


  

  

      

                                                

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

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

2 
สนำมบินนำริตะ – ฮำโกเน่ – ล่องทะเลสำบอำชิ (ล่อง
สัน้) – หุบเขำโอวำคุดำนิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้ำท์
เล็ตส์ 

   
FUJI MATSUZONO 
HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 โอชิ โนะ ฮัคไค – ภู เขำไฟฟูจิ  – พิ ธีชงชำญี่ ปุ่ น  – 
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอำซำกุสะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

   DAIICHI RYOGOKU HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 ศำลเจ้ำฮิคำวะ (ชมดอกซำกุระ)– ย่ำนเมืองเก่ำคำวำ
โกเอะ – โอไดบะ – ห้ำงไดเวอร์ซิตี ้– นำริตะ  

  X WELCO NARITA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

5 สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพฯ (XJ601 : 09.15-14.00)   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 าท่านเดินทางสู่ ฮำโกเน่ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อน า้พุร้อนซุกซ่อนอยู่
มากมายและเป็นจดุที่แม่น า้ฮายากาวะกบัซุคโุมะไหลมาบรรจบกนัถึง 16 แห่ง  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางด้วยการ ล่องเรือโจรสลัด ยงับริเวณ ทะเลสำบอำชิ (ประมำณ 10-15 

นำท)ี ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภเูขาเมื่อกว่า 3,000 ปีมาแล้ว  
 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ  

วันที่สอง  สนำมบินนำริตะ – ฮำโกเน่ – ล่องทะเลสำบอำชิ (ล่องสัน้) – หุบเขำโอวำคุดำนิ – โกเทมบะ พรีเมียม      
เอ้ำท์เล็ตส์ 





  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โอวำคุดำนิ หุบเขานรกที่เกิดขึน้จากการปะทุขึน้มาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพนัปี
ก่อน ท าให้เกิดควันและบ่อน า้ร้อนผุดขึน้มาจากใต้ดิน น า้และควันเหล่านีจ้ะมีส่วนผสมของก ามะถันอยู่ด้วยโดย
ความร้อนของน า้ที่ผดุขึน้มานัน้สามารถต้มไข่ให้สกุได้เลยทีเดียว 
 
น าท่านแวะเข้าเยี่ยมชม โกเทมบะ พรีเมียม เอ้ำท์เล็ตส์ ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมดงัระดับต้นๆ ทัว่โลกมาไว้
ด้วยกัน ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ที่เชื่อมระหว่าง เม้าท์ไฟฟูจิ -ฮาโกเน่ มหานครโตเกียว ช่วงช้อป
กระหน ่า! สินค้าปลอดภาษีหลากสไตล์ยี่ห้อดังเกือบ 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นGUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, 
DESILE, BALLY, COACH, GAP, HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรือจะ
เป็นหมวดสินค้า INTIMATE APPAREL อาทิ  KID BLUE, TRIUMPH หรือจะเป็นหมวด HOME FASHION, 
FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีหมวดสินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า เสือ้ผ้าเด็ก ซึ่งทุกชิน้เป็น
ของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมไว้ในพืน้ที่กว่า 400,000 ตารางฟุต นบัได้ว่าเป็นสวรรค์ของ
ทัง้นกัช้อปชาวญ่ีปุ่ น และนกัท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างแท้จริง 





  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 าท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน า้ธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อในภูเขาไฟ
ศกัด์ิสิทธ์ิฟูจิยาม่ากับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิท่ีไหลซึมลึกลงพืน้พิภพปฏิบัติการ
ซึมซับบริเวณที่ลุ่มท าให้เกิดน า้ซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น า้ในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิ ด
สะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนีไ้ด้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน า้จาก
ธรรมชาติที่ดีที่สดุของญ่ีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านน ามาขาย
ระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็นผกัภเูขาที่สดกรอบ ผลไม้อบแห้ง ถัว่ มนัญ่ีปุ่ น และอื่นๆ อีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สำม โอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขำไฟฟูจิ – พิธีชงชำญี่ปุ่ น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอำซำกุสะ – ช้อปป้ิง
ชินจูก ุ





  

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ สมัผสัภูเขาไฟฟจูิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณชัน้ท่ี 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึน้ไป
จอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สดุในญ่ีปุ่ น และยังเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย ท่านสามารถชมความ

งามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดภููเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟที่
สวยงามไม่ว่าจะมองจากมมุไหนก็ตาม  (กำรขึน้ชมภูเขำไฟฟูจิชัน้ 5 นัน้ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศอ ำนวย) 
 
น าท่านสมัผัสประสบการณ์ พิธีชงชำแบบญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น ว่าด้วยการใช้เวลาอย่าง
สุนทรีย์ด้วยการด่ืมชาและการชงชาผงสีเขียว หรือ มัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบบัของพิธีชงชา 
และให้ท่านได้สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัการพบปะในวงสงัคม เก่ียวกบัการด่ืมชาและชง
ชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชัน้สงูที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั  
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 าท่านสู่ วัดอำซำกุสะ นมสัการเจ้าแม่กวนอิม
อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีความสงูเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึง่
ประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่
เ ค า ร พ สั ก ก า ร ะ ข อ ง ช า ว ญ่ี ปุ่ น  ร ว ม ถึ ง
นกัท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญ่ีปุ่ น วดัอาซากุ
สะเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทาง
ด้านหน้าประตคูามินาริมง มีโคมไฟยกัษ์สีแดงที่
มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มีความสงูถึง 4.5 เมตร 
มีน า้หนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ไปถ่ายรูป
เก็บไว้เป็นที่ระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่าน
จะได้เลือกซือ้ของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวกัแบบต่างๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อยๆ ขึน้ชื่อ
ของย่านนี ้เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อนๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศ
ตะวนัออกของวดัคือ แม่น า้ซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กนัจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึง่เปิดโล่ง
สูแ่ม่น า้ด้วยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเลน่ 
จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงชินจูกุ ต่ืนตาต่ืนใจกบั
บรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวท่ีคราคร ่า
ด้วยผู้ คนมากมาย และเทคโนโลยีทันสมัย
ตลอดสองข้างทาง น าท่านสัมผัสบรรยากาศ
ย่านช้อปปิ้งชื่ อดั งของ ญ่ีปุ่ นที่ ท่ านจะไ ด้
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกตาถูกใจ
ถูกเงินในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีความ
เจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบนัถูกขนาน
นามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวม
ร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ 
รวมไปถึงร้านสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทัง้ชาวญ่ีปุ่ น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ร้ำน 100 เยนเท่ำกันหมด (ยังไม่
รวมภำษี 8%) มีทัง้เคร่ืองส าอาง กิ๊ฟช็อป ขนม และสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซือ้เป็นของฝาก
กลบับ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการจับจ่ายเลือกซือ้สินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์
เนมดงั อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคณุผู้หญิง เสือ้ผ้าแฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเท้า 
เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถกูกว่าเมืองไทย   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ภัตตำคำร 
 พักที่ DAIICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 
 
 
 
 





  

 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านขอพรความรัก ณ ศำลเจ้ำฮิคำวะ 
(Hikawa Shrine) เป็นศาลเจ้าที่เขาว่าเด็ดนัก
เร่ืองขอพรความรัก ภายในมี “อุโมงค์เอมะ” 
เอมะ คือ แผ่นไม้ที่ เรำเขียนขอพร และ
น ำมำผูกจนกลำยเป็นซุ้มคล้ำยอุโมงค์ เป็น
จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปท าคอนเทนต์
จ านวนมาก นอกจากนีส้ายมูไม่ควรพลาด 
ท่านยังสามารถซือ้เคร่ืองรางต่างๆ ที่ไม่ใช่
เฉพาะด้านความรัก ยังมี ด้านสุขภาพ ด้าน
การเงิน การงาน การเรียน เดินทางปลอดภัย 
และโชคลาภ ก็มีมากมายให้ท่านได้เลือกไว้
เป็นของฝากของที่ระลกึอีกด้วย  
ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงปลำยเดือนมีนำคม – ต้นเดือนเมษำยน ริมแม่น ำ้ชินกำชิจะเต็มไปด้วยมวลหมู่ดอก
ซำกุระท่ีงดงำม ซึ่งเป็นจุดชมวิวซำกุระท่ียังคงควำมรู้สึกแบบสมัยโบรำณ (ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง       รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  

วันที่สี่     ศำลเจ้ำฮิคำวะ (ชมดอกซำกุระ) – ย่ำนเมืองเก่ำคำวำโกเอะ – โอไดบะ – ห้ำงไดเวอร์ซิตี ้– นำริตะ 





  

บ่ำย 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 

น าท่านเดินทางสู่ ย่ำนโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึน้ไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าว
โตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ตัง้อยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ที่สีเขียว   น าท่านเดินทางสู ่  ได
เวอร์ซิตี ้โตเกียว พลำซ่ำ (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดงัอีกห้างหนึ่งที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จดุเด่นของห้าง
นีก้็คือ หุ่นยนต์กนัดัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึง่มีขนาดใหญ่มากในบริเวณห้าง อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองนำริตะ (Narita)  
 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: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ**     

 
 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวร์ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม 

29 มีนำคม – 02 เมษำยน 2566 43,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 

30 มีนำคม – 03 เมษำยน 2566 43,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 

31 มีนำคม – 04 เมษำยน 2566 43,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 

05 – 09 เมษำยน 2566 44,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 

07 – 11 เมษำยน 2566 44,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ห้ำ   สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพฯ 





  

 
 

 
 

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

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วันท่ี 16 พ.ย. 65  

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 

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 
 
 
 

 อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 





  

 





  

 





  

 
** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมท่ีขำยเป็นหลัก ** 


