


 
  

    

 

                                         

 

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ (TG642 : 23.50-08.10)  X X X  

2 สนำมบินนำริตะ – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ – ตลำด
ปลำนำคำมินำโตะ – สวนไคระคุเอน 

X   FURUTAKIYA HOT SPRING 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

3 ลำนผำหินล้ำนปี – หมู่บ้ำนโบรำณโออุจิ จูคุ – ศำลเจ้ำ
โทโชกุ – สะพำนชินเคียว   

   KINUGAWA PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ  

4 ทะเลสำบชูเซนจ ิ– น ้ำตกเคงอน (รวมลิฟท)์ – ศำลเจ้ำฮิ
คำวะ (ชมดอกซำกุระ) – ไร่สตรอวเ์บอรร่ี์ 

   KEIO PLAZA HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

5 อิสระช้อปป้ิงตลอดทัง้วัน (ไม่รวมค่ำเดินทำง)  X X KEIO PLAZA HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

6 วัดอำซำกุสะ – อิออน พลำซ่ำ – สนำมบินนำริตะ – 
กรุงเทพฯ (TG677 : 17.25-21.55) 

  X  

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน  1,000  บำท *** 





 
 
 
 
 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 
 

 

20.30 น.  พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 ประตู 4 เคำนเ์ตอร ์
H สำยกำรบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

23.50 น. เหนิฟ้าสู ่สนำมบินนำริตะ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG 642   
 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
 
 
08.10 น. เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
 น าท่านเยี่ยมชม พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ที่อยู่ในจงัหวดัอิบารา

กิ ซึ่งในปี ค.ศ. 1995 ไดร้บัการบนัทกึจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปป้ันพระพทุธรูปปางยืนที่
หล่อจากทองสัมฤทธิ์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ส่วนสูงนัน้ 120 เมตร (ส่วนของรูปป้ันสูง 100 
เมตร สว่นฐานสงู 20 เมตร) พระพทุธรูปปางยืนนี ้สงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
น าท่านเดินทางสู่ ตลำดปลำนำคำมินำโตะ (Nakaminato Market) ตั้งอยู่ในเขต
จังหวัด “อิบารากิ” เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอิบารากิ อุดมไปดว้ยอาหาร
ทะเลสด อรอ่ย จากท่าเรือนาคามินาโตะ และรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนัสวยงาม ท าให้
เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีเัป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านชม สวนไคระคุเอน (Kairakuen Garden) ตัง้อยู่ในเมืองมิโตะ (Mito) เป็น "1 

ใน 3 สวนที่สวยที่สดุในญ่ีปุ่ น" สวนแห่งนีเ้ปิดใหป้ระชาชนมาพกัผ่อนเมื่อปี 1842 โดยนาริอาคิ โทคกุาวะ ไดเมียวที่ 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ  

วันทีส่อง สนำมบินนำริตะ – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ – ตลำดปลำนำคำมินำโตะ – สวนไคระคุเอน 

ไฮไลทข์องกำรท่องเทีย่วทริปนี้ 
ชม พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ พระพุทธรูปปำงยืนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก 
ย้อนเวลำสู่ยุคซำมูไรที่ หมู่บ้ำนโออุจิ จูคุ ในฟุกุชิมะ 

ชม “ดอกซำกุระ” และ “ดอกบ๊วย” ทีส่วนไคระคุเอน เป็น 1 ใน 3 สวนทีส่วยทีสุ่ดในญ่ีปุ่ น 
ศำลเจ้ำโทโชกุ เป็นศำลเจ้ำทีเ่ปรียบเสมือนเป็นแลนดม์ำรก์ส ำคัญของเมืองนิกโกะ 
ชม “ดอกซำกุระ” ทีริ่มแม่น ้ำชินกำชิ ณ ศำลเจ้ำฮิคำวะ 
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่ำง ROKKASEN (ทวีีแชมป์เป้ียน) 




9 ในตระกูลมิโตะ สวนไคระคเุอนไดป้ลกูตน้บ๊วย 100 สายพนัธุร์าว 3,000 ตน้ ซึ่งเป็นสญัลกัษณท์ี่แสดงถึงการมา
เยือนของฤดใูบไมผ้ลิ แลว้ต่อดว้ยดอกซากุระ และดอกสึสึจิ หรือดอกอาซาเลียในฤดใูบไมผ้ลิ ดอกฮางิ (ไมพุ้่มชนิด
หนึ่ง) ในฤดูใบไมร้่วง ส่วนตน้ฤดูหนาวจะไดช้มดอกนิคิซาคิซากุระ (ซากุระที่ผลิบานใน 2 ฤดู) ท าใหส้วนแห่งนีดู้
สวยงามตลอดทัง้ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พักที ่FURUTAKIYA HOT SPRING HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีห้่องอำหำรโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แรธ่รรมชาติผ่านความรอ้นใตพ้ิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรยแ์ห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นนี่เองท าใหม้ีผูก้ล่าวว่า => หำก
มำทีญ่ี่ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ้ำแร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเยี่ยมชม ลำนผำหนิล้ำนปี (Tonohetsuri) ซึ่งเกิดจากการถกูกดัเซาะของกระแสน า้จากแม่น า้โอะคาวะและ
กระแสลมเป็นเวลากว่าลา้นปีจึงท าใหล้กัษณะของผาหินมีรูปร่างเป็นแท่งคลา้ยเจดีย ์ซึ่งเรียกว่า “โท” และ หนา้ผา 
ซึ่งเรียกว่า “เฮะทสรึ”ิ เป็นภาษาไอซ ึซึ่งตัง้อยู่ในเขตของสวนสาธารณะโอคาวะฮา โตร ิใหท้่านไดช้ื่นชมกบัธรรมชาติ
และอากาศท่ีบรสิทุธิ์เลือกมมุถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ 

วันทีส่ำม ลำนผำหนิล้ำนปี – หมู่บ้ำนโบรำณโออุจิ จูคุ – ศำลเจ้ำโทโชกุ – สะพำนชินเคียว   




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนโบรำณโอ
อุจิ จูคุ (Ouchi- Juku Village) ใ น
สมยัก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพกัระหว่างทางส าหรบัคนเดินทางที่จะมุ่งหนา้สู่เมืองเอะโดะ ปัจจุบนัที่แห่งนีย้งัถูกจดั
ใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมของชาติ อาหารที่ขึน้ชื่อและมีชื่อเสียงคือ “เนะงิโซะบะ” คือ โซบะที่ใชต้น้หอมหนึ่งตน้เป็น
ตะเกียบ และเวลาทานก็ตอ้งทานตน้หอมไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านชม ศำลเจ้ำโทโชกุ (Toshogu Shrine) เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็น

สุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผูพ้ลิกชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่ น พรอ้มสกัการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้อง
ลกูหลานของตระกลูและบรรดาผูเ้ลื่อมใส ชมเจดีย ์5 ชัน้ สถานที่รวบรวมพระธรรมค าสอน บทสวดมนต ์และสิ่งของ
มีค่า แลว้ชมงานแกะสลกั อนัเป็นโบราณวตัถลุ  า้ค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิน้ แลว้ต่ืนตากบัซุม้ประตโูยเมมง 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม สะพำนชินเคียว (Shinkyo Bridge) หรือท่ีรูจ้กักนัในชื่อว่า “สะพานศกัดิส์ิทธิ์” เป็นสะพานท่ีสีแดง แห่ง
เมืองนิกโกะ  ในสมยัก่อนสะพานนีใ้ชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรือเชือ้พระวงศเ์ท่านัน้ สะพานชินเคียวเป็นสะพานโคง้สี
แดง รอบๆ สะพานตน้ไม ้ป่าเขา บรรยากาศดีมากๆ เหมาะกบัการถ่ายรูป ตวัสะพานสรา้งจากไมท้ัง้หมด ทาดว้ยสี
แดง ซึ่งเป็นสะพานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของบรรดาสะพานไมข้องญ่ีปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พักที ่KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีห้่องอำหำรโรงแรม 
หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้เลือดลมเดินดี
เสรมิสขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปรา่ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที่ 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

วันทีส่ี่     ทะเลสำบชูเซนจ ิ– น ้ำตกเคงอน (รวมลิฟท)์ – ศำลเจ้ำฮิคำวะ (ชมดอกซำกุระ) – ไร่สตรอวเ์บอรร่ี์ 




น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบธรรมชาติที่สูงที่สุดในญ่ีปุ่ น ตั้งอยู่ทาง
ตะวนัตกของนิกโกะ พืน้ที่นีอ้ยู่สงูและมีทิวทศันท์ี่งดงามมาก ท าใหผู้เ้ยี่ยมเยือนที่ตอ้งการหนีจากอากาศรอ้นชืน้ใน
ฤดูรอ้นของญ่ีปุ่ นเดินทางมาที่นี่ นอกจากนีท้ี่นี่ยังเป็นที่นิยมในฤดูใบไมร้่วง เนื่องจากสีสนัอันสวยงามของใบไม ้
พืน้ที่แห่งนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาตินิกโกะ 
น าท่านเดินทางสู ่น ้ำตกเคงอน (Kegon Waterfall) มีความสงู 100 เมตร เป็นน า้ตกที่มีชื่อเสียงมากท่ีสดุในบรรดา
น า้ตกที่สวยงามในเมืองนิกโกะ และยังสวยเป็นล าดับที่ 3 ของน า้ตกทัง้หมดในญ่ีปุ่ นส าหรบัน า้ตกนีเ้สน้ทางที่มา
จากทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) จดุเด่นของน า้ตกอีกดา้นหนึ่งคือ เป็นสถานที่ที่มีสีสนัในฤดใูบไมร้่วง เพราะ
ตน้ไมโ้ดยรอบน า้ตกทัง้หมดจะกลายเป็นสีสม้สดใส และจะมีสีสนัมากที่สดุในช่วงปลายเดือนตลุาคม 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านขอพรความรกั ณ ศำลเจ้ำฮิคำวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้ที่เขาว่าเด็ดนกัเรื่องขอพรความรกั ภายใน

มี “อุโมงคเ์อมะ” เอมะ คือ แผ่นไม้ที่เรำเขียนขอพร และน ำมำผูกจนกลำยเป็นซุ้มคล้ำยอุโมงค ์เป็นจุดที่
นกัท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปท าคอนเทนตจ์ านวนมาก นอกจากนีส้ายมไูม่ควรพลาด ท่านยงัสามารถซือ้เครื่องรางต่างๆ 
ที่ไม่ใช่เฉพาะดา้นความรกั ยังมี ดา้นสุขภาพ ดา้นการเงิน การงาน การเรียน เดินทางปลอดภัย และโชคลาภ ก็มี
มากมายใหท้่านไดเ้ลือกไวเ้ป็นของฝากของที่ระลกึอีกดว้ย  
ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงปลำยเดือนมีนำคม – ต้นเดือนเมษำยน ริมแม่น ้ำชินกำชิจะเต็มไปด้วยมวลหมู่ดอก
ซำกุระทีง่ดงำม ซึ่งเป็นจุดชมวิวซำกุระทียั่งคงควำมรู้สึกแบบสมัยโบรำณ (ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอวเ์บอรร่ี์ เพลิดเพลินไปกบัการเลือกชมและชิมสตรอวเ์บอรร์ี่สดๆ จากไร่ของชาวญ่ีปุ่ นที่
มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ตอน ท าใหผ้ลของสตรอวเ์บอรร์ี่ นั้นมี
ขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบา้นเราหลายเท่า (ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศ) 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ ROKKASEN  บริกำรท่ำนด้วยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่ำงมือ้พิเศษ แบบไม่อั้น!!! แนะน ำ
โดยรำยกำรชื่อดัง "ทวีีแชมป์เป้ียน" 
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เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ใช้เวลำคุ้มค่ำเต็มวัน เข้ำสู่ช่วงเวลำช้อปกระหน ่ำย่ำนชินจูกุ, อะคิฮำบำร่ำ, ชิบูย่ำ, กินซ่ำ, ฮำรำจูก ุ

ไกดแ์นะน ำกำรเดินทำง (ไม่มีรถบัสให้บริกำร) 
ชินจูก ุ  ย่านชอ้ปป้ิงมีความเจรญิอนัดบัหน่ึงของโตเกียวปัจจุบนั    
อะคิฮำบำร่ำ ย่านการคา้ชื่อดงัที่สดุเก่ียวกบัเครื่องไฟฟ้า, กลอ้งดิจิตอล, เกมสต่์างๆ  
ชิบูย่ำ  ย่านชอ้ปป้ิงทนัสมยัศนูยก์ลางและแหลง่รวม วยัรุน่ไฮโซ ยอดนิยมของญ่ีปุ่ น รวมถึงนกัท่องเที่ยวผูม้าเยือนซึ่งมี

ทกุสิ่งพรอ้มสรรพสนองตอบ ดว้ยเหตนุีเ้องท าใหย้่านนีพ้ลกุพลา่นดว้ยผูม้าเยือน 
กินซ่ำ ย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ แต่คงทันสมัยล า้หน้าแหล่งรวมสินคา้ไฮโซยอดนิยมของคนท างานระดับไฮคลาสญ่ีปุ่ น 

รวมถึงนกัท่องเที่ยวผูม้าเยือน สินคา้แบรนดเ์นมระดบัตน้ๆ ท าใหย้่านนีพ้ลกุพลา่นดว้ยผูม้าเยือนท่ีดดีูมีระดบั 
ฮำรจูก ุ  แหลง่รวมแฟชั่นทนัสมยัของวยัรุน่และรา้นเครปญ่ีปุ่ นตน้ต ารบั 
ดิสนียแ์ลนด ์ เลือกซือ้ทัวรพ์ิเศษเที่ยว โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์==> รำคำท่ำนละ 2,900 บำท (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงโดยรถไฟ)  
***หำกท่ำนมีควำมประสงคจ์ะซือ้ทัวรเ์สริม กรุณำส่ังซือ้ล่วงหน้ำ 15-20 วันก่อนเดินทำง // ซือ้แล้วไม่
สำมำรถคืนเงนิได้*** 
***อำหำรกลำงวันและค ่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 
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เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

วันทีห้่ำ   อิสระช้อปป้ิงตลอดทัง้วัน (ไม่รวมค่ำเดินทำง) 

วนัท่ีหก   วดัอาซากสุะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 




น าท่านสู่ วัดอำซำกุสะ นมสัการเจา้แม่กวนอิมอนั
ศักดิ์สิทธิ์ ท่ีมีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่ง
ประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพ
สักการะของชาวญ่ีปุ่ น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มา
เยือนประเทศญ่ีปุ่ น วดัอาซากุสะเป็นวดัเก่าแก่ของ
มหานครโตเกียว ทางดา้นหนา้ประตูคามินาริมง มี
โคมไฟยกัษส์ีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มีความ
สูงถึง 4.5 เมตร มีน า้หนักถึง 130 กิโลกรมั ใหท้่าน
ไดไ้ปถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกและถัดจากโคมไฟ
ยักษ์ ท่านจะไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลึก อาทิเช่น แมว
กวักแบบต่างๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อยๆ ขึน้ชื่อของย่านนี ้เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา 
ซาลาเปาทอดรอ้นๆ เซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นตน้ ทางทิศตะวนัออกของวดัคือ แม่น า้ซูมิดะงาวะ ไหล
ลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ  กนัจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโลง่สูแ่ม่น า้ดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่อิออน พลำซ่ำ ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อิสระท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้จากรา้นคา้ต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี หา้งจัสโก ้ใหท้่านชอ้ปป้ิงต่อ
อย่างเพลิดเพลินสนกุสนานกบัการจบัจ่ายสินคา้ของรา้น 100 Yen ซึ่งสินคา้ทุกๆ อย่างในรา้นราคาชิน้ละ 100 เยน 
ไม่ลืมแวะซือ้ของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร 
 สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสูส่นามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 
17.25 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 677  

(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
21.55 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
           **หมำยเหต:ุ โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่

ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ**     
 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวรผู้์ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิม่ 

26 – 31 มีนำคม 2566 65,999 บำท / ท่ำน 11,500 บำท / ท่ำน 

27 มีนำคม – 1 เมษำยน 2566 65,999 บำท / ท่ำน 11,500 บำท / ท่ำน 
 




 
 

 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดินทาง **รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที ่28 ธ.ค. 65  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบรษิัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นห้อง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสรมิ
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ และ น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เคร่ืองได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อา
ประกนัที่มีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างนอ้ย 72 ชั่วโมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด,์ คนขับรถ รวม  1,000  บำทต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสรจ็ที่ถกูใหก้บับรษิัททวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำญ่ีปุ่ นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีทีส่ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 





 
 
** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก ** 
 
 


