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โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ผานชมโตเกียวสกายทรี
ลองทะเลสาบอาชิ-โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอาทเล็ต

เชา

เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก
FUJISAN GARDEN HOTELหรือ
เทียบเทา 
ขาปู + ออนเซน 
AIRPORT PLAZA HOTEL หรือ
เทียบเทา 
AIRPORT PLAZA HOTEL หรือ
เทียบเทา 

บนเครือ
่ ง

หมูบานโอชิโนะฮัคไค-ศูนยจําลองแผนดินไหว-ฟูจิเท็น สกี รีสอรท-ช
อปปงจุใจชินจูกุ
โยโกฮามา-พิพิธภัณฑราเมน-เมืองคามาคุระพระใหญไดบุส-ึ โอ
ไดบะ-ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา
สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
บนเครือ
่ ง

วันที่1 กรุงเทพ-นาริตะ
20.00 น.
คณะพรอมกัน ณ อาคาร1 ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศสนามบิน ดอนเมืองเคานเตอรสายการบิน ไทย
แอรเอเชียเอ็กซ(XJ)พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
23.45 น.
ออกเดินทางสูเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุนโดยสายบินไทยแอรเอเชียอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ 600(ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)
*บริการอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่2 สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ผานชมโตเกียวสกายทรี-ลองเรือโจรสลัด -โกเท็มบะเอาตเลต-บุฟเฟตข าปูยักษ-แชออนเซน
08.00 น.
เดินทางถึงสนามบินนาริตะ หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว(เวลาที่ญี่ปุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด
จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนมีโทษปรับและจับ ***
นําทานเดินทางสูวัดอาซากุสะเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหนึ่งในกรุงโตเกียว
และเปนวัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโตภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคํามีผูคนนิยมมากราบไหวขอ
พรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป และถายภาพเปนที่ระลึกกับ ประตูฟาคํารณ ซึ่งเปนโคมไฟสีแดง ขนาดยักษที่มี
ความสูงถึง 4.5 เมตร เปนโคมไฟ ที่ใหญที่สุดในโลก เลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแหงนี้นําชม
ถนนนากามิเซะ(Nakamisedori) ถนนเสนนี้ยาวไปจนถึงวัดเซ็นโซจิจะเปน ถนนชอปปง ขายขนม ของฝาก ของที่
ระลึก ขนมที่ซื้อกลับบานจะใสกลอง หอสวยงาม สามารถซื้อเปนของฝากไดอยางสวยงาม สวนขนมแบบที่กินเลยเชน
Soft ice cream, มันอัดแทง, ซาลาเปาทอด, ขาวพองคลายขนมนางเล็ด ทางรานจะใหเรายืนกินที่หนารานเทานั้น
ไมใหเดินไปกินไป ถือวาเปนกฎเหล็กของรานคายานถนนนากามิเซะเพื่อไมใหขนมหกเลอะเทอะบนถนนผานชม

เที่ยง

เย็น

โตเกียวสกายทรี(Tokyo Sky tree) เปนหอที่เพิ่งสรางขึ้นมาใหมและยังเปนเหมือนแลนดมารคของโตเกียวถายรูปกับ
หอคอย ตั้งอยูใจกลางของ Sumida City Ward เปนตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุน มีความสูงถึง 634 เมตร และเมื่อเดินขึ้นไป
เรื่อยๆก็จะถึงจุดที่สูงที่สุดของหอคอย มีความสูง 451.2 เมตร ทั้งชั้นจะเปนกระจกใส สามารถมองเห็นวิวของทั้งเมือง
โตเกียวไดรอบดาน ยิ่งในชวงพระอาทิตยตกดิน จะเปนวิวที่สวยงามมาก
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําทานชม วนอุทยานแหงชาติฮาโกเนทานทานสัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ ลองทะเลสาบอาชิ
สมญาราชินีแหงทะเลสาบ วันที่อากาศแจมใสบนผืนน้ําทานสามารถมองเห็นเงาสะทอนสวยงามของ ภูเขาไฟฟูจิ
ความงามของทะเลสาบแหงนี้ เกิดจากการกอตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจิทําใหปดทางออกของน้ําในทะเลสาบจากนั้นนํา
เดินทางสู โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอาทเล็ตใหทานไดชอปปง อยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลงรวมสินคานําเขา
และสินคาแบรนดญี่ปุนโกอินเตอรมากมาย เชน MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY,
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ กระเปาไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY
เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรู อยาง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES รองเทา
แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู AIGLE,
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินคาอื่นๆ อีกมากมาย ไดเวลานําทานเขาสูที่พัก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม พิเศษ !!! เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ
พักที่ FUJISAN GARDEN HOTELหรือระดับเดียวกัน
จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ น้ําแรในสไตลญี่ปุน ซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวาถา
ไดแชน้ําแรแลวจะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิต

วันที่3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค-ศูนนยจาํ ลองแผนดินไหว-ฟูจิเท็นสกีรสี อรท-ชอปปง ชินจูกุ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานเดินทางชมหมูบานโอชิโนะฮัคไค(OshinoHakkai) เปนแหลงนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ ให
ทานสัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงนํ้าธรรมชาติ โดยในบอนํ้าใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวก
วายสบายอารมณ อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแลวก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตาม
อัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปงสินคาโอท็อปชั้นเยี่ยมอีกดวยที่หมูบานนี้มีของขึ้นชื่ออยาง
โมจิชาเขียวไสถั่วแดงยาง ขนมฮิตที่หมูบานน้ําศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไกจากนั้นนําทานชม ศูนยจําลองแผนดินไหว
(Experience Earthquake) ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เหตุการณเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน และจากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย

เที่ยง

เย็น

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางไปที่ ฟูจิเท็นสกีรีสอรท เปนลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามใหทานได
เพลิดเพลินกับการเลนกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาวโพลนและยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย(ราคา
ทัว รไ มร วมคา เช าชุ ดอุ ปกรณ และชุ ด สํา หรั บเลน กิจ กรรมตา งๆ)(สกี จะเปด ให บริ การหรือ ไม ขึ้น อยู กับ สภาพ
ภูมิอากาศ)จากนั้นนําทาน ชอปปงยานชินจูกุเพลินกับการชอปปงสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟา กลองถายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผา
แฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุนไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีก
มากมาย
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคาชอปปง
พักที่ AIRPORT PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่4 โยโกฮามา-พิพิธภัณฑราเมน-เมืองคามาคุระ-พระใหญไดบุส-ึ โอไดบะ-ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา-นาริตะ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานสูพิพิธภัณฑราเมนชินโยโกฮามารวมเรื่องราวทุกอยางเกี่ยวกับราเมงไมวาจะเปนประวัติ ความเปนมา, ชนิด
ของราเมง ในชั้นแรกของพิพิธภัณฑนั้นจะเปนประวัติของราเมงในประเทศญี่ปุนมีการจัดแสดงเสนราเมล น้ําซุป ทอป
ปง รวมถึงชามใสราเมงหลากหลายชนิด สวนในชั้นที่สองนั้น จะมีการจัดบรรยากาศจําลองของถนนและอาคารบาน
เรื่องของชิตามาชิ (Shitamachi)เมืองเกาของโตเกียว ซึ่งเปนเมืองที่ราเมงได รับความ
นิยมอยางรวดเร็ว จะมีรานขายราเมงที่มีชื่อเสียงอยูประมาณ 9 รานใหนักทองเที่ยวได
ลองชิม และหากใครอยากจะทานราเมงหลายๆราน ก็สามารถสั่งแตละชามเปนไซส
เล็กได
เที่ยง
อิ ส ระรั บ ประทานอาหารเที่ ย งตามอั ธ ยาศั ย หรื อ อิ ส ระลิ้ ม ลองราเมง
หลากหลายเมนู และยังเปนอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุนอีกดวย
เดินทางสู เมืองคามาคุระตั้งอยูในจังหวัดKanagawa เมืองนี้นอกจากจะมีประวัติศาสตรยาวนานหลายรอยป ยังมี
ความสําคัญกับญี่ปุนในอดีตอยางมาก โดยเฉพาะบทบาทที่โดดเดนในดานการเมือง เปนอดีตศูนยกลางทางการเมือง
ของญี่ปุนเมืองคะมะคุระแหงนี้ ยังคงยืนหยัดเปนศูนยกลางทางการเมืองของประเทศใหกับเมืองหลวงอยางเกียวโตสืบ
มา ทุกวันนี้ ถึงแมจะไมไดมีบทบาทหนาที่เดิม แตยังคงเปนเมืองที่มีความสําคัญในการทองเที่ยวของญี่ปุน ถึงกับ
ขนานนามใหคะมะคุระ เปนเมืองพี่เมืองนองของเกียวโต หรือ เกียวโตแหงญี่ปุนตะวันออกอีกดวยนําทานชม พระ

เย็น

ใหญไดบุทสึซึ่งเปนรูปปนที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของญี่ปุน รองจากองคโตที่วัดโทไดจิ เมืองนาระ สามารถเขาไป
ดานในองคพระได บริเวณที่ตั้งของ Daibutsuนั้นเดิมทีเปนที่ตั้งของวัด Kōtokuinวัดแหงนี้สรางขึ้นตั้งแตป 1252 แตได
เกิดความเสียหายหลายครั้งจากไตฝุน และเสียหายมากที่สุดจากเหตุการณสึนามิ เมื่อป 1495 ทําใหตัวอาคารวัดนั้น
พังทลายหายไป เหลือเพียงแตองคพระ Daibutsuอยูทามกลางซากปรักหักพัง สรางความประหลาดใจใหกับชาวญี่ปุน
และเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ของทานที่ไดปกปกรักษาเมืองคะมะคุระตลอดมานําทานสูยานโอไดบะ(Odaiba) เปน
เกาะรวมศูนยกลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมืองหลวงในปจจุบันของญี่ปุน โอไดบะ เปนเกาะที่มนุษยสรางขึ้น
เอง โดยการนํา ดิน ทราย มาถม ทะเล ใหเกิดขึ้นเปนเกาะขึ้นมาตั้งแตป ค.ศ. 1850 สรางกันมาเปนรอยปเลยทีเดียว
เกาะนี้เปนเกาะที่แสดงใหเห็นถึง วิสัยทัศน และศักยภาพของชาวญี่ปุน ที่สามารถสราง สิ่งที่เปนไปไมไดใหเปนไปได
ขึ้นมา อิสระใหทานช อปปง หางสรรพสิน คาไดเวอรซิตี้โตเกี ยว(DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมีรานค า
รานอาหาร และแหลงบันเทิง จุดโดดเดนที่สุดของหางแหงนี้คือ หุนยนตกันดั้มที่ตั้งตระหงานอยูดานหนา ในตอนกลาง
คืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟสองหุนยนต เสียงประกอบ และขยับหัวได นาตื่นตาตื่นใจไมนอย หากใครที่ชื่นชอบการตูน
กันดั้มเปนพิเศษ ยังมีนิทรรศการเล็กๆอยูบนชั้น 7 อีกดวย
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคาชอปปง
พักที่ พักที่ AIRPORT PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่5 นาริตะ-กรุงเทพ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ
09.15 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอรเอเชียเอ็กซเที่ยวบินที่ XJ 601(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ
6.50 ชั่วโมง)*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
14.05 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนือ่ งจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 7,900.-**
**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทานละ 2,000บาท/ทริป/ตอทาน

วันเดินทาง

ผูใหญ

18-22 ก.พ.61
20-24 ก.พ.61
22-26 ก.พ.61

22,888.22,888.22,888.-

เด็กอายุต่ํากวา 2 ป (พัก
กับผูใหญ 2 ทาน)
7,900.7,900.7,900.-

พักเดี่ยว

ราคาไมรวมตั๋ว

8,900.8,900.8,900.-

19,888.19,888.19,888.-

อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน ** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอน
เสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพิ่มเติม **
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
 คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง
อัตราคาบริการไมรวม
 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ
 คาธรรมเนียมวีซา เขาประเทศญีป่ ุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
 คาทําหนังสือเดินทาง
 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 คาทิปไกดและคนขับรถ วันละ 2,000 บาทตอทิป(มากนอยแลวแตความพึงพอใจของทาน)
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษนั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกวา 4-5ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเองเนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด(แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการ
บินกอนการเดินทาง15วัน)
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทานในกรณีนี้บริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีที่สูญหายสูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน,ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลตางๆเปนตน
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6เดือน
ลูกคาที่บนิ กับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงือ่ นไขเพิ่ม
ตามรายละเอียดดานลาง
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวน
ตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกาํ หนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได

1. หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ Quiet Zone หรือที่นั่ง Long Leg มีรายละเอียดการคาใชจายเพิ่มเติมดังนี้...

2. ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เที่ยวการเดินทาง ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่มกรุณาแจงเจาหนาที่ ณ วัน
จองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียด
3. สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเชน ไมกอลฟ ตองซื้อคาสัมภาระเปนคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติมแยกจาก คาสัมภาระ
ตามรายละเอียด
น้ําหนักขาไป /กลับ ราคา [จายเพิ่ม] บาท
อัตราของสนามบิน นาริตะ
อัตราของสนามบิน โอซากา
คาอุปกรณกีฬา

20 KG
900.-

25 KG
200.180.1,150.-

30 KG
400.350.1,250.-

40 KG
1,340.1,200.1,550.-

 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแลว ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจายคา
สัมภาระเพิ่มหนาเคานเตอรตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ...ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง น้ําหนักเกินกวากําหนด คิดกิโลละ 500บาท/ทาน/เที่ยว
 ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ / คันไซ น้ําหนักเกิดกวากําหนด คิดกิโลละ 2,000 เยน/ทาน/เที่ยว

