


 

 

 

รหสัทวัร ์AJP77-01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                

วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ X X X  

2 

กรุงเทพฯ – สนำมบินชูบุเซ็นแทรร์ (TG644 : 00.05-
08.00) – หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ – เมืองทำคำ
ยำม่ำ – ทำคำยำม่ำ จินยะ – ซันมำชิ ซูจิ – เมืองโทยำ
มะ 

   UNAZUKI YAMANOHA 
ONSEN หรือเทยีบเทำ่ 

3 ก ำแพงหมิะ เจแปนแอลป์ – ทะเลสำบชิรำคำบะ    IKENOTAIRA HOTEL & 
RESORT หรือเทยีบเท่ำ 

4  ภูเขำไฟฟูจิ – ทะเลสำบโมโตสุ – ทุ่งพิง้คม์อส – ช้อปป้ิง
ชินจูกุ 

   SUNSHINE CITY PRINCE 
HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

5 
วัดอำซำกุสะ – เมืองโยโกฮำม่ำ – มิตซุย เอ้ำทเ์ล็ต โยโก
ฮำม่ำ เบย์ไซด ์– เมืองโตเกียว – ห้ำงไดเวอร์ซิตี้ – อิ
ออน พลำซ่ำ – สนำมบินฮำเนดะ 

 X X  

6 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)  X X  

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน  1,000  บำท *** 
 





 

                  

 
 
 
 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 

 
 

21.00 น.  พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 2 เคำนเ์ตอร ์
D สำยกำรบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

 
 
 
00.05 น. เหินฟ้าสู ่สนำมบินชูบุเซ็นแทรร ์โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG644   
 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
08.00 น. เดินทางถึง สนำมบินชูบุเซ็นแทรร ์(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ 
หมู่บา้นแห่งนีต้ัง้อยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ท าให้
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่าง
สมบูรณ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ เรียกว่า “กัชโช่ สุคุ ริ” 
(Gassho Style) โดยการสรา้งหลงัคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสูง
กว่า 60 องศา คลา้ยการพนมมือและยงัไดร้บัการขึน้ทะเบียน
ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกดว้ย 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองทำคำยำม่ำ ชม ทำคำยำม่ำ จินยะ 

หรอื ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า เป็นอาคารที่ท  างานของจวนผูว้่าเมืองทาคายาม่า และยงัเคยเป็นที่ท  างาน
และพกัอาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมยัเอโดะ ปัจจบุนัถือว่า
เป็นอาคารหลกัหลงัเดิมหลงัเดียวในประเทศญ่ีปุ่ นที่ยงัคงอยู่ 

วันแรก ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ

วันทีส่อง กรุงเทพฯ – สนำมบินชูบุเซ็นแทรร ์– หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ – เมืองทำคำยำมำ่ – ทำคำยำม่ำ 
จินยะ – ซันมำชิ ซูจิ – เมืองโทยำมะ 

ไฮไลทข์องกำรทอ่งเทีย่วทริปนี้ 
ชมควำมอศัจรรยข์องก ำแพงหมิะ บนเทอืกเขำเจแปนแอลป์ ที ่1 ปีมีคร้ังเดียว!!! 
ต่ืนตำกับหมู่บ้ำนทีม่ีเอกลักษณเ์ฉพำะตัว แห่งเดียวในโลก “ชิรำคำวำโกะ” ทีฮ่ิตที่สุดในปีนี ้ 
เช็คอินสุดชิคกับ ชิบะซำกุระ ทุ่งพิงคม์อสสีชมพู ขนำดใหญ่ท่ำมกลำงภูเขำไฟฟูจิ  
เมืองทำคำยำม่ำ เมืองท่องเทีย่วทีอ่นุรักษก์ล่ินอำยญ่ีปุ่ นแบบโบรำณ 
เทีย่วชม วัดอำซำกุสะ ขอพร เจ้ำแม่กวนอิม พร้อมถ่ำยรูปเช็คอิน กับ โคมแดงยักษ ์ยอดฮิต ! 





 

 น าท่านเดินทางสู่ ซันมำชิ ซูจิ ย่านเมืองเก่าที่ยงัคงอนุรกัษ์บา้นเรือนในสมยัเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไวบ้นถนน
สายเล็กๆ ที่ทอดยาวตลอดเสน้ทาง นอกจากจะมีบา้นเรือนที่อยู่อาศยัของคนแถบนีแ้ลว้ ก็ยงัเต็มไปดว้ยรา้นขาย
ของต่างๆ มากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทยำมะ เป็นจงัหวดัที่มีภมูิประเทศเป็นเทือกเขาสงูกว่า 3,000 เมตร และมีชายฝ่ัง

ติดทะเลที่มีความลึกถึง 4,000 เมตร จึงท าใหท้ี่น่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด  เป็นที่รูจ้ักอย่าง
แพรห่ลายดา้นการจดัประชมุพรอ้มที่พกัที่ไดม้าตรฐานสากลดว้ย 
 พักที ่UNAZUKI YAMANOHA หรือเทยีบเท่ำ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีห่้องอำหำรโรงแรม 
หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แรธ่รรมชาติผ่านความรอ้นใตพ้ิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที่  ความอัศจรรยแ์ห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นน่ีเองท าใหม้ีผูก้ล่าวถึงว่า => 
หำกมำทีญ่ี่ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ้ำแร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญ่ีปุ่ น！ 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชมไฮไลท ์“สถำนีทำเทยำมะ” จุดเริ่มตน้ของเสน้ทาง “ก ำแพงหิมะ เจแปนแอลป์” เสน้ทางท่องเที่ยว
คลาสสิคสดุโรแมนติคที่จะท าใหท้่านประทบัใจไม่รูล้ืม (ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศแต่ละวัน) 
ทำเทยำมะ น าท่านนั่งกระเชา้ไฟฟ้าขึน้สู่ที่ราบสงูบิโจไดระ เพื่อท าการเปลี่ยนเป็นรถบสัเพื่อชมเสน้ทางสาย

ธรรมชาติของวนอทุยาน 

วันทีส่าม ก าแพงหมิะ เจแปนแอลป์ – ทะเลสาบชิราคาบะ 





 

ดอยมุโรโด โดยสารรถบสัสูล่ดัเลาะไปตามเสน้ทางก าแพงหิมะที่สงูราว 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเมษายน-ตน้
เดือนพฤษภาคม) ถึงยอดมโุรโด คือ จดุชมวิวที่สงูที่สดุของเสน้ทางเจแปน แอลป์ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย ไดคังโบ น าท่านโดยสารรางผ่านอโุมงคใ์ตภ้เูขาทาเทยามะ ดว้ยความสงูถึง 3,015 เมตร และสงูเป็นที่สอง

รองจากภเูขาไฟฟจูิ สูท่ี่ราบไดคงัโบชมความงดงามแห่งทศันียภาพอีกฟากฝ่ังของภเูขา 
 คุโรเบะไดระ ที่ราบสงูบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทศันียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สรา้งความตื่นตาตื่นใจ

อย่างยิ่งแก่นกัท่องเที่ยว น าท่านโดยสารกระเชา้ขา้มเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิงของกระเชา้จากตน้
ทางถึงปลายทางเท่านัน้ ไม่มีเสาค า้หรอืคั่นกลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงไดฉ้ายาว่า “กระเช้ำ
พำโนรำมำ” 

 เข่ือนคุโรเบะ น าท่านโดยสารเคเบิล้คารเ์พื่อลดระดบัลงสูส่นัเข่ือนคโุรเบะ เป็นเขื่อนขนาดยกัษท์ี่มีความยาวของ
สนัเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่วิเศษยิ่งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได ้และ
ชมความแรงของน า้ที่ปลอ่ยออกจากเข่ือนที่สง่เสียงดงัสนั่นสูเ่บือ้งลา่ง 

 โองซิำวะ ด่านสดุทา้ยของเสน้ทางธรรมชาติ น าท่านโดยสารรถบสัไฟฟ้าลอดอโุมงคใ์ตภ้เูขาระยะทางยาวถึง 
6.1 กิโลเมตร มุ่งหนา้สูส่ถานีปลายทาง “โองซิำวะ”  

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบชิรำคำบะ 
 พักที ่IKENOTAIRA HOTEL & RESORT หรือเทยีบเท่ำ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีห้่องอำหำรโรงแรม  
หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แรธ่รรมชาติผ่านความรอ้นใตพ้ิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที่  ความอัศจรรยแ์ห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นน่ีเองท าใหม้ีผูก้ล่าวถึงว่า => 
หำกมำทีญ่ี่ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ้ำแร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญ่ีปุ่ น！ 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ สมัผสัภเูขาไฟฟูจิอย่างใกลช้ิดที่บริเวณชัน้ที่ 5 ซึ่งเป็นจดุที่รถโดยสารสามารถขึน้ไป
จอดได ้ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สงูที่สดุในญ่ีปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย ท่านสามารถชมความ
งามของภูเขาไฟฟูจิไดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟที่
สวยงามไม่ว่าจะมองจากมมุไหนก็ตาม (กำรขึน้ชมภูเขำไฟฟูจิช้ัน 5 น้ันขึน้อยู่กับสภำพอำกำศอ ำนวย) 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบโมโตสุ ซึ่งเป็นหนึ่งในหา้ทะเลสาบที่เกิดการระเบิดของภเูขาไฟฟูจิในอดีตกาล ชมอีก 

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

วันทีส่ี่ ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบโมโตสุ – ทุ่งพิง้คม์อส – ช้อปป้ิงชินจูกุ 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ มหำนครโตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่ เต็มไปดว้ยผูค้น
มากมาย และเทคโนโลยีทนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่านอิสระ ช้อปป้ิงชินจูกุ ย่านที่มีความเจริญอนัดบัหนึ่ง
ของโตเกียว เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ที่จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลากสไตล ์มีรา้นคา้ชื่อดงัเป็นที่เป็นที่นิยมทัง้ชาวญ่ีปุ่ น 
และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน มีทั้งสินคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
ก๊ิฟช็อป ขนม รวมถึงเครื่องส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถกู
กว่าเมืองไทยและสินคา้อื่นๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร  บริกำรท่ำนด้วยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่ำง  

 พักที ่SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
 

 

 
 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

วันทีห้่า วัดอาซากุสะ – เมืองโยโกฮาม่า – มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต โยโกฮาม่า เบยไ์ซด ์– เมืองโตเกียว – ห้างไดเวอร์
ซิตี ้– อิออน พลาซ่า – สนามบินฮาเนดะ 





 

น าท่านสู่ วัดอำซำกุสะ นมัสการเจา้แม่กวนอิมอนัศกัดิ์สิทธ์ิที่มีความสงูเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่งประดิษฐานใน
วิหารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพสกัการะของ
ชาวญ่ีปุ่ น  รวมถึงนักท่องเที่ ยวที่ มา เยือน
ประเทศญ่ีปุ่ น วัดอาซากุสะเป็นวัดเก่าแก่ของ
มหานครโตเกียว ทางดา้นหนา้ประตคูามินารมิง 
มีโคมไฟยกัษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มี
ความสงูถึง 4.5 เมตร มีน า้หนกัถึง 130 กิโลกรมั 
ใหท้่านไดไ้ปถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกและถัด
จากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลึก 
อาทิเช่น แมวกวักแบบต่างๆ โคมไฟนอ้ยใหญ่ 
พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อยๆ ขึน้ชื่อของ
ย่านนี ้เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอด
รอ้นๆ เซมเบก้รุบ๊กรอบหลากหลายรสชาติเป็นตน้ ทางทิศตะวนัออกของวดัคือ แม่น า้ซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียว
และใกล้ๆ  กนัจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโลง่สูแ่ม่น า้ดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเลน่  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮำม่ำ เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิง มิตซุย เอ้ำทเ์ล็ต โยโกฮำม่ำ เบยไ์ซด ์เอา้ทเ์ล็ตที่
ตัง้อยู่รมิทะเล ซึ่งท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดช์ัน้น า อาทิเช่น COACH, NIKE, LEGO ฯลฯ 
และยงัมีรา้นอาหารหลากหลายใหเ้ลือกชิม พรอ้มชมวิวท่าจอดเรอืที่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งในเอเชีย 
***อำหำรเทีย่งอิสระตำมอัธยำศัยเพือ่ให้ท่ำนใช้เวลำช้อปป้ิงได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว อิสระชอ้ปป้ิงที่ ไดเวอรซ์ิตี ้โตเกียว พลำซ่ำ เป็นหา้งดงัอีกหา้งหนึ่งที่อยู่บนเกาะ
โอไดบะ จดุเด่นของหา้งนีก้็คือ หุ่นยนตก์ันด้ัม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มากในบริเวณหา้ง อิสระชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางสู ่อิออน พลำซ่ำ ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้จากรา้นคา้ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของแต่งบา้น ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยงัมี หา้งจัสโก ้ใหท้่านชอ้ปป้ิงต่ออย่าง
เพลิดเพลินสนกุสนานกบัการจบัจ่ายสินคา้ของรา้น 100 Yen ซึ่งสินคา้ทกุๆ อย่างในรา้นราคาชิน้ละ 100 เยน ไม่ลืม
แวะซือ้ของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

***อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพือ่ให้ท่ำนใช้เวลำช้อปป้ิงได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย เพื่อเตรยีมตวัเดินทางสูส่นามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 

 

00.20 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG661  
(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

04.50 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
       **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยไม่

ต้องแจ้งใหท้รำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถอืผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ**   
 
 

วันทีห่ก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 





 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดนิทำง 
 

  รำคำทวัรผู้์ใหญ่  
พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
(15 ท่ำนออกเดนิทำง) 

พักเดีย่วจ่ำยเพิม่ รำคำไม่รวมต๋ัว 

16 – 21 พฤษภำคม 2566 59,999 บำท / ท่ำน 9,500 บำท / ท่ำน 35,999 บำท / ท่ำน 
 

 
 
 

 

1. ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  ต๋ัวเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพ่ิม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดินทาง **รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที ่20 ก.พ. 66  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรอืเต็ม ทางบรษัิทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นหอ้ง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสรมิ
เตียง หรอื SOFA BED หรอื เสรมิฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ และ น า้ดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุ วงเงนิประกันท่ำนละ 1,000,000 บำท และ ค่ำรักษำพยำบำล ไม่เกิน 500,000 บำท คุ้มครองผู้

เอำประกันทีม่ีอำยุต้ังแต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์หรือจำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต้ิ่ง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้  านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างนอ้ย 72 ชั่วโมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด,์ คนขับรถ รวม  1,000  บำทต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพ่ิม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสรจ็ที่ถกูใหก้บับรษัิททวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำญ่ีปุ่ นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีทีส่ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
 





 

 

  





 

 

 
** ก่อนท ำกำรจองทัวรท์ุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก ** 
 


