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ก าหนดการเดินทาง:      วนัท่ี 20 – 25 มีนาคม 2558 

 

วนัแรก     (20 มี.ค 58 )   กรุงเทพฯ – สนามบินยานาโงะ 

22.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ ประตหูมายเลข 2 สายการบินเอเซียแอทแลนตคิแอรไ์ลน ์ 

                เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วนัท่ีสอง   (21 มี.ค 58 )   สนามบินยานาโงะ –สะพานเซโตะ-โอฮาช-ิศาลเจา้คอมพิระ  

 

 
01.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินยานาโงะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเอเซียแอทแลนตคิแอรไ์ลน ์

เทีย่วบินที่ HB …… 

09.00 น. เดินทางถึง สนามบินยานาโงะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ 

  

  

โปรแกรม 1 : ชมดอกซากรุะ โปรโมชัน่พิเศษ  33,900 บาท 

YONAGO- KOCHI-SHIMANTO 

SUKUMO-MATSUYAMA-HIROSHIMA- SAKAIMINATO-

DAISEN-YONAGO 

              6 วนั 4 คืน  สายการบิน เอเชีย แอตแลนดติ์ค แอรไ์ลน ์ 
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จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ สวนท่ีระลึก สะพานเซโตะ โอฮาชิ สวนสาธารณะแห่งนี้ นอกจากจะ
มวีวิทีส่วยงามและมองเหน็ววิของ
สะพานเซโตะ โอฮาช ิ สะพาน  ชว่งที่
เชือ่มเกาะเลก็ๆทัง้ 5 เกาะของทะเล
ในเซโตะ จากฝ ัง่เกาะฮอนช ู เมอืงคุ
ราชกิ ิ ไปขึน้ฝ ัง่ทีเ่มอืงซากะอเิดะ ใน
จงัหวดัคางาวะ เป็นสะพานแขวน 2 
ชัน้ ชัน้บนเป็นรถยนต ์ ชัน้ล่างเป็นทางรถไฟรางคู่ออกแบบไวร้องรบัรถไฟชนิคนัเซน็ การสรา้ง
สะพานแห่งนี้ไดถู้กรวบรวมขอ้มูลและนํามาจดัแสดงเพื่อราํลกึไวท้ีส่วนสาธารณะแห่งนี้  จากนัน้
นําท่านเดนิทางสู่ สวนรติสรึนิ สวนเก่าแก่อกีแห่งหนึ่งของญี่ปุน่ แวดลอ้มดว้ยบงึ เนินเขาลูกเลก็ๆ 
และพนัธุไ์มท้ีผ่ลดักนัผลดิอกตามฤดูใหไ้ดช้ม โดยสวนนี้เริม่สรา้งในปี 1625 โดยไดเมยีวอโิคมะ 
บนเนื้อที ่ 133 เอเคอร ์ จุดเดน่ของสวนแห่งนี้คอืสะพานไม ้ หรอื เอน็เงะซเีคยีว ทีท่อดโคง้ขา้ม
บงึนนัโกะโดยมเีรอืน้ําชาเป็นฉากหลงั  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงโคโตฮิระ (Kotohira)  ใน
จงัหวดัคากาวา่   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าคอมพิระ(Konpirasan) หรือ ศาลเจ้าโคโตฮิระ(Kotohira Shrine)   
ศาลเจา้ของศาสนาชนิโตทีใ่หญ่ทีสุ่ดในชโิกคุ  
มคีวามสําคญัอนัดบัตน้ๆของญี่ปุน่ การเดนิทางขึน้สู่
ศาลเจา้ตอ้งขึน้บนัไดหนิสงูถงึ 785 ข ัน้ เพื่อทีจ่ะเขา้
ชมตวัศาลเจา้ซึ่งเป็นระยะทางเพยีงครึง่หนึ่งของการ

ขึน้เขา  และเพื่อทีจ่ะเขา้ถงึภายในศาลเจา้ไดจ้ะตอ้ง
เดนิถงึ1,368 ขัน้ บนยอดของภูเขายงัสามารถชมววิ
ในพืน้ทีไ่ดแ้บบพาโนราม่า  สถานทีศ่กัดิส์ทิธิโ์บราณ

ทีผ่า่นมาหลายทศวรรษ  ทีน่ี่เป็นศาลเจา้เกา่แก่และศกัดิส์ทิธิ ์ สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่ 11 เพื่อ
ถวายแด่ โอโมะโนะนุช ิโนะ คาม ิ(Omononushi-no Kami)  เทพผูพ้ทิกัษ์ชาวเรอื จากนัน้นําท่าน
เดินทางสู่เมืองจงัหวดัโคจิ (Kochi) 1 ใน 4 ของจงัหวดัท่ีอยู่บนเกาะชิโกะก ุเกาะทีเ่ลก็สดุของ
ญี่ปุน่  โคจนิัน้ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องภูมภิาคชโิคกุ หนัหน้าไปทางทะเลแปซฟิิก ซึง่โคจิ
นัน้มพีืน้ทีก่วา้งใหญ่ทีส่ดุในบรรดาสีจ่งัหวดัของชโิคกุ แต่ทวา่มปีระชากรอยู่น้อยทีส่ดุ ซึง่พืน้ที่
ส่วนมากจะเป็นภูเขา และพืน้ทีส่่วนน้อยบรเิวณนากามูระนัน้จะเป็นพืน้ทีช่ายฝ ัง่ โคจนิัน้มชีือ่เสยีง
เกีย่วกบับรรดาแมน้ํ่าทีม่หีลากหลายสายของทีน่ี่ 

  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL  OREANTAL HOTEL หรือเทียบเท่า  
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
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วนัทีส่าม     (22 ม.ีค 58 )    สวนโคจิ ชมดอกซากรุะ – ปราสาทโคจิ – ศาลเจ้าซูกโุมะ-อวุาจิมะ 
                                                 - มตัซึยามะ 

 
เช้า             รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ สวนโคจิ  1 ใน 100 สถานท่ีชมซากรุะ
สวยท่ีสดุในญ่ีปุ่ นสวนสาธารณะแห่งจงัหวดัโคจิ เป็น
สถานทีพ่กัผอ่นหย่อนใจของคนทีน่ี่ ชมดอกซากรุะ ดอกไม้
ประจําชาตทิีแ่ยม้บานสะพรัง่เป็นสชีมพูตดักบัทอ้งฟ้าสี
คราม  ไฮไลทท์ีท่าํใหน้กัเดนิทางผูห้ลงใหลความงามของ

ดอกไม ้ณ ประเทศญี่ปุน่ อยากลองไปสมัผสัดว้ยตา
ตวัเองสกัครัง้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกมุมประทบัใจบนัทกึภาพ
อนังดงามตามอธัยาศยั จากนัน้นําท่าน ภายในชม
ปราสาทโคจิ (Kochi Caslte)   
เป็นปราสาทเกา่แก ่ แมว้า่อาจจะดูไม่ยิง่ใหญ่
เหมอืนกบัหลายปราสาทในญี่ปุน่ แต่กม็คีวามเก่าแก่
มากเพราะถูกสรา้งขึน้มาตัง้แต่ศตวรรษที่  17 ซึ่ง
สามารถเขา้มาชมได ้โดยหากขึน้มาบนชัน้สูงๆกส็ามารถชมทวิทศัน์ของเมอืงโคจไิด้  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย นําท่านลงเรือล่องแม่น้ําชิมนัโต  
(Shimanto River)  45นาที แม่น้ําทีไ่ดร้บัการข
นามนามวา่ใสสะอาดทีสุ่ดในญี่ปุน่ในเมอืงชมินัโตะ
คอืใสบรสิุทธิด์ุจแกว้เจยีระไน เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาตทิีง่ดงามของ จงัหวดัโคจ ิ  

  นําท่านเดนิทางสู่บริเวณศาลเจ้าซูกโุมะเทมมงัง ุ 
อกีหนึ่งสถานทีช่มดอกซากุระทีด่ทีีสุ่ดในญี่ปุน่ที่
พรอ้มใจกนับานประชนัความสวย งามของแต่ละตน้ ภายในทีแ่ห่งนี้ดูเป็นเหมอืนดัง่สวงสวรรคส์ี
ชมพูเลยทเีดยีว  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่  อวุาจิม่า  (Uwajima) เมอืงชายฝ ัง่ทะเลทางตอนใต้
ของจงัหวดัเอะฮเิมะ เป็นทีต่ ัง้ของ ปราสาทอุวะจมิะปราสาทเก่าแกอ่ายกุวา่ 400 ปี หนึ่งในสบิสอง
ปราสาทเดมิทีย่งัหลงเหลอือยู่จากสมยัเอโดะเป็นทรพัยส์นิทางวฒันธรรมของญี่ปุน่ทีย่งัคงเกบ็
รกัษาความเป็นดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ทีสุ่ด นําท่านชมและช้อปป้ิงท่ี Uwajima pearl studio 
Name ( Doi shinzyu.) เลือกซ้ือสินค้ามากมาย หลงัจากนัน้นําท่านพกั 

  นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั HOTEL MATSUYAMA TOKYU INN หรือเทียบเท่า 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
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วนัท่ีสี  (23 มี.ค 58 )    ปราสาทมตัซึยามะ-สะพานชิมานะมิไคโด-เมืองฮิโรชิม่า-อะตอมมิก บอมบ ์   
                                 สวนสนัตภิาพ  -โยนาโก –อาคารขนมหวาน   

 
เช้า            รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ผา่นชม ปราสาทมตัสึยามะ (Matsuyama Castle) 
ทีต่ ัง้ตระหง่านกลางเมอืงอย่างงามสงา่บนยอดเขาสูง 
132 เมตรเป็นปราสาททีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด 1 ใน 3 
ของญี่ปุน่ สรา้งโดยโยชอิากริะคะโตะ เมื่อปี พ.ศ. 
2145 ใชเ้วลาการสรา้งถงึ 25 ปี บรเิวณหน้าปราสาท
เป็นสวนทีป่ลูกตน้ซากุระทีพ่รอ้มจะบานสวยสะพรัง่
ในชว่งฤดูใบไมผ้ลจิดัเป็นจุดชมดอกซากุระลอืชือ่
ทีสุ่ดบนเกาะชโิคค ุ ท่านสามาถถ่ายภาพภายนอก
ปราสาทสามารถมองเหน็ทวิทศัน์  
จากนัน้นําท่านเดินทางผา่นสะพานชิมานะมิไคโด (Shimanami Bridge)   
สะพานแห่งนี้เป็นสะพานแขวนทีพ่าดขา้มทะเล 
เชือ่มระหวา่งสองแผน่ดนิญี่ปุน่เขา้ดว้ยกนั ระหวา่ง
ภูมภิาคชโูกกุ(Shukoku)กบัเกาะภูมภิาคชโิกกุ
(Shikoku) ขา้มทะเลเซโตะ(Seto) เป็นระยะทาง
ประมาณ 60 กโิลเมตร ตดัผา่นหมู่เกาะเลก็ๆ
มากมายกลางทะเลทาํใหไ้ดว้วิทีส่วยงามมากตลอด
เสน้ทาง เป็นสะพานขงึดว้ยเหลก็กลา้ทีม่คีวามยาม
ตดิอนัดบัตน้ๆของโลก ความจรงิแลว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบทางด่วนญี่ปุน่ แต่กม็กีารออกแบบโดยคํานงึถงึคนเดนิเทา้และขีจ่กัรยานดว้ย  และถอื
เป็นเสน้ทางป ัน่จกัรยานเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากเสน้ทางหนึ่งของญี่ปุน่   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองใหญ่แห่งประวติัศาสตรโ์ลก เมืองฮิโรชิม่า  
 

โรชิม่า หมายถงึ “เกาะทีก่วา้งใหญ่ไพศาล” เป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในภูมภิาคชโูงกุ เมอืงฮโิรชมิ่า
ตัง้อยู่บนเกาะฮอนซู ซึ่งเป็นหนึ่งในเกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศญี่ปุน่ ไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกขององคก์ารยูเนสโก และเป็นตวัแทนของ สนัตภิาพ (City of Peace) เป็นเพราะเมือ่สมยั
สงครามโลกครัง้ที ่2 ฮโิรชมิ่าเป็นหนึ่งในสองเมอืงของญี่ปุน่ทีถู่กถล่มดว้ยระเบดิปรมาณู เกาะฮอน
ชแูละเป็นเมอืงแรกของโลกทีถู่กโจมตดีว้ยอาวธุนิวเคลยีรใ์นชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 นําท่านชม 
อะตอมมิก บอมบ ์หรอืทีรู่จ้กักนัในช่ือว่า “โดมปรมาณู” ซึ่งตัง้อยู่ในเขตของสวนสนัตภิาพโร
ชมิ่า ซึ่งไดร้บัการก่อตัง้เป็นอนุสรณ์ในปี พ.ศ. 2539 และขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีเดยีวกนั
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อะตอมมกิ บอมบ ์โดม เป็น  อาคารทีอ่ยู่ใกลจ้ดุศนูยก์ลางการระเบดิมากทีสุ่ดในบรรดาอาคารที่
ยงัตัง้ทนต่อแรงระเบดิ ตวัอาคารไดร้บัการอนุรกัษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิ ปจัจุบนัไดก้ลายเป็นอนุสรณ์
เตอืนใหร้ะลกึถงึพลงัทําลายลา้งของระเบดิ
ปรมาณู และเป็นสญัลกัษณ์แห่งความหวงัใน
สนัตภิาพและการต่อตา้นการใชอ้าวธุปรมาณู  
เมื่อเดนิขา้มสะพานมาเลก็น้อยเดนิเขา้มา
ภายในสวนสนัตภิาพ ท่านจะพบกบั อนุสาวรยี์
เดก็หญงิซาดาโกะ เป็นหนึ่งในเหยื่อปรมาณูใน
สงครามโลกครัง้ทีส่อง  

 นําท่านเดนิทางต่อไปยงัเมืองโยนาโกะ 
(Yonago)  เมอืงในจงัหวดัทตโตร ิหลงัจากนัน้พาท่านชมอาคารขนมหวาน หรอื Sweet Castle 
อยู่ในจงัหวดัทตโตะร ิเป็นปราสาทจําลอง ภายในประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ทา่นสามารถเลอืกซื้อ
ขนมมากมายทีถู่กรวบรวมไวท้ีป่ราสาทแห่งนี้ เชน่ ขนมโมจ ิคุกกี ้ ชอ็คโกแลต ถัว่แดง เคก้ โดย
แบ่งเป็นส่วนของขนมหวานของฝากทีถู่กจดัใสก่ล่องอย่างสวยงาม 

คํ่า                เพ่ือสะดวกในการ ท่องเท่ีว อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ( ไม่รวมในรายการ) 
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL YONAGO UNVERSAL   หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้  (24 มี.ค 58 ) ซากาอิมินาโตะ  –  ถนนมิซูกิ ชิเงรุ – ตลาดปลาซากาอิมินาโตะ   

                                อิออน (ชอ้ปป้ิง) – เมืองไดเซ็น  (อาบน ้าแร่ )   

 

 
เช้า             รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ เมืองซากาอิมินาโตะ (Sakaiminato) ทีเ่ป็นบา้นเกดิ
ของนกัเขยีนการต์นูผ ี ชือ่นาย Mizuki Shigeru จงึไดม้กีารสรา้ง
พพิธิภณัฑ ์Mizuki Shigeru Museum เพื่อจดัแสดงประวตั ิ ผลงาน 
ทีม่ชี ือ่เสยีงของเขา และบนทางเทา้ของถนนชเิกรุ ยงัมหีุ่นทองแดง
รูปผตี่างๆ กวา่ 120 ตวั ยนืเรยีงราย ดูแลว้เพลดิตาดไีม่น่ากลวัแต่
น่าถ่ายรูปยิง่นกั นําทา่นสู่ เดินเล่นถ่ายรปูถนนมิซูกิ ชิเงร ุ 
หรอื ถนนสายภติูพราย (Mizuki Shigeru Road) ซึ่งเป็นถนนที่
สรา้งขึน้โดยมรูีปป ัน้ของสตัวป์ระหลาดจากการต์ูนญี่ปุน่ “เกะเกะเกะ 
โนะ คทิาโร่” ซึ่งเป็นตวัการต์ูนเหลา่ผีๆ ทัง้หลาย ตวัทีโ่ดดเด่นทีสุ่ด
คอื เจา้ผน้ีอยคทิาโร่ (Kitaro)  ทีม่พี่อเป็นปิศาจลูกตาเดยีว ชอบนอนแชน้ํ่าในชามกบัผองเพื่อน
เหล่า “โยไก” หรอืผปีีศาจนัน่เอง อาศยัอยูใ่นปา่ชือ่ เกะเกะเกะ คทิาโร่มหีน้าทีป่ราบปรามเหลา่โย
ไกทีน่สิยัไม่ด ีชอบหลอกหลอนสรา้งความราํคาญใหม้นุษย ์การต์ูนเรือ่งนี้เขยีนโดยนาย “ชเิงรุ มซูิ
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ก”ิ นกัเขยีนทีม่บีา้นเกดิในจงัหวดัทตโตะรแิละถอืเป็นบุคสคัญัของจงัหวดั ใหท้่านเดนิเดนิถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั   
นําท่านชมปลาตลาดปลานาคาอุระ (Nakaura Tairyo Fish Market)  

ซึ่งเป็นตลาดปลาทีใ่หญ่เป็นแหล่งจดัจําหน่ายผลติภณัฑจ์ากทอ้งทะเลทัง้ปลาสดและผลติภณัฑ์
แปรรูปต่างๆในราคายุตธิรรม ใหท้่านอสิระในการเลอืกซือ้ของฝาก และสนิคา้จากทอ้งทะเล 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสนิคา้หลากหลายชนิด

รอใหท้่านเลอืกซื้อ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่นําสมยั กระเป๋า รองเทา้ เครื่องสําอาง ของทีร่ะลกึ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนคิส ์เป็นตน้  
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่เมืองไดเซน็ (Daisen)  

คํา่            รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
 หลงัอาหารใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการแชน้ํ่าแร่ธรรมชาตเิพื่อผอ่นคลายความเมือ่ยลา้  
  และทําให ้ผวิพรรณสวยงามและยงัชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

พกั HOTEL DAISEN ROYAL หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีหก    (25 มี.ค 58 )  สนามบินยานาโงะ – กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินยานาโงะ เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
 

11.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเซียแอทแลนตคิแอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่HB…  

16.30 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

 

***หมายเหตุ:       โปรแกรมน้ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ของสายการบิน 
สภาพอากาศ ทัง้น้ีคาํนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสาํคญัขอสงวนสิทธิในการรบัผิดชอบ
กรณีสายการบินยกเลิกบิน โดยท่ีทางทวัรเ์ป็นตวัแทนขอเงินคืนให้กบัท่าน  

 
 
 
 
 
 
 



 

UNT_SHIKOKU SAKURA 6D4N 20-25 Mar 2015 (HB ) แกไ้ข 25/2/2558  7 

กาํหนดการเดินทาง  20 – 25 มีนาคม 2558 
 

อตัราค่าบริการ ราคา/ ท่าน 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 33,900.- 
เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 33,900.- 
เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ (ไมม่เีตยีง) 33,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,000.- 

 
อตัราค่าบริการรวม 
 1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้  
     (**เนื่องจากเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาลําจงึไม่สามารถสะสมไมลไ์ด)้ 
 2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
 3. ค่าอาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
 4. เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
 5. ค่าน้ําหนกัสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และ ค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่

ละ 
     สายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 
 6. ค่าประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า 

รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 1. ค่าทําหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ ค่า

ซกัรดีคา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษเีดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเกบ็) 
 4. ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 6. ค่าทปิไกด,์ คนขบัรถ, คนยกกระเป๋า  
 หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนยีมการใหท้ปิประเทศญีปุ่น่ 600 บาท (ถอืวา่เป็นสนิน้ําใจทีส่ําคญัสําหรบังาน

บรกิาร)   
  1.คนขบัรถ  ท่านละ 1,000 เยน ตลอดทรปิ /ลูกคา้ 1 ท่าน  ประมาณ  300 บาท  
  2.ไกด ์       ท่านละ 1,500 เยนตลอดทรปิ /ลูกคา้ 1 ทา่น ประมาณ    400 บาท  
 
 


