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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

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

2 สนำมบินนำริตะ – เมืองคำมำคุระ – วัดโคโตคุอิน – 
วัดฮำเซเดระ – ภูเขำไฟฟูจิ 

X   FUJI MATSUZONO HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 
ทะเลสำบโมโตสุ  –  ทุ่ ง พิ้งค์มอส – พิพิธภัณฑ์
แผ่นดินไหว – พิธีชงชำญ่ีปุ่ น – โกเทมบะ พรีเมียม 
เอ้ำทเ์ล็ตส ์ 

  X WELCO NARITA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 ศำลเจ้ำฮิคำวะ – ย่ำนเมืองเก่ำคำวำโกเอะ – เมือง
โตเกียว – วัดอำซำกุสะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

  X WELCO NARITA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

5 สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพฯ (XJ601 : 09.15-14.00)  X 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 
**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 าท่านเดินทางสู ่เมืองคำมำคุระ ณ วัดโคโตคุอิน นมสัการพระพทุธรูปองคใ์หญ่ อมิตตา นิโอยรูาอิ หรือที่รูจ้กักนั
ในนาม หลวงพ่อโตกลางแจง้ ท าจากสมัฤทธิ์ องคห์ลวงพ่อมีความสงูรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะองคพ์ระสงู 11 
เมตร น า้หนักราว 122 ตัน เดิมองคพ์ระใหญ่แกะสลกัจากไมสู้งถึง 24 เมตร วิหารและองคพ์ระถูกภัยธรรมชาติ
ท าลายหลายครัง้ แมจ้ะสรา้งขึน้ใหม่ก็ถูกภัยธรรมชาติเหล่านีท้  าลายลง จนกระทั่งครัง้สุดทา้ยในปี ค.ศ. 1584 ได้
เกิดปาฏิหาริยก์บัองคห์ลวงพ่อเพียงแค่ทรุดลงเล็กนอ้ย แต่ยงัคงประดิษฐานอยู่ที่เดิม ชาวญ่ีปุ่ นมีความศรทัธาเชื่อ
ในการบนบานขอใหป้ระสบความส าเร็จต่างๆ พลาดไม่ไดก้ับการแวะบันทึกภาพคู่กับตน้สน ที่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที่ 7) ทรงปลกูในวโรกาสที่เสด็จพระราชด าเนิน พรอ้มดว้ยสมเด็จพระนางเจา้ร  าไพ
พรรณี พระบรมราชินี ครัง้เยือนวดัโคโตคอิุนเมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2474   
น าท่านเดินทางสู่ วัดฮำเซเดระ เป็นวดัเก่าแก่ที่โดดเด่นดว้ยบนัไดหินจ านวน 399 ขัน้ ภายใตห้ลงัคาที่ทอดยาวสู่
พระอุโบสถ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารไมท้ี่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบัติของชาติ อีกทั้งวัดแห่งนีย้ังเป็นสถานที่
ประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมปาง 11 พกัตร ์ความสงู 9.18 เมตร ที่สรา้งดว้ยไมใ้นลกัษณะประทบัยืนที่มีความสงู
ถึง 10 เมตร นอกจากนัน้วดัฮาเซเดระยงัเป็นวดัที่มีชื่อเสียงในเรื่องของดอกโบตั๋นที่ปลกู อยู่ทั่วบรเิวณวดักว่า 7,000 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ  

วันทีส่อง สนำมบินนำริตะ – เมืองคำมำคุระ – วัดโคโตคุอิน – วัดฮำเซเดระ – ภูเขำไฟฟจูิ 

ไฮไลทข์องกำรท่องเทีย่วทริปนี้ 
เช็คอินสุดชิคกับ ชิบะซำกุระ ทุ่งพิงคม์อสสีชมพู ขนำดใหญ่ท่ำมกลำงภูเขำไฟฟูจ ิ
สักกำระพระใหญ่ไดบุทสึ ทีว่ัดโคโตคุอิน เอกลักษณข์องเมืองคำมำคุระ 

ถูกใจสำยมูเตลู ขอพรควำมรักที ่ศำลเจ้ำฮิคำวะ ทีเ่รียกกันว่ำ "ศำลเจ้ำแห่งควำมรัก" 
รับประสบกำรณ ์วิธีชงชำแบบดั้งเดิมของชำวญ่ีปุ่ น ศิลปะทีสื่บทอดมำยำวนำน 
ชมเมืองเก่ำคำวำโกเอะ เมืองแห่งมรดกโลกทำงประวัติศำสตร ์ทีไ่ด้ฉำยำว่ำ "ลิตเติล้เอโดะ" 
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ตน้ บริเวณดา้นหนา้ของวิหารใหญ่ยงัเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นชายฝ่ังทะเล อ่าวซากะมิ ของเมืองคามาครุะ
ไดอ้ย่างชดัเจน 

 
 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ สมัผสัภูเขาไฟฟจูิอย่างใกลช้ิดที่บริเวณชัน้ที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึน้ไป

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

 
 พักที ่FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
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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 
 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบโมโตสุ ซึ่งเป็นหนึ่งในหา้ทะเลสาบที่เกิดการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิในอดีตกาล  ชมอีก 

1 ไฮไลท ์ทุ่งพิง้คม์อส ความงามของดอกไมท้ี่เบ่งบานทั่วภูเขา บนพืน้ที่กว่า 100,000 ตารางเมตร เปลี่ยนภูเขา
ธรรมดาใหเ้ป็นภเูขาสีชมพูที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ ทุ่งแห่งนีเ้ป็นจุดชมพิง้คม์อสอนัดบัที่ 1 ของประเทศญ่ีปุ่ น ในวนัฟ้าเปิด 
ท่านจะพบกบัความงามของภเูขาไฟฟจูิ ทอ้งฟ้าตดักบัทุ่งดอกไมส้ีชมพ ู(ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศแต่ละวัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑแ์ผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ใหท้่านไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการ
จ าลองเรื่องราวเก่ียวกับแผ่นดินไหวที่ เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น หรือเลือกทดสอบบ้านจ าลองสถานะการณ์
แผ่นดินไหว รบัการสั่นสะเทือนจากขัน้ต ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และศกึษาเรียนรูป้ระสบการณ ์ในหอ้งจ าลองต่างๆ จากนัน้
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกสินคา้โอทอปจากรา้นปลอดภาษีที่มีขายเฉพาะในญ่ีปุ่ นเท่านัน้ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร 

วันทีส่ำม ทะเลสำบโมโตสุ – ทุ่งพิง้คม์อส – พิพิธภัณฑแ์ผ่นดินไหว – พิธีชงชำญ่ีปุ่ น – โกเทมบะ พรีเมียม 
เอ้ำทเ์ล็ตส ์ 
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บ่ำย น าท่านสมัผัสประสบการณ ์ พิธีชงชำแบบญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นเอกลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่ น ว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่าง
สุนทรียด์ว้ยการด่ืมชาและการชงชาผงสีเขียว หรือ มัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ตน้ฉบบัของพิธีชงชา 
และใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเก่ียวกบัการพบปะในวงสงัคม เก่ียวกบัการด่ืมชาและชง
ชาที่ไดแ้พรห่ลายในบรรดาชนชัน้สงูที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 
น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้ำทเ์ล็ตส ์ที่รวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมดังระดับตน้ๆ ทั่วโลกมาไว้
ดว้ยกนั ณ บรเิวณ TOMEI EXPRESSWAY ที่เชื่อม
ระหว่าง เม้าท์ไฟฟูจิ -ฮาโกเน่ มหานครโตเกียว 
ช่วงช้อปกระหน ่า! สินค้าปลอดภาษีหลากสไตล์
ยี่ห้อดังเกือบ 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นGUCCI, 
AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY, 
COACH, GAP, HUGO BOSS, VERSACE, YVES 
SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรื อจะ เ ป็น
หมวดสิ นค้า  INTIMATE APPAREL อาทิ  KID 
BLUE, TRIUMPH ห รื อ จ ะ เ ป็ นหม วด  HOME 
FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯ ล ฯ 
นอกจากนีย้ังมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อาทิเช่น รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เด็ก ซึ่งทุกชิน้เป็นของแทร้าคาถูกพิเศษกว่าใน
หา้งสรรพสินคา้ที่รวบรวมไวใ้นพืน้ที่กว่า 400,000 ตารางฟุต นับไดว้่าเป็นสวรรคข์องทั้งนักชอ้ปชาวญ่ีปุ่ น และ
นกัท่องเที่ยวผูม้าเยือนอย่างแทจ้รงิ 

 ***อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองนำริตะ (Narita)  
 พักที ่WELCO NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
 
 

 
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านขอพรความรกั ณ ศำลเจ้ำฮิคำวะ เป็นศาลเจา้ที่เขาว่าเด็ดนกัเรื่องขอพรความรกั ภายในมี “อุโมงคเ์อมะ” 
เอมะ คือ แผ่นไม้ที่เรำเขียนขอพร และน ำมำผูกจนกลำยเป็นซุ้มคล้ำยอุโมงค ์เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยม
ถ่ายรูปท าคอนเทนตจ์ านวนมาก นอกจากนีส้ายมูไม่ควรพลาด ท่านยังสามารถซือ้เครื่องรางต่างๆ ที่ไม่ใช่ เฉพาะ
ดา้นความรกั ยงัมี ดา้นสขุภาพ ดา้นการเงิน การงาน การเรียน เดินทางปลอดภยั และโชคลาภ ก็มีมากมายใหท้่าน
ไดเ้ลือกไวเ้ป็นของฝากของที่ระลกึอีกดว้ย  
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 – เมืองโตเกียว – วัดอำซำกุสะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ 
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ มหำนครโตเกียว ต่ืนตาต่ืนใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่ เต็มไปด้วยผู้คน

มากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองขา้งทาง จากนัน้เดินทางสู่ วัดอำซำกุสะ นมัสการเจา้แม่กวนอิมอัน
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสกัการะของชาว
ญ่ีปุ่ น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญ่ีปุ่ น วัดอาซากุสะเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางดา้นหนา้
ประตคูามินาริมง มีโคมไฟยกัษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มีความสงูถึง 4.5 เมตร มีน า้หนกัถึง 130 กิโลกรมั 
ใหท้่านไดไ้ปถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกและถดัจากโคมไฟยกัษ ์ท่านจะไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวกัแบบ
ต่างๆ โคมไฟนอ้ยใหญ่ พวงกญุแจหรือเดินชิมขนมอร่อยๆ ขึน้ชื่อของย่านนี ้เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอด
รอ้นๆ เซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นตน้ ทางทิศตะวนัออกของวดัคือ แม่น า้ซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียว
และใกล้ๆ  กนัจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโลง่สูแ่ม่น า้ดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเลน่ 
น าท่านอิสระ ช้อปป้ิงชินจูกุ ย่านที่มีความเจริญอนัดบัหนึ่งของโตเกียว เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ที่จดัแต่งอย่างหรูหรา
น่ารกัหลากสไตล ์มีรา้นคา้ชื่อดังเป็นที่เป็นที่นิยมทัง้ชาวญ่ีปุ่ น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน มีทัง้สินคา้แบรนดเ์นม 
เสือ้ผา้แฟชั่น อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล กิ๊ฟช็อป ขนม รวมถึงเครื่องส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่า
จะเป็น KOSE, SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทยและสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถ
เลือกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

***อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 
 พักที ่WELCO NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
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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  ☺ ☺ ☺ ☺     
**หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลกูค้ำเป็นส ำคัญ**                 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวรผู้์ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิม่ รำคำไม่รวมตั๋ว 

6 – 10 พฤษภำคม 2566 39,999  บำท / ท่ำน 9,500 บำท / ท่ำน 19,999 บำท / ท่ำน 

20 – 24 พฤษภำคม 2566 39,999  บำท / ท่ำน 9,500 บำท / ท่ำน 19,999 บำท / ท่ำน 

24 – 28 พฤษภำคม 2566 38,999  บำท / ท่ำน 9,500 บำท / ท่ำน 19,999 บำท / ท่ำน 
 
 
 

 
 

 

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

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดินทาง **รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที ่23 ก.พ. 66 

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  

วันทีห่้ำ   สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพฯ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
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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, 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 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด,์ คนขับรถ รวม 1,500 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 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
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   ** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก **      
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 



 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

