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วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

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

2 สนำมบินนำริตะ – เมืองคำมำคุระ – วัดโคโตคุอิน – 
วัดฮำเซเดระ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้ำทเ์ล็ตส ์

   FUJI MATSUZONO HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 ทุ่ งพิ้ ง ค์มอส  –  โอชิ โนะ  ฮั ค ไค  –  พิพิ ธภัณฑ์
แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ  

  X DAIICHI RYOGOKU HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 ศำลเจ้ำฮิคำวะ – ย่ำนเมืองเก่ำคำวำโกเอะ – วัดอำ
ซำกุสะ – โอไดบะ – ห้ำงไดเวอรซิ์ตี ้– นำริตะ  

 X X WELCO NARITA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

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

*** กรุณำเตรียมค่ำทิปไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน  1,500  บำท *** 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 
 

21.00 น.  พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 4 เคำนเ์ตอร์ 
H สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

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

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

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำมำคุระ  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวันท่ีภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ วัดโคโตคุอิน นมสัการพระพทุธรูปองคใ์หญ่ อมิตตา นิโอยูราอิ หรือที่รูจ้กักนัในนาม หลวงพ่อโต

กลางแจง้ ท าจากสัมฤทธ์ิ องคห์ลวงพ่อมีความสูงรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะองคพ์ระสูง 11 เมตร น า้หนักราว 
122 ตัน เดิมองคพ์ระใหญ่แกะสลักจากไมสู้งถึง 24 เมตร วิหารและองคพ์ระถูกภัยธรรมชาติท าลายหลายครัง้ แม้
จะสรา้งขึน้ใหม่ก็ถูกภัยธรรมชาติเหล่านีท้  าลายลง จนกระทั่งครัง้สุดทา้ยในปี ค.ศ. 1584 ไดเ้กิดปาฏิหาริยก์บัองค์
หลวงพ่อเพียงแค่ทรุดลงเล็กนอ้ย แต่ยังคงประดิษฐานอยู่ที่เดิม ชาวญ่ีปุ่ นมีความศรทัธาเชื่อในการบนบานขอให้
ประสบความส าเร็จต่างๆ พลาดไม่ไดก้ับการแวะบันทึกภาพคู่กับตน้สน ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั 
(รชักาลที่ 7) ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จพระราชด าเนิน พรอ้มดว้ยสมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชินี 
ครัง้เยือนวดัโคโตคอิุนเมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2474   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ  

วันท่ีสอง สนำมบินนำริตะ – เมืองคำมำคุระ – วัดโคโตคุอิน – วัดฮำเซเดระ – โกเทมบะ พรีเมยีม เอ้ำทเ์ล็ตส ์
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 น าท่านเดินทางสู่ วัดฮำเซเดระ เป็นวัดเก่าแก่ที่โดดเด่นดว้ยบนัไดหินจ านวน 399 ขั้น ภายใตห้ลงัคาที่ทอดยาวสู่
พระอุโบสถ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารไมท้ี่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบัติของชาติ อีกทั้งวัดแห่งนีย้ังเป็นสถานที่
ประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมปาง 11 พกัตร ์ความสงู 9.18 เมตร ที่สรา้งดว้ยไมใ้นลกัษณะประทบัยืนที่มีความสูง
ถึง 10 เมตร นอกจากนัน้วดัฮาเซเดระยงัเป็นวดัที่มีชื่อเสียงในเรื่องของดอกโบตั๋นที่ปลกู อยู่ทั่วบริเวณวดักว่า 7,000 
ตน้ บริเวณดา้นหนา้ของวิหารใหญ่ยงัเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นชายฝ่ังทะเล อ่าวซากะมิ ของเมืองคามาคุระ
ไดอ้ย่างชดัเจน 
น าท่านแวะเขา้เยี่ยมชม โกเทมบะ พรีเมียม เอ้ำทเ์ล็ตส ์ที่รวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมดังระดบัตน้ๆ 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
เ ป็นหมวดสินค้า  INTIMATE APPAREL อาทิ  KID BLUE, TRIUMPH หรือจะเ ป็นหมวด HOME FASHION, 
FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนีย้ังมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อาทิเช่น รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เด็ก ซึ่งทุกชิน้เป็น
ของแทร้าคาถูกพิเศษกว่าในหา้งสรรพสินคา้ที่รวบรวมไวใ้นพืน้ที่กว่า 400,000 ตารางฟุต นับไดว่้าเป็นสวรรคข์อง
ทัง้นกัชอ้ปชาวญ่ีปุ่ น และนกัท่องเที่ยวผูม้าเยือนอย่างแทจ้รงิ 

 พักท่ี FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำท่ีห้องอำหำรโรงแรม เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตข์ำปูยักษ ์

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แร่ธรรมชาติผ่านความรอ้นใตพ้ิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรยแ์ห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นนี่เองท าใหม้ีผูก้ล่าวว่า  => หำก
มำท่ีญี่ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ้ำแร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญี่ปุ่ น ! 
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เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านชมอีก 1 ไฮไลท ์ทุ่งพิง้คม์อส ความงามของดอกไมท้ี่เบ่งบานทั่วภูเขา บนพืน้ที่กว่า 100,000 ตารางเมตร 
เปลี่ยนภูเขาธรรมดาใหเ้ป็นภูเขาสีชมพทูี่น่าตืน่ตาตืน่ใจ ทุง่แห่งนีเ้ป็นจุดชมพิง้คม์อสอนัดบัที่ 1 ของประเทศญ่ีปุ่น 
ในวนัฟ้าเปิด ท่านจะพบกบัความงามของภูเขาไฟฟูจิ ทอ้งฟ้าตดักบัทุง่ดอกไมส้ีชมพู (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศแต่ละ
วนั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อในภูเขาไฟ
ศักดิ์สิทธ์ิฟูจิยาม่ากบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิที่ไหลซึมลึกลงพืน้พิภพปฏิบตัิการ
ซึมซับบริเวณที่ลุ่มท าใหเ้กิดน า้ซึมขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น า้ในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิด
สะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี ้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน ้าจาก
ธรรมชาติที่ดีที่สดุของญ่ีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมที่ชาวบา้นน ามาขาย
ระหว่างทางได ้ไม่ว่าจะเป็นผกัภูเขาที่สดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั่ว มนัญ่ีปุ่ น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสำม ทุ่งพิง้คม์อส – โอชิโนะ ฮัคไค – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูกุ  
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น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑแ์ผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการ
จ าลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ ้นในประเทศญ่ีปุ่ น หรือเลือกทดสอบบ้านจ าลองสถานะการณ์
แผ่นดินไหว รบัการสั่นสะเทือนจากขัน้ต ่าสดุสู่ขัน้สงูสดุ และศึกษาเรียนรูป้ระสบการณ ์ในหอ้งจ าลองต่างๆ จากนัน้
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกสินคา้โอทอปจากรา้นปลอดภาษีที่มีขายเฉพาะในญ่ีปุ่ นเท่านัน้ 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวันท่ีภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ มหำนครโตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่เต็มไปด้วยผูค้น

มากมาย และเทคโนโลยีทนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่านอิสระ ช้อปป้ิงชินจูกุ ย่านที่มีความเจริญอันดบัหนึ่ง
ของโตเกียว เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ที่จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลากสไตล ์มีรา้นคา้ชื่อดงัเป็นที่เป็นที่นิยมทัง้ชาวญ่ีปุ่น 
และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
กิ๊ฟช็อป ขนม รวมถึงเครื่องส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูก
กว่าเมืองไทยและสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 

 พักท่ี DAIICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 
 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านขอพรความรกั ณ ศำลเจ้ำฮิคำวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้ที่เขาว่าเด็ดนกัเรื่องขอพรความรกั ภายใน
มี “อุโมงคเ์อมะ” เอมะ คือ แผ่นไม้ท่ีเรำ
เขียนขอพร และน ำมำผูกจนกลำยเป็น
ซุ้มคล้ำยอุโมงค์ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว
นิยมถ่ายรูปท าคอนเทนต์จ านวนมาก 
นอกจากนี้สายมูไม่ควรพลาด ท่านยัง
สามารถซือ้เครื่องรางต่างๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะ
ด้านความรัก  ยังมี  ด้านสุขภาพ ด้าน
การเงิน  การงาน การเรียน เดินทาง
ปลอดภยั และโชคลาภ ก็มีมากมายใหท้่าน
ไดเ้ลือกไวเ้ป็นของฝากของที่ระลึกอีกดว้ย  

วันท่ีสี่     ศำลเจ้ำฮิคำวะ – ย่ำนเมืองเกำ่คำวำโกเอะ – วดัอำซำกสุะ – โอไดบะ – ห้ำงไดเวอรซิ์ตี ้– นำริตะ 
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 จากนั้นให้ท่านได้อิสระเดินชม ย่ำน
เมืองเก่ำคำวำโกเอะ (Kawagoe’s 
Warehouse District) เ ป็ น ย่ า น ที่ มี
บ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาว
สองขา้งทาง จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ป
ปิ้งเลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ณ ตรอก
ลูกกวำด (Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ป
ปิ้ งที่ ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายขนม
พืน้เมือง เช่น เคก้ และ ขนมหวาน จึง
เป็นที่มาของชื่อตรอกลูกกวาด หรือ
ตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขาย
คารินโดะ (karinto) คุก้กีพ้ืน้เมืองญ่ีปุ่ น, ไอศกรีม, ขนมที่ท าจากถั่วแดง และมนัหวาน และของฝากต่างๆ 

เท่ียง อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 
บ่ำย น าท่านสู่ วัดอำซำกุสะ นมัสการเจา้แม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธ์ิที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่งประดิษฐานใน

วิหารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพสกัการะของชาวญ่ีปุ่ น รวมถึงนกัท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญ่ีปุ่ น วดัอาซากุสะ
เป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางดา้นหนา้ประตคูามินาริมง มีโคมไฟยกัษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มี
ความสงูถึง 4.5 เมตร มีน า้หนกัถึง 130 กิโลกรมั ใหท้่านไดไ้ปถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่าน
จะไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวักแบบต่างๆ โคมไฟนอ้ยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อยๆ ขึน้ชื่อ
ของย่านนี้ เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อนๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศ
ตะวนัออกของวดัคือ แม่น า้ซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ  กนัจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโลง่
สู่แม่น า้ดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น 
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 น าท่านเดินทางสู่ ย่ำนโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าว
โตเกียว ไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอดุมสมบูรณ์ของพืน้ที่สีเขียว น าท่านเดินทางสู่  ได
เวอรซิ์ตี ้โตเกียว พลำซ่ำ (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอีกหา้งหนึ่งที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของหา้ง
นีก้็คือ หุ่นยนตก์นัดัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มากในบริเวณหา้ง อิสระชอ้ปปิ้งตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนำริตะ (Narita)  
 พักท่ี WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเชำ้ บริกำรท่ำนด้วย SET BOX   
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 

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

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

☺ ☺ ☺ ☺ ซ่ือสตัย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺     
**หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ**                 
 
 

วันท่ีห้ำ   สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพฯ 
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อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวรผ์ู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเด่ียวจ่ำยเพิ่ม รำคำไม่รวมต๋ัว 

20 – 24 เม.ย. 66 37,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 23,999  บำท / ท่ำน 

21 – 25 เม.ย. 66 37,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 23,999  บำท / ท่ำน 

22 – 26 เม.ย. 66 37,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 23,999  บำท / ท่ำน 

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 66 (วันหยุด) 38,999  บำท / ท่ำน 7,500  บำท / ท่ำน 23,999  บำท / ท่ำน 
 
 
 

 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น  ตั๋วเคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกท่ีน่ังล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับท่ีน่ังแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพ่ิม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **รำคำทัวรน้ี์เช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันท่ี 8 ม.ค. 66  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นห้อง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามที่ระบุไวใ้นรายการ และ น า้ดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
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 คุม้ครองผูเ้อา
ประกนัที่มีอายุตัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต้ิ่ง, อาการที่เกี่ยวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างนอ้ย 72 ชั่วโมง 

อัตรำค่ำบริกำรดังกลำ่วรวม 

อัตรำค่ำบริกำรดังกลำ่วไม่รวม 
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3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด,์ คนขับรถ รวม 1,500 บำทต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถูกต้อง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพ่ิม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเทา่นัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสร็จที่ถูกใหก้บับริษัททวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำญี่ปุ่ นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
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   ** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมท่ีขำยเป็นหลัก **      
 


