาก
ถัว่แดง และมนัหวาน และของฝากต่างๆ 

 
 
 
 

วันที่สี่     ศำลเจ้ำฮิคำวะ – ย่ำนเมืองเก่ำคำวำโกเอะ – เมืองโตเกียว – วัดอำซำกุสะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ 






 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ มหำนครโตเกียว ต่ืนตาต่ืนใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่ เต็มไปด้วยผู้ คน

มากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองข้างทาง จากนัน้เดินทางสู่ วัดอำซำกุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอัน
ศักด์ิสิทธ์ิท่ีมีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสกัการะของชาว
ญ่ีปุ่ น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญ่ีปุ่ น วัดอาซากุสะเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้า
ประตคูามินาริมง มีโคมไฟยกัษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มีความสงูถึง 4.5 เมตร มีน า้หนกัถึง 130 กิโลกรัม 
ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้เลือกซือ้ของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวกัแบบ
ต่างๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกญุแจหรือเดินชิมขนมอร่อยๆ ขึน้ชื่อของย่านนี ้เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอด
ร้อนๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศตะวนัออกของวดัคือ แม่น า้ซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียว
และใกล้ๆ กนัจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึง่เปิดโลง่สูแ่ม่น า้ด้วยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเลน่ 
น าท่านอิสระ ช้อปป้ิงชินจูกุ ย่านที่มีความเจริญอนัดบัหนึ่งของโตเกียว เป็นศนูย์รวมร้านค้าท่ีจดัแต่งอย่างหรูหรา
น่ารักหลากสไตล์ มีร้านค้าชื่อดังเป็นที่เป็นที่นิยมทัง้ชาวญ่ีปุ่ น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน มีทัง้สินค้าแบรนด์เนม 
เสือ้ผ้าแฟชัน่ อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล กิ๊ฟช็อป ขนม รวมถึงเคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่า
จะเป็น KOSE, SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทยและสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถ
เลือกซือ้เป็นของฝากกลบับ้านได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

***อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 
 พักที่ WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 






 

 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรท่ำนด้วย SET BOX   
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสูส่นามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 

09.15 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

14.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 
********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺     
**หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส ำคัญ**                 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวร์ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม รำคำไม่รวมตั๋ว 

6 – 10 พฤษภำคม 2566 39,999  บำท / ท่ำน 9,500 บำท / ท่ำน 19,999 บำท / ท่ำน 

20 – 24 พฤษภำคม 2566 39,999  บำท / ท่ำน 9,500 บำท / ท่ำน 19,999 บำท / ท่ำน 

24 – 28 พฤษภำคม 2566 38,999  บำท / ท่ำน 9,500 บำท / ท่ำน 19,999 บำท / ท่ำน 
 
 
 

 
 

 

1. ค่ำตั๋ วเคร่ืองบินชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านัน้  ตั๋ วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกที่น่ังล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่ำนัน้) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วันท่ี 23 ก.พ. 66 

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึง่โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง 
TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัห้องพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

วันที่ห้ำ   สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพฯ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 






 

4. ค่ำอำหำร ตามที่ระบไุว้ในรายการ และ น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้ เอา
ประกนัที่มีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวข้องกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
 
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชัว่โมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ รวม 1,500 บำทต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสร็จที่ถกูให้กบับริษัททวัร์เท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำญี่ปุ่ นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 






 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

 






 

 
   ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก **      
 


