
 

 

 

 

 

TOKYO FUJI 5D3N 

ซุปตาร ์กะเพราไก ่
ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 2560 

 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
ฟจูชิ ัน้ 5 ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 

ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิน ัง่กระเชา้ คาช ิคาช ิ 

วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

โยโกฮามา่ พพิธิภณัฑร์าเมน – คามาครุะ ชมพระใหญไ่ดบตุส ึ

เพลดิเพลนิเต็มอิม่ที ่โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ 
ไหวพ้ระขอพร วดันารติะ ชอ้ปป้ิงเพลนิ ณ ออิอน มอลล ์

พเิศษ!!! บฟุเฟตข์าป ู+++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

04-08 ตลุาคม 60  35,888.- 8,900.- 

05-09 ตลุาคม 60 36,888.- 8,900.- 

06-10 ตลุาคม 60 36,888.- 8,900.- 

07-11 ตลุาคม 60 36,888.- 8,900.- 

11-15 ตลุาคม 60 38,888.- 8,900.- 

12-16 ตลุาคม 60 38,888.- 8,900.- 

13-17 ตลุาคม 60 38,888.- 8,900.- 

14-18 ตลุาคม 60 36,888.- 8,900.- 

18-22 ตลุาคม 60 37,888.- 8,900.- 

25-29 ตลุาคม 60 38,888.- 8,900.- 

26-30 ตลุาคม 60 37,888.- 8,900.- 

27-31 ตลุาคม 60 36,888.- 8,900.- 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (INFANT) 

9,000 บาท/ทา่น** 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

19.00 น       พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

22.10 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG640  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ – โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ผา่นชม) – ทะเลสาบคา

วากจูโิกะ - กระเชา้ลอยฟ้า คาช ิคาช ิ- โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลท 
 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ 

วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่

มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็น

ที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัว

วหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขาย

ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ 

ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับ

หอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ หอคอย

โตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมที่



สูงที่สุดในโลก  เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตร 

สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และ

หอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ “หอคอย

โตเกยีวสกายทร”ี ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ที่

เต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากจูโิกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทเีป็นจุดชมววิฟู

จทิี่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง พเิศษ!!! น าท่านขึน้กระเชา้ลอยฟ้า คาช ิคาช ิ(Kachi Kachi 

Ropeway) กระเชา้ทีจ่ะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพือ่ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวา

กจูโิกะจากมมุสงูเปิดใหบ้รกิารทกุวันตลอดทัง้ปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิารชัว่คราวเนื่องจากสาเหตุ

ตา่งๆ เชน่ สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย) เพยีงไมก่ีน่าทถีงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาทีม่คีวาม

สงู 1,075 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากุจไิด ้

และในวันทีอ่ากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญีปุ่่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขา

อากาอชิ ิและเทอืกเขาอาราคาวะ) จากนัน้น าเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต ใหท้า่น

ไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนด์เนมที่แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโก

อนิเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 

DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และนาฬกิาหรู อยา่ง TAG HEUER, 

AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH 

GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลือกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 

ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 

ทีพ่กั โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แร่

แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 
 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิ– หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก – พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว - ล่องเรอืโจรสลดั ที่

ทะเลสาบอาช ิ- ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ  ิที่มีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี

ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทัว่โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอื

ว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่า

เยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ใน

กรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัว

ภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความ

ประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลาย

บรรยากาศไดอ้กีดว้ย จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในชว่งฤดู



ใบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจดุทอ่งเทีย่วส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพืน้หลังสี

ฟ้า และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮกัไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ 

ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามา

นาคาโกะ บอ่น ้าทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขา

ไฟฟูจผิ่านหนิลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี้ยังมี

รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ทีข่ายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื 

และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตาม

อัธยาศัย จากนั้นน าท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดนิไหว 

(Experience Earthquake) ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิและท่านจะไดส้ัมผัสกับ

บรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณ์เรือ่งราวตา่งๆ เกีย่วกบัแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น 

และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวัน

ใดอากาศสดใส ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉาก

หลัง น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว น าทา่นอสิระ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระ

และเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ โยโกฮามา่ – พพิธิภณัฑร์าเม็ง - เมอืงคามาครุะ –พระใหญไ่ดบุส ึ– โอไดบะ– ไดเวอร์

ซติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ – นารติะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

น าท่านชม พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮาม่า (Shinyokohama Raumen Museum) 

พพิธิภัณฑร์าเมงชนิโยโกฮาม่า รวมเรือ่งราวทุกอย่างเกีย่วกับราเมง ไม่ว่าจะเป็นประวัตคิวาม

เป็นมา, ชนดิของราเมง ในชัน้แรกของพพิธิภัณฑนั์น้จะเป็นประวัตขิองราเมงในประเทศญีปุ่่ น มี



การจัดแสดงเสน้ราเมน น ้าซปุ ทอ้ปป้ิง รวมถงึชามใสร่าเมงหลากหลายชนดิ สว่นในชัน้ทีส่องนัน้ 

จะมกีารจัดบรรยากาศจ าลองของถนนและอาคารบา้นเรือ่งของชติามาช ิ(Shitamachi) เมอืงเกา่

ของโตเกยีว ซึง่เป็นเมอืงทีร่าเมงไดรั้บความนยิมอยา่งรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมงทีม่ชี ือ่เสยีงอยู่

ประมาณ 9 รา้น ใหนั้กท่องเที่ยวไดล้องชมิ และหากใครอยากจะทานราเมนหลายๆรา้น ก็

สามารถสัง่แตล่ะชามเป็นขนาดเล็กมาลองทานได ้

เทีย่ง อสิระเลอืกรบัประทานราเมนตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามาครุะ (Kamakura) เป็นเมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ น เมอืงทีอ่ยูต่ดิกบั

ทะเลซึง่อยูไ่มไ่กลจากโตเกยีว มาเทีย่วไดง้า่ยๆหา่งจากโตเกยีวประมาณ 1 ชัว่โมงเท่านัน้ เมอืง

ท่องเทีย่ว ถูกขนานนามว่าเป็น เมอืงเกยีวโตตะวนัออก (Kyoto of Eastern Japan) 

เนือ่งจากมวีัด ศาลเจา้ และสถานทีท่างประวัตศิาสตรอ์ยูห่ลายแหง่น าทา่นชม พระใหญแ่หง่คา

มาครุะ (Great Buddha of Kamakura) พระใหญ่ (Daibutsu) เป็นสัญลักษณ์ของเมอืง

คามาคุระ มคีวามสงูถงึ 13.5 เมตร ซึง่เป็นรูปปั้นพระทีส่งูเป็นอันดับสองของญีปุ่่ น รองจากพระ

ใหญ่ที่วัดโทไดจ ิเมอืงนารา พระใหญ่แห่งคามาคุระนัน้ตัง้อยู่ที่ วดัโคโตคุอนิ (Kotokuin 

Temple) เดมิทอีงคพ์ระจะประดษิฐานอยูภ่ายในอาคารวัด แต่เมือ่ประมาณศตวรรษที ่14 และ 

15 อาคารของวัดหลายส่วนไดถู้กพายุไตฝุ้่ นท าลายลง ท าใหเ้หลอืแต่องคพ์ระใหญ่ตัง้อยูโ่ดย

ไมไ่ดส้รา้งอาคารขึน้มาครอบใหม ่จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะ

ทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ี

ชือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมาย

แลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซ์ิต ี ้

โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ 

จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็

จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู

นทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดรเวอร์

ซติี ้

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ- ออิอน มอลล ์- สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทางสู ่วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพทุธเกา่แก่ ขนาด

ใหญ ่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยูไ่มไ่กลจากสนามบนินานาชาตนิาริ

ตะ ภายในวัดมอีาคารทีห่ลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทีก่วา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชัน้

สไตล ์Tahoto มชีือ่ว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย 

เสน้ทางทีน่ ามาสูว่ัดนารติะซงัคอืถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซงัโดะ (Omotesando street) ระยะทาง

ประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เช่น รา้นจ าหน่ายสนิคา้งานฝีมอื

ดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ 

เทีย่ง อสิระเลอืกรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ณ ออิอนมอลล ์

น าทา่นเดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว

ชาวตา่งชาต ิเนือ่งจากตัง้อยูใ่กลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัย

สไตล์ญี่ปุ่ น มรีา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และ

อปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio 

store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.25 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG677 

21.55 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 



+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิด

เร็ว 1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ี

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมาย

ของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 34 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

 
 



เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่น

วันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป  และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการออก

ตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่

ตดิกนั 



 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิ

ทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของค่าใชจ้่ายที่

สมัภาระน ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณท์ีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรือในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคง

ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณี

ดังนี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่ง

ดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคณุสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 



3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความ

ถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถ

ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวม

จ านวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 


