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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

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

2 
สนำมบินนำริตะ – ฮำโกเน่ – ล่องทะเลสำบอำชิ 
(ล่องส้ัน) – หุบเขำโอวำคุดำนิ – โกเทมบะ พรีเมียม 
เอ้ำทเ์ล็ตส ์

   FUJI MATSUZONO HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 
โอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขำไฟฟูจิ – พิธีชงชำญ่ีปุ่ น – 
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอำซำกุสะ – ช้อปป้ิง   
ชินจูกุ 

   DAIICHI RYOGOKU HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 ศำลเจ้ำฮิคำวะ – ย่ำนเมืองเก่ำคำวำโกเอะ – 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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โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 
 

21.00 น.  พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 ประตู 4 เคำนเ์ตอร ์
H สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 

ตั๋วกรุ๊ป จะไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได ้สายการบินเป็นผูจ้ดัที่นั่งให ้อย่างไรก็ดี สามารถท าการ request ได ้แต่จะไดห้รือไม่
นัน้อยู่ที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

**ส ำคัญมำก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

23.55 น. เหนิฟ้าสู ่สนำมบินนำริตะ โดย สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เทีย่วบินที ่XJ600   
(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

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

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดินทางสู่ ฮำโกเน่ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อน า้พุรอ้นซุกซ่อนอยู่
มากมายและเป็นจดุที่แม่น า้ฮายากาวะกบัซุคโุมะไหลมาบรรจบกนัถึง 16 แห่ง  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางดว้ยการ ล่องเรือโจรสลัด ยงับรเิวณ ทะเลสำบอำชิ (ประมำณ 10-15 

นำท)ี ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภเูขาเมื่อกว่า 3,000 ปีมาแลว้  
 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ  

วันทีส่อง สนำมบินนำริตะ – ฮำโกเน่ – ล่องทะเลสำบอำชิ (ล่องส้ัน) – หุบเขำโอวำคุดำนิ – โกเทมบะ พรีเมียม 
เอ้ำทเ์ล็ตส ์
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โอวำคุดำนิ หุบเขานรกที่เกิดขึน้จากการปะทุขึน้มาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพนัปี
ก่อน ท าใหเ้กิดควันและบ่อน า้รอ้นผุดขึน้มาจากใตดิ้น น า้และควันเหล่านีจ้ะมีส่วนผสมของก ามะถันอยู่ดว้ยโดย

ความรอ้นของน า้ที่ผดุขึน้มานัน้สามารถตม้ไข่ใหส้กุไดเ้ลยทีเดียว 
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น าท่านแวะเขา้เยี่ยมชม โกเทมบะ พรีเมียม เอ้ำทเ์ล็ตส ์ที่รวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมดงัระดับตน้ๆ ทั่วโลกมาไว้
ด้วยกัน ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ที่เชื่อมระหว่าง 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 นอกจากนีย้งัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อาทิเช่น รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เด็ก ซึ่งทุกชิน้เป็น
ของแทร้าคาถูกพิเศษกว่าในหา้งสรรพสินคา้ที่รวบรวมไวใ้นพืน้ที่กว่า 400,000 ตารางฟุต นบัไดว้่าเป็นสวรรคข์อง
ทัง้นกัชอ้ปชาวญ่ีปุ่ น และนกัท่องเที่ยวผูม้าเยือนอย่างแทจ้ริง 

 พักที ่FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีห้่องอำหำรโรงแรม เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตข์ำปูยักษ ์

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

 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

วันทีส่ำม โอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขำไฟฟูจิ – พิธีชงชำญ่ีปุ่ น – พิพิธภัณฑแ์ผ่นดินไหว – วัดอำซำกุสะ – ช้อปป้ิง
ชินจูก ุ
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น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน า้ธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อในภูเขาไฟ
ศกัดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่ากับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิท่ีไหลซึมลึกลงพืน้พิภพปฏิบัติการ
ซึมซับบริเวณที่ลุ่มท าใหเ้กิดน า้ซึมขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น า้ในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิด
สะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนีไ้ด้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน า้จาก
ธรรมชาติที่ดีที่สดุของญ่ีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมที่ชาวบา้นน ามาขาย
ระหว่างทางได ้ไม่ว่าจะเป็นผกัภเูขาที่สดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั่ว มนัญ่ีปุ่ น และอื่นๆ อีกมากมาย 

 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ สมัผสัภูเขาไฟฟจูิอย่างใกลช้ิดที่บริเวณชัน้ที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึน้ไป
จอดได ้ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สดุในญ่ีปุ่ น และยังเป็นสญัลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย ท่านสามารถชมความ
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งามของภูเขาไฟฟูจิไดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดภููเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟที่
สวยงามไม่ว่าจะมองจากมมุไหนก็ตาม  (กำรขึน้ชมภูเขำไฟฟูจิชั้น 5 น้ันขึน้อยู่กับสภำพอำกำศอ ำนวย) 

 
น าท่านสมัผัสประสบการณ ์ พิธีชงชำแบบญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นเอกลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่ น ว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่าง
สุนทรียด์ว้ยการด่ืมชาและการชงชาผงสีเขียว หรือ มัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ตน้ฉบบัของพิธีชงชา 
และใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเก่ียวกบัการพบปะในวงสงัคม เก่ียวกบัการด่ืมชาและชง
ชาที่ไดแ้พรห่ลายในบรรดาชนชัน้สงูที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั  
น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑแ์ผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ใหท้่านไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการ
จ าลองเรื่องราวเก่ียวกับแผ่นดินไหวที่ เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น หรื อเลือกทดสอบบ้านจ าลองสถานะการณ์
แผ่นดินไหว รบัการสั่นสะเทือนจากขัน้ต ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และศกึษาเรียนรูป้ระสบการณ ์ในหอ้งจ าลองต่างๆ จากนัน้
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกสินคา้โอทอปจากรา้นปลอดภาษีที่มีขายเฉพาะในญ่ีปุ่ นเท่านัน้ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านสู่ วัดอำซำกุสะ นมัสการเจา้แม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่งประดิษฐานใน

วิหารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพสกัการะของชาวญ่ีปุ่ น รวมถึงนกัท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญ่ีปุ่ น วดัอาซากุสะ
เป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางดา้นหนา้ประตคูามินาริมง มีโคมไฟยกัษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มี
ความสงูถึง 4.5 เมตร มีน า้หนกัถึง 130 กิโลกรมั ใหท้่านไดไ้ปถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกและถดัจากโคมไฟยกัษ ์ท่าน
จะไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวกัแบบต่างๆ โคมไฟนอ้ยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อยๆ ขึน้ชื่อ
ของย่านนี ้เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้นๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศ
ตะวนัออกของวดัคือ แม่น า้ซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ  กนัจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่ง
สูแ่ม่น า้ดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเลน่ 
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จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงชินจูกุ ต่ืนตาต่ืนใจ
กับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่
คราคร  ่าด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยี
ทันสมัยตลอดสองข้างทาง น าท่านสัมผัส
บรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของญ่ีปุ่ นที่ท่าน
จะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูก
ตาถกูใจถกูเงินในกระเป๋า ชินจกู ุย่านชอ้ปป้ิง
ที่ มี ความเจริญอันดับหนึ่ งของโตเ กียว
ปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สอง
แห่งนคร ศนูยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหรา
น่ารกัหลากสไตล ์รวมไปถึงรา้นสินคา้ชื่อดัง
เป็นที่นิยมทั้งชาวญ่ีปุ่ น และนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนร้ำน 100 เยนเท่ำกันหมด (ยัง
ไม่รวมภำษี 8%) มีทัง้เครื่องส าอาง กิ๊ฟช็อป ขนม และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซือ้เป็นของฝาก
กลบับา้นไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการจับจ่ายเลือกซือ้สินคา้ถูกใจ อาทิ สินคา้แบรนด์
เนมดงั อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินคา้เอาใจคณุผูห้ญิง เสือ้ผา้แฟชั่นวยัรุน่ กระเป๋า รองเทา้ 
เครื่องส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถกูกว่าเมืองไทย   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร 
 พักที ่DAIICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
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เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านขอพรความรัก ณ ศำลเจ้ำฮิคำวะ 
(Hikawa Shrine) เป็นศาลเจ้าที่ เขาว่าเด็ด
นักเรื่องขอพรความรกั ภายในมี “อุโมงคเ์อ
มะ” เอมะ คือ แผ่นไม้ที่เรำเขียนขอพร 
และน ำมำผูกจนกลำยเป็นซุ้มคล้ำย
อุโมงค ์เป็นจุดที่นกัท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปท า
คอนเทนต์จ านวนมาก นอกจากนีส้ายมูไม่
ควรพลาด ท่านยงัสามารถซือ้เครื่องรางต่างๆ 
ที่ไม่ใช่เฉพาะดา้นความรกั ยงัมี ดา้นสขุภาพ 
ด้านการเงิน การงาน การเรียน เดินทาง
ปลอดภัย และโชคลาภ ก็มีมากมายใหท้่าน
ไดเ้ลือกไวเ้ป็นของฝากของที่ระลกึอีกดว้ย  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย ใหท้่านไดอิ้สระเดินชม ย่ำนเมืองเก่ำคำวำโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบา้นเรือนสมยั

เอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง ณ ตรอกลูกกวำด (Candy 
Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิงที่รา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพืน้เมือง เช่น เคก้ และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อตรอก
ลกูกวาด หรือตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนีย้งัมีขายคารินโดะ (karinto) คุก้กีพ้ืน้เมืองญ่ีปุ่ น, ไอศกรีม, ขนมที่ท าจาก
ถั่วแดง และมนัหวาน และของฝากต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่ี่     ศำลเจ้ำฮิคำวะ – ย่ำนเมืองเก่ำคำวำโกเอะ – โอไดบะ – ห้ำงไดเวอรซ์ิตี ้– นำริตะ 
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น าท่านเดินทางสู่ ย่ำนโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าว
โตเกียว ไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอดุมสมบูรณข์องพืน้ที่สีเขียว ไดเวอรซ์ิตี ้โตเกียว 
พลำซ่ำ (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึ่งที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของหา้งนีก้็คือ หุ่นยนต์
กนัดัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึ่งมีขนาดใหญ่มากในบรเิวณหา้ง อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองนำริตะ (Narita)  
 พักที ่WELCO NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรท่ำนด้วย SET BOX   
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสูส่นามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 

09.15 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ601  
(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

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

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

       ** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด 
เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก **      

 

วันทีห่้ำ   สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพฯ 
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อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวรผู้์ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิม่ 

12 – 16 เมษำยน 2566 (วันสงกรำนต)์ 53,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 

13 – 17 เมษำยน 2566 (วันสงกรำนต)์ 53,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 

14 – 18 เมษำยน 2566 49,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 

19 – 23 เมษำยน 2566 38,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 

20 – 24 เมษำยน 2566 39,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 

21 – 25 เมษำยน 2566 39,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 

22 – 26 เมษำยน 2566 38,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 

30 เมษำยน – 04 พฤษภำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 

03 – 07 พฤษภำคม 2566 38,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 
 
 
 

 
 

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

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดินทาง **รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที ่16 พ.ย. 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 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
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7. ค่ำประกันอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) กรณีเข้ำรักษำในโรงพยำบำล
เท่ำน้ัน !!!  ระหว่ำงกำรเดินทำง กรณีเสียชีวิต ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 
บาท คุม้ครองผูเ้อาประกนัที่มีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, 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 กรณีวคัซีนไม่
ครบ 3 เข็ม 

3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด,์ คนขับรถ รวม 1,500 บำทต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมลูค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงิน จะตอ้งบวกค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 
และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษิัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั  

6. ค่ำวีซ่ำญ่ีปุ่ นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีทีส่ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
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