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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

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

2 
สนำมบินนำริตะ – ฮำโกเน่ – ล่องทะเลสำบอำชิ (ล่อง
สั้น) – หุบเขำโอวำคุดำนิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้ำท์
เล็ตส ์

   
FUJI MATSUZONO 
HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 โอชิ โนะ ฮัคไค –  ภู เขำไฟฟูจิ  – พิ ธีชงชำญ่ีปุ่ น  – 
พิพิธภัณฑแ์ผ่นดินไหว – วัดอำซำกุสะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

   DAIICHI RYOGOKU HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

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

  X WELCO NARITA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

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

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน  1,500  บำท *** 
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โปรแกรมกำรเดินทำง 
 
 

21.00 น.  พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 ประตู 4 เคำนเ์ตอร ์
H สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

23.55 น. เหินฟ้าสู่ สนำมบินนำริตะ โดย สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ600   
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

  
 
 
 
08.00 น. เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพ่ือ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดินทางสู่ ฮำโกเน่ แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อน า้พุรอ้นซุกซ่อนอยู่
มากมายและเป็นจดุท่ีแม่น า้ฮายากาวะกบัซุคโุมะไหลมาบรรจบกนัถึง 16 แห่ง  

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

นำที) ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิดของภเูขาเมื่อกว่า 3,000 ปีมาแลว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ  

วันที่สอง  สนำมบินนำริตะ – ฮำโกเน่ – ล่องทะเลสำบอำชิ (ล่องสั้น) – หุบเขำโอวำคุดำนิ – โกเทมบะ พรเีมียม      
เอ้ำทเ์ลต็ส ์
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โอวำคุดำนิ หุบเขานรกท่ีเกิดขึน้จากการปะทุขึน้มาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี
ก่อน ท าใหเ้กิดควันและบ่อน า้รอ้นผุดขึน้มาจากใตดิ้น น า้และควันเหล่านีจ้ะมีส่วนผสมของก ามะถันอยู่ดว้ยโดย
ความรอ้นของน า้ท่ีผดุขึน้มานัน้สามารถตม้ไข่ใหส้กุไดเ้ลยทีเดียว 

 
น าท่านแวะเขา้เยี่ยมชม โกเทมบะ พรีเมียม เอ้ำทเ์ล็ตส ์ท่ีรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมดังระดับตน้ๆ ทั่วโลกมาไว้
ด้วยกัน ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ท่ีเชื่อมระหว่าง เม้าท์ไฟฟูจิ -ฮาโกเน่ มหานครโตเกียว ช่วงช้อป
กระหน ่า! สินคา้ปลอดภาษีหลากสไตลย์ี่หอ้ดังเกือบ 200 แบรนด ์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 นอกจากนีย้ังมีหมวดสินคา้อื่นๆ อาทิเช่น รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เด็ก ซึ่งทุกชิน้เป็น
ของแทร้าคาถูกพิเศษกว่าในหา้งสรรพสินคา้ท่ีรวบรวมไวใ้นพืน้ท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต นับไดว้่าเป็นสวรรคข์อง
ทัง้นกัชอ้ปชาวญ่ีปุ่ น และนกัท่องเท่ียวผูม้าเยือนอย่างแทจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





SHXJNRT1 โปรแกรมนาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ โตเกียว มี.ค.-เม.ย. 2023 XJ ซากุระ / NOO (RE251122)                                                 4  

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

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แรธ่รรมชาติผ่านความรอ้นใตพ้ิภพเพ่ือผ่อน
คลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงท่ีความอัศจรรยแ์ห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นน่ีเองท าใหม้ีผูก้ล่าวว่า => หำก
มำที่ญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ้ำแร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน า้ธรรมชาติกับความเล่ือมใสศรัทธาความเชื่อในภูเขาไฟ
ศักด์ิสิทธิ์ฟูจิยาม่ากับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิท่ีไหลซึมลึกลงพืน้พิภพปฏิบัติการ
ซึมซับบริเวณท่ีลุ่มท าให้เกิดน า้ซึมขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น า้ในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิ ด
สะท้อนท่ีสวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานท่ีแห่งนีไ้ด้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน า้จาก
ธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมท่ีชาวบา้นน ามาขาย
ระหว่างทางได ้ไม่ว่าจะเป็นผกัภเูขาท่ีสดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั่ว มนัญ่ีปุ่ น และอื่นๆ อีกมากมาย 

 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ สมัผสัภเูขาไฟฟูจิอย่างใกลช้ิดท่ีบริเวณชั้นท่ี 5 ซึ่งเป็นจดุท่ีรถโดยสารสามารถขึน้ไป
จอดได ้ฟูจิเป็นภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่ น และยังเป็นสัญลักษณข์องประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย ท่านสามารถชมความ

วันที่สำม โอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขำไฟฟจูิ – พิธีชงชำญ่ีปุ่ น – พิพิธภัณฑแ์ผ่นดนิไหว – วดัอำซำกุสะ – ช้อปป้ิง
ชินจูกุ 
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งามของภูเขาไฟฟูจิไดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามท่ีแตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟท่ี
สวยงามไม่ว่าจะมองจากมมุไหนก็ตาม  (กำรขึน้ชมภูเขำไฟฟูจิชั้น 5 นั้นขึน้อยู่กับสภำพอำกำศอ ำนวย) 

 
น าท่านสัมผัสประสบการณ ์พิธีชงชำแบบญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นเอกลักษณข์องประเทศญ่ีปุ่ น ว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่าง
สุนทรียด์ว้ยการด่ืมชาและการชงชาผงสีเขียว หรือ มัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษท่ี 14 ตน้ฉบับของพิธีชงชา 
และใหท่้านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเกี่ยวกบัการพบปะในวงสังคม เกี่ยวกบัการด่ืมชาและชง
ชาท่ีไดแ้พรห่ลายในบรรดาชนชัน้สงูท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซือ้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ใหท่้านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการ
จ าลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น หรือเลือกทดสอบบ้านจ าลองสถานะการณ์
แผ่นดินไหว รบัการสั่นสะเทือนจากขัน้ต ่าสดุสู่ขั้นสงูสดุ และศึกษาเรียนรูป้ระสบการณ ์ในหอ้งจ าลองต่างๆ จากนัน้
อิสระใหท่้านไดเ้ลือกสินคา้โอทอปจากรา้นปลอดภาษีท่ีมีขายเฉพาะในญ่ีปุ่ นเท่านัน้ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านสู่ วัดอำซำกุสะ นมสัการเจา้แม่กวนอิม

อนัศกัด์ิสิทธิ์ท่ีมีความสงูเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่ง
ประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นท่ี
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
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศญ่ีปุ่ น วัดอาซากุ
สะเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทาง
ดา้นหนา้ประตคูามินาริมง มีโคมไฟยกัษ์สีแดงท่ี
มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีความสงูถึง 4.5 เมตร 
มีน า้หนักถึง 130 กิโลกรมั ใหท่้านไดไ้ปถ่ายรูป
เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่าน





SHXJNRT1 โปรแกรมนาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ โตเกียว มี.ค.-เม.ย. 2023 XJ ซากุระ / NOO (RE251122)                                                 6  

จะไดเ้ลือกซือ้ของท่ีระลึก อาทิเช่น แมวกวักแบบต่างๆ โคมไฟนอ้ยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อยๆ ขึน้ชื่อ
ของย่านนี ้เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้นๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศ
ตะวนัออกของวดัคือ แม่น า้ซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ  กนัจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่ง
สู่แม่น า้ดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น 
จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงชินจูกุ ต่ืนตาต่ืนใจกับ
บรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร ่า
ด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยีทันสมัย
ตลอดสองข้างทาง น าท่านสัมผัสบรรยากาศ
ย่ านช้อป ปิ้ งชื่ อดั งของ ญ่ีปุ่ น ท่ี ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินคา้ท่ีถูกตาถูกใจ
ถูกเงินในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านชอ้ปปิ้งท่ีมีความ
เจริญอันดับหน่ึงของโตเกียวปัจจุบันถูกขนาน
นามว่า ศูนย์กลางท่ีสองแห่งนคร ศูนย์รวม
รา้นค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ 
รวมไปถึงรา้นสินคา้ชื่อดังเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวญ่ีปุ่ น และนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนร้ำน 100 เยนเท่ำกันหมด (ยังไม่
รวมภำษี 8%) มีทัง้เครื่องส าอาง กิ๊ฟช็อป ขนม และสินคา้อื่นๆ อีกมากมายท่ีท่านสามารถเลือกซือ้เป็นของฝาก
กลับบา้นไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซือ้สินคา้ถูกใจ อาทิ สินคา้แบรนด์
เนมดงั อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินคา้เอาใจคณุผูห้ญิง เสือ้ผา้แฟชั่นวยัรุน่ กระเป๋า รองเทา้ 
เครื่องส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ 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) เป็นศาลเจ้าท่ีเขาว่าเด็ดนัก
เรื่องขอพรความรัก ภายในมี “อุโมงค์เอมะ” 
เอมะ คือ แผ่นไม้ที่เรำเขียนขอพร และ
น ำมำผูกจนกลำยเป็นซุ้มคล้ำยอุโมงค์ เป็น
จุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมถ่ายรูปท าคอนเทนต์
จ านวนมาก นอกจากนี้สายมูไม่ควรพลาด 
ท่านยังสามารถซื ้อเครื่องรางต่างๆ ท่ีไม่ใช่
เฉพาะด้านความรัก ยังมี ด้านสุขภาพ ด้าน
การเงิน การงาน การเรียน เดินทางปลอดภัย 
และโชคลาภ ก็มีมากมายให้ท่านได้เลือกไว้
เป็นของฝากของท่ีระลึกอีกดว้ย  
ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงปลำยเดือนมีนำคม – ต้นเดือนเมษำยน ริมแม่น ้ำชินกำชิจะเต็มไปด้วยมวลหมู่ดอก
ซำกุระที่งดงำม ซึ่งเป็นจุดชมวิวซำกุระที่ยังคงควำมรู้สึกแบบสมัยโบรำณ (ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศ) 

วันที่สี่     ศำลเจ้ำฮิคำวะ (ชมดอกซำกุระ) – ย่ำนเมอืงเก่ำคำวำโกเอะ – โอไดบะ – ห้ำงไดเวอรซ์ิตี ้– นำริตะ 





SHXJNRT1 โปรแกรมนาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ โตเกียว มี.ค.-เม.ย. 2023 XJ ซากุระ / NOO (RE251122)                                                 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง       รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย ใหท่้านไดอ้ิสระเดินชม ย่ำนเมืองเก่ำคำวำโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านท่ีมีบา้นเรือนสมัย

เอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง จากนั้นใหท่้านอิสระชอ้ปปิ้งเลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง ณ ตรอกลูกกวำด (Candy 
Alley) เป็นเสน้ชอ้ปปิ้งท่ีรา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพืน้เมือง เช่น เคก้ และ ขนมหวาน จึงเป็นท่ีมาของชื่อตรอก
ลกูกวาด หรือตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนีย้งัมีขายคารินโดะ (karinto) คุก้กีพ้ืน้เมืองญ่ีปุ่ น, ไอศกรีม, ขนมท่ีท าจาก
ถั่วแดง และมนัหวาน และของฝากต่างๆ 
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น าท่านเดินทางสู่ ย่ำนโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าว
โตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วง
หลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยู่
มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวด้้วยความอุดม
สมบูรณ์ของพื ้นท่ีสีเขียว   น าท่านเดินทางสู่   ไดเวอร์ซิตี ้ 
โตเกียว พลำซ่ำ (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอีกหา้ง
หน่ึงท่ีอยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของหา้งนีก้็คือ หุ่นยนตก์ันดัม้ 
ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มากในบริเวณหา้ง อิสระชอ้ป
ปิ้งตามอธัยาศยั 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองนำริตะ (Narita)  
 พักที่ WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรท่ำนด้วย SET BOX   
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 

09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เท่ียวบินท่ี XJ601  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

14.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 
********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสตัย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 
    **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ**     
 
 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวรผ์ู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเด่ียวจ่ำยเพิ่ม 

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 
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1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่านั้น  ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกที่น่ังล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่ำนั้น) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มันเพ่ิม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **รำคำทัวรน์ีเ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที่ 16 พ.ย. 65  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นหอ้ง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ และ น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผู้เอา
ประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้  านาจของ
สุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์
 
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างนอ้ย 72 ชั่วโมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด,์ คนขับรถ รวม 1,500 บำทต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพ่ิม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จท่ีถกูใหก้บับริษัททวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำญ่ีปุ่ นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
 
 
 
 

 อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
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** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กครั้ง กรุณำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมท่ีขำยเป็นหลัก ** 


