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โปรแกรมการเดนิทาง 
 

วันที่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

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

2 
สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องทะเลสาบอาชิ (ล่อง
ส้ัน) – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์
เล็ตส ์

   
FUJI MATSUZONO 
HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 โอชิ โนะ ฮัคไค – ภู เขาไฟฟูจิ  – พิ ธีชงชาญ่ี ปุ่น  – 
พพิธิภัณฑแ์ผ่นดนิไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

   DAIICHI RYOGOKU HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
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21.00 น.  พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์ 
H สายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์(XJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออก

เดนิทาง 
**ส าคัญมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสดจ าพวก เนือ้สัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หาก
ฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ** 

23.55 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบินนาริตะ โดย สายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เทีย่วบินที ่XJ600   
(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

  
 
 
 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่ แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อน า้พุรอ้นซุกซ่อนอยู่
มากมายและเป็นจดุท่ีแมน่  า้ฮายากาวะกบัซุคโุมะไหลมาบรรจบกนัถึง 16 แหง่  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  
บ่าย น าทา่นเปล่ียนบรรยากาศของการเดนิทางดว้ยการ ล่องเรือโจรสลัด ยงับรเิวณ ทะเลสาบอาชิ (ประมาณ 10-15 

นาท)ี ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบดิของภเูขาเม่ือกวา่ 3,000 ปีมาแลว้  
 

4 ศาลเจ้าฮิคาวะ (ชมดอกซากุระ)– ย่านเมืองเก่าคาวา
โกเอะ – โอไดบะ – ห้างไดเวอรซ์ิตี ้– นาริตะ  

  X WELCO NARITA HOTEL 
หรือเทยีบเทา่ 

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

*** กรุณาเตรียมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ านวน  1,500  บาท *** 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนินารติะ  

วันทีส่อง  สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องทะเลสาบอาชิ (ล่องส้ัน) – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม      
เอ้าทเ์ล็ตส ์
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โอวาคุดานิ หุบเขานรกท่ีเกิดขึน้จากการปะทุขึน้มาของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพนัปี
ก่อน ท าใหเ้กิดควนัและบ่อน า้รอ้นผุดขึน้มาจากใตด้ิน น า้และควนัเหล่านีจ้ะมีส่วนผสมของก ามะถันอยู่ดว้ยโดย
ความรอ้นของน า้ท่ีผดุขึน้มานัน้สามารถตม้ไขใ่หส้กุไดเ้ลยทีเดียว 
 
น าท่านแวะเขา้เย่ียมชม โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าทเ์ล็ตส ์ ท่ีรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมดงัระดบัตน้ๆ ทั่วโลกมาไว้
ด้วยกัน ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ท่ีเช่ือมระหว่าง เม้าท์ไฟฟูจิ -ฮาโกเน่ มหานครโตเกียว ช่วงช้อป
กระหน ่า! สินคา้ปลอดภาษีหลากสไตลย่ี์หอ้ดงัเกือบ 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 ซึ่งทกุชิน้เป็น
ของแทร้าคาถกูพิเศษกว่าในหา้งสรรพสินคา้ท่ีรวบรวมไวใ้นพืน้ท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต นบัไดว้่าเป็นสวรรคข์อง
ทัง้นกัชอ้ปชาวญ่ีปุ่ น และนกัทอ่งเท่ียวผูม้าเยือนอยา่งแทจ้รงิ 
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 พักที ่FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทยีบเท่า  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าทีห้่องอาหารโรงแรม เมนูพเิศษ !! บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์
หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญทา่นพกัผ่อนไปกบัการแช ่ออนเซ็น น า้แรธ่รรมชาตผิา่นความรอ้นใตพ้ิภพเพ่ือผ่อน
คลายความเม่ือยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของรา่งกายใหอ้ยู่ในสภาพคงท่ีความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นน่ีเองท าใหมี้ผูก้ล่าวว่า => หาก
มาทีญ่ี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน า้แร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถงึญ่ีปุ่น ! 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน า้ธรรมชาติกับความเล่ือมใสศรัทธาความเช่ือในภูเขาไฟ
ศกัดิส์ิทธ์ิฟูจิยาม่ากับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิท่ีไหลซึมลึกลงพืน้พิภพปฏิบตัิการ
ซึมซับบริเวณท่ีลุ่มท าให้เกิดน า้ซึมขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น า้ในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิด
สะท้อนท่ีสวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานท่ีแห่งนีไ้ดร้ับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน า้จาก
ธรรมชาติท่ีดีท่ีสดุของญ่ีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองตา่งๆ และสินคา้เกษตรกรรมท่ีชาวบา้นน ามาขาย
ระหวา่งทางได ้ไมว่า่จะเป็นผกัภเูขาท่ีสดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั่ว มนัญ่ีปุ่ น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สมัผสัภูเขาไฟฟจูิอย่างใกลช้ิดท่ีบริเวณชัน้ท่ี 5 ซึ่งเป็นจดุท่ีรถโดยสารสามารถขึน้ไป
จอดได ้ฟูจิเป็นภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสดุในญ่ีปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย ท่านสามารถชมความ
งามของภูเขาไฟฟูจิไดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแตล่ะฤดภููเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามท่ีแตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟท่ี
สวยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหนก็ตาม  (การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 น้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศอ านวย) 

วันทีส่าม โอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ – พธีิชงชาญ่ีปุ่น – พิพธิภัณฑแ์ผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปป้ิงชิน
จูกุ 
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น าท่านสมัผสัประสบการณ ์พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นเอกลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่ น ว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่าง
สุนทรียด์ว้ยการด่ืมชาและการชงชาผงสีเขียว หรือ มทัฉะ นบัตัง้แต่ประมาณศตวรรษท่ี 14 ตน้ฉบบัของพิธีชงชา 
และใหท้า่นไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเก่ียวกบัการพบปะในวงสงัคม เก่ียวกบัการด่ืมชาและชง
ชาท่ีไดแ้พรห่ลายในบรรดาชนชัน้สงูท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้ของท่ีระลกึตามอธัยาศยั  
น าท่านเย่ียมชม พิพิธภัณฑแ์ผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ใหท้่านไดส้มัผสักับบรรยากาศของการ
จ าลองเรื่องราวเก่ียวกับแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น หรือเลือกทดสอบบ้านจ าลองสถานะการณ์
แผน่ดนิไหว รบัการสั่นสะเทือนจากขัน้ต  ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และศกึษาเรียนรูป้ระสบการณ ์ในหอ้งจ าลองตา่งๆ จากนัน้
อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกสินคา้โอทอปจากรา้นปลอดภาษีท่ีมีขายเฉพาะในญ่ีปุ่ นเท่านัน้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสู่ วัดอาซากุสะ นมสัการเจา้แม่กวนอิม

อนัศกัดิส์ิทธ์ิท่ีมีความสงูเพียง 5.5 เซนตเิมตร 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
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศญ่ีปุ่ น วดัอาซากุ
สะเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทาง
ดา้นหนา้ประตคูามินารมิง มีโคมไฟยกัษสี์แดงท่ี
มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีความสงูถึง 4.5 เมตร 
มีน า้หนกัถึง 130 กิโลกรมั ใหท้่านไดไ้ปถ่ายรูป
เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่าน
จะไดเ้ลือกซือ้ของท่ีระลึก อาทิเช่น แมวกวกัแบบตา่งๆ โคมไฟนอ้ยใหญ่ พวงกญุแจหรือเดินชิมขนมอร่อยๆ ขึน้ช่ือ
ของย่านนี ้เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้นๆ เซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นตน้ ทางทิศ
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ตะวนัออกของวดัคือ แมน่ า้ซูมิดะงาวะ ไหลลงอา่วโตเกียวและใกล้ๆ  กนัจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่ง
สูแ่มน่  า้ดว้ยบรรยากาศสวยงามนา่เดนิเลน่ 
จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงชินจูกุ ต่ืนตาต่ืนใจกบั
บรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวท่ีคราคร  ่า
ด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยีทันสมัย
ตลอดสองข้างทาง น าท่านสัมผัสบรรยากาศ
ย่านช้อป ป้ิง ช่ือดังของ ญ่ีปุ่ น ท่ีท่ านจะได้
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินคา้ท่ีถูกตาถูกใจ
ถูกเงินในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีความ
เจริญอนัดบัหนึ่งของโตเกียวปัจจุบนัถูกขนาน
นามว่า ศูนย์กลางท่ีสองแห่งนคร ศูนย์รวม
รา้นคา้จัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล ์
รวมไปถึงรา้นสินคา้ช่ือดงัเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวญ่ีปุ่ น และนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน ร้าน 100 เยนเท่ากันหมด (ยังไม่
รวมภาษี 8%) มีทัง้เครื่องส าอาง กิ๊ฟช็อป ขนม และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายท่ีท่านสามารถเลือกซือ้เป็นของฝาก
กลบับา้นไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซือ้สินคา้ถกูใจ อาทิ สินคา้แบรนด์
เนมดงั อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล หรือสินคา้เอาใจคณุผูห้ญิง เสือ้ผา้แฟชั่นวยัรุน่ กระเป๋า รองเทา้ 
เครื่องส าอางย่ีหอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถกูกวา่เมืองไทย   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 
 พักที ่DAIICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ 
(Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้ท่ีเขาว่าเด็ดนัก
เรื่องขอพรความรกั ภายในมี “อุโมงค์เอมะ” 
เอมะ คือ แผ่นไม้ที่เราเขียนขอพร และ
น ามาผูกจนกลายเป็นซุ้มคล้ายอุโมงค ์ เป็น
จุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมถ่ายรูปท าคอนเทนต์
จ  านวนมาก นอกจากนี้สายมูไม่ควรพลาด 
ท่านยังสามารถซื ้อเครื่องรางต่างๆ ท่ีไม่ใช่
เฉพาะด้านความรัก ยังมี ด้านสุขภาพ ด้าน
การเงิน การงาน การเรียน เดินทางปลอดภัย 
และโชคลาภ ก็มีมากมายให้ท่านได้เลือกไว้
เป็นของฝากของท่ีระลกึอีกดว้ย  
ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน ริมแม่น ้าชินกาชิจะเต็มไปด้วยมวลหมู่ดอก
ซากุระทีง่ดงาม ซึ่งเป็นจุดชมวิวซากุระทียั่งคงความรู้สึกแบบสมัยโบราณ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

 

วันทีส่ี่     ศาลเจ้าฮคิาวะ (ชมดอกซากุระ) – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – โอไดบะ – ห้างไดเวอรซ์ิตี ้– นาริตะ 
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เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  
บ่าย ใหท้่านไดอิ้สระเดินชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านท่ีมีบา้นเรือนสมยั

เอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy 
Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิงท่ีรา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพืน้เมือง เช่น เคก้ และ ขนมหวาน จึงเป็นท่ีมาของช่ือตรอก
ลกูกวาด หรือตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนีย้งัมีขายคารินโดะ (karinto) คุก้กีพื้น้เมืองญ่ีปุ่ น, ไอศกรีม, ขนมท่ีท าจาก
ถั่วแดง และมนัหวาน และของฝากตา่งๆ 
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น าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าว
โตเกียว ไดร้บัการปรบัปรุงใหมี้ช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม
ตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ดว้ยความอุดมสมบูรณข์องพืน้ท่ีสีเขียว น าท่านเดินทางสู่      
ไดเวอรซ์ิตี ้โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอีกหา้งหนึ่งท่ีอยู่บนเกาะโอไดบะ จดุเดน่ของ
หา้งนีก็้คือ หุน่ยนตก์นัดัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึ่งมีขนาดใหญ่มากในบรเิวณหา้ง อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองนาริตะ (Narita)  
 พักที ่WELCO NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย SET BOX   
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางสูส่นามบนิเพ่ือกลบักรุงเทพฯ 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เท่ียวบนิท่ี XJ601  
(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

14.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺ 
       ** ก่อนท าการจองทวัรท์กุคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทกุหน้า และทกุบรรทดั 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก **     
 
    

 
 

วนัทีห่า้    สนามบนินารติะ – กรุงเทพฯ 





SHXJNRT1 โปรแกรมนารติะ ฟจิู คาวาโกเอะ โตเกียว มี.ค.-เม.ย. 2023 XJ ซากรุะ / NOO (161122)                                                 10  

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อทา่น) 
 

วันเดนิทาง 
 

  ราคาทัวรผู้์ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่าน 
(20 ทา่นออกเดนิทาง) 

พักเดีย่วจ่ายเพิม่ 

29 มีนาคม – 02 เมษายน 2566 43,999  บาท / ทา่น 7,500  บาท / ทา่น 

30 มีนาคม – 03 เมษายน 2566 43,999  บาท / ทา่น 7,500  บาท / ทา่น 

31 มีนาคม – 04 เมษายน 2566 43,999  บาท / ทา่น 7,500  บาท / ทา่น 

05 – 09 เมษายน 2566 44,999  บาท / ทา่น 7,500  บาท / ทา่น 

07 – 11 เมษายน 2566 44,999  บาท / ทา่น 7,500  บาท / ทา่น 
 
 

 
 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านัน้  ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สามารถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่าน้ัน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดนิทาง **ราคาทัวรนี์เ้ช็คภาษีน า้มัน ณ วันที ่16 พ.ย. 65  

3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไมมี่หรือเตม็ ทางบรษิัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นห้อง  
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เชน่กนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นท่ี 3 อาจเป็นเสรมิ
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูท่ีนอน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ และ น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ายานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
6. น า้หนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระตดิตวัขึน้เคร่ืองได ้1 ชิน้ ตอ่ทา่น น า้หนกัตอ้งไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย รวมถึงโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล

เท่าน้ัน !!!  ระหว่างการเดินทาง กรณีเสียชีวิต ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 
บาท คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต ่1 – 75 ปี 
ในการเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต้ิ่ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์
 

 อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
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1. ค่าท าหนังสือเดนิทางทกุประเภท 
2. คา่ด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางออกนอกประเทศไทยอยา่งนอ้ย 72 ชั่วโมง 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด,์ คนขับรถ รวม 1,500 บาทต่อคน (เดก็ช าระทปิเท่ากับผู้ใหญ่) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมลูคา่เพิ่ม และหกั ณ ท่ีจา่ย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเทา่นัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสรจ็ท่ีถกูใหก้บับรษิัททวัรเ์ทา่นัน้ 

6. ค่าวีซ่าญ่ีปุ่นส าหรับชาวต่างชาต ิ
7. ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
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                                                                หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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