
JJP15 TOKYO-ซากรุะบ๊านบาน 5วนั3คืน XJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขึน้ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ัน้5) ลอ่งเรอืโจรสลดั ชมหมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮกัไก ขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์วดัอาซา

กสุะ-วดันารติะ ชอ้ปป้ิงจใุจ ยา่นชนิจกู ุอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ 

ดนิเนอรส์ดุฟินนก์บัเมนูขาปยูกัษ ์ 

FREE WIFI ON BUS มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั ้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอร  ์สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-

300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3  (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หาก

ตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

23.45 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) 

 

 

 

 

วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ–วดัอาซากสุะ–ผา่นชมโตเกยีวสกายทร–ีลอ่งเรอืโจรสลดั 

  โกเท็มบะ เอา้ตเ์ลต–บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์แชอ่อนเซน 

08.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสู่ที่พัก 

(เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  น าท่านสู่ 

“กรุงโตเกยีว” นมัสการเจา้แม่กวนอิม “วดัอาซากุสะ” วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความ

ศักดิส์ทิธิแ์ละไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐาน

องคเ์จา้แมก่วนอมิทองค ามผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี วัด

พุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวเ้พือ่ความเป็นสริมิงคลตลอด

ทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ ประตฟู้าค ารณ ซึง่มโีคมไฟสแีดง ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 

เมตร เป็นโคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธข์องวัด

แหง่นี ้จากนัน้เดนิตอ่ไปที ่“ถนนนากามเิซะ” (Nakamise dori) ถนนชอ๊ปป้ิง ขายขนม ของ

ฝาก ของทีร่ะลกึ ขนมทีซ่ ือ้กลับบา้นจะใสก่ลอ่ง หอ่สวยงาม สามารถซือ้เป็นของฝากไดอ้ยา่ง

สวยงาม สว่นขนมแบบทีก่นิเลยเชน่ Soft ice cream, มันอัดแท่ง, ซาลาเปาทอด, ขา้วพอง

คลา้ยขนมนางเล็ด จากน ัน้เดนิทางผา่นชม “โตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) เป็น

หอทีเ่พิง่สรา้งขึน้มาใหมแ่ละยังเป็นเหมอืนแลนดม์ารค์ของโตเกยีวถา่ยรปูกับหอคอย ตัง้อยูใ่จ

กลางของ Sumida City Ward เป็นตกึที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น มีความสูงถงึ 634 เมตร บริเวณ

โดยรอบๆเป็นแหลง่ช็อปป้ิงขนาดใหญร่วมทัง้มอีควอเรยีมอยู่ในนัน้ดว้ย โตเกยีวสกายทรถีูก

แบง่เป็นสองขัน้โดยชัน้แรกสงู 350 เมตร และชัน้บนสงู 450 เมตร เป็นจุดชมววิเมอืงโตเกยีว

ทีส่วยทีส่ดุอกีจดุหนึง่เนือ่งจากสามารถชมววิไดร้อบทศิ 360 องศา  

 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 จากนัน้เดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิม โดยเป็น

ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาต ิฟูจ-ิฮาโกเน่-อสิ ึที่ผูม้าเยือนสามารถชืน่ชมความงามแห่ง

ธรรมชาติ และดอกไมน้านาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงาม

หลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมชีือ่เสยีงใน

เรือ่งของการเป็นแหลง่น ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกวา่นัน้คอื มจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17  แหง่ น า

ท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวัน

ใดอากาศสดใส ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภีูเขาไฟฟูจเิป็น

ฉากหลัง จากนัน้น าเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ
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กับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ 

MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ 

เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืก

ดูเครือ่งประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 

LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 

ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรบัคณุหน ูAIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้

อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

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

 พกัทีโ่รงแรม FUJISAN GARDEN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แร่

แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม   ภเูขาไฟฟจู-ิหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว-ชอ้ปป้ิงสดุมนัสช์นิจกู ุ 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

  น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิที่มคีวามสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี

ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยัง

ถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาติ

ทีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์ม่

ข ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงาม

ของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านได ้

ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟู

จใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino 

Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สรา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ 

ตัง้อยู่ระหวา่งทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจาก

หมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทีม่รีพูรุนอายุ

กวา่ 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ 

และซุม้รอบๆบอ่ ทีข่ายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระ

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนัน้น าท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience 

Earthquake) ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการ

จ าลองเหตกุารณ์เรือ่งราวตา่งๆ เกีย่วกับแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น และจากนัน้ให ้

ท่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของที่ระลกึตามอัธยาศัย น าท่านอสิระ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่าน

อสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล 

นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนด์

เนม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
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พกัทีโ่รงแรม NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระในกรงุโตเกยีว หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  

  ***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางให้

ทา่น ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์ เพือ่ความสะดวกในการ

เดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่

แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดงั แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋

รถไฟ)  

  OPTION A: ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ีเพิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 

บาท / เด็กต า่กวา่ 12 ปี 2,000 บาท ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง (ไมร่วมคา่เดนิทาง 

หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์สวนสนุกทีม่นัีกทอ่งเทีย่ว

ตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ ซึง่มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมาก

เป็นอันดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นู

วอลทด์สินยี ์ เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินยี์

แลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบ

ดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวน

พาเหรดทีส่นุกสนาน (ราคาไมร่วมคา่เขา้ ราคาประมาณ 2,700 บาท/ทา่น) เชญิทา่นพบ

กับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุใน

การกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบั

เครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่น

อวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักับ HAUNTED 

MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอื

ผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศ

ไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่น

โลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ 

โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายทีร่อทา่น

พสิจูนค์วามมันสก์ันอยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ  

   

  OPTION B: อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว  

   ส าหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจาก

มัคคเุทศก ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อันทันสมัยของมหานคร

โตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุน่ญีปุ่่ น 

การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  
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 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะ

ส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์

ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิยูา่ ยา่นวัยรุ่นชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมัย

ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึ

ชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จุดชมซากุระยอด

นยิมของกรุงโตเกยีว โดยจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูทั่ง้สองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายใน

สวน มจี านวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอก

ซากรุะ หรอืทีเ่รยีกกันวา่ งานฮานาม ิ(โดยปกตซิากรุะจะบานชว่งประมาณปลายเดอืน

มนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คกึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่าง

สถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาช ิ(Okachimachi Station) ส ินคา้

หลากหลายชนดิทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และ

ของน าเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล 

ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่  

แนะน าวธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากโรงแรมย่านนารติะ เราสามารถน่ังรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรมมรีถ

บสัใหบ้รกิาร) ไปต่อรถทีส่นามบนินารติะเขา้สูก่ลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถท าไดห้ลาย

วธิ ีอยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซี ่ในปัจจบุันวธิทีีก่ าลังเป็นทีน่ยิมคอืการ

น่ังรถไฟ รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกัน 

ไดแ้ก ่

1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกียวจากทาง

ทศิใต ้ผ่านจบิะเขา้สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาที แลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตาม

หมายเลขโบกี ้ส่วนแรกวิง่ข ึน้ไปทางเหนือผ่าน SHINJUKU, OMIYA ส่วนหลังวิง่ไปทาง 

YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA ค่ารถอยู่ที่  2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน 

NARITA EXPRESS วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง ใหบ้รกิารจากหลายๆ

สถานีในโตเกยีวและปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิง่ผา่นสถานีโตเกยีว ซึง่เป็นสถานีทีข่บวนรถจะ

เชือ่มต่อกันหรอืแยกจากกัน ปกตแิลว้ขบวนทีม่าจากโอฟนุะหรอืโยโกฮามา่จะเชือ่มตอ่กับ

ขบวนที่มาจากชนิจุกุ อเิคะบุคุโระ หรือโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิง่ต่อไปจนถงึท่า

อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนารติะ) 
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2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ี

TOKYO ราคาประมาณ 1,280 เยน 

3)  KEISEI SKYLINER – เสน้สนี า้เงนิ รถดว่นของฝ่ัง KEISEI เดนิทางจากสนามบนินาริ

ตะ ผ่านสถานีนปิโปร ิสดุปลายทางทีอุ่เอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีค่าโดยสารประมาณ 

2,470 เยน KEISEI SKYLINER วิ่งด ว้ยความเ ร็วสูงสุด  160 กิโลเมตรต่อชั่ วโมง 

SKYLINER มีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ในระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิง่ 3 

เที่ยวต่อชั่วโมง กรณีใชบ้รกิาร KEISEI LINE สามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line) 

ไปยังสถานีต่างๆในโตเกียวไดอ้ย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น AKIHABARA, TOKYO, 

SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 

4)  ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้ เป็นรถด่วนพเิศษของสาย KEISEI ปลายทางอยู่ที่

สถานอีเุอโนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 

5)  KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (RAPID SERVICE) วิง่จาก

สนามบนิไปสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 

เยน 

*อาหารกลางวนั-เย็นอสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  สมควรแกเ่วลาสนามบนิ 

09.15 น. น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ดว้ยเทีย่วบนิ 

XJ601 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ

อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน า

เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม

การเดนิทาง 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคา 
เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี  พกัเดีย่ว ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

01-05 ม.ีค.61 24,900.- 7,900.- 8,900.- 15,900.- 

02-06 ม.ีค.61 25,900.- 7,900.- 8,900.- 16,900.- 

03-07 ม.ีค.61 25,900.- 7,900.- 8,900.- 16,900.- 

04-08 ม.ีค.61 25,900.- 7,900.- 8,900.- 16,900.- 

05-09 ม.ีค.61 25,900.- 7,900.- 8,900.- 16,900.- 

06-10 ม.ีค.61 27,900.- 7,900.- 8,900.- 18,900.- 
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07-11 ม.ีค.61 28,900.- 7,900.- 8,900.- 19,900.- 

08-12 ม.ีค.61 28,900.- 7,900.- 8,900.- 19,900.- 

09-13 ม.ีค.61 28,900.- 7,900.- 8,900.- 19,900.- 

11-15 ม.ีค.61 25,900.- 7,900.- 8,900.- 16,900.- 

12-16 ม.ีค.61 25,900.- 7,900.- 8,900.- 16,900.- 

13-17 ม.ีค.61 27,900.- 7,900.- 8,900.- 18,900.- 

14-18 ม.ีค.61 27,900.- 7,900.- 8,900.- 18,900.- 

15-19 ม.ีค.61 27,900.- 7,900.- 8,900.- 18,900.- 

18-22 ม.ีค.61 25,900.- 7,900.- 8,900.- 16,900.- 

19-23 ม.ีค.61 25,900.- 7,900.- 8,900.- 16,900.- 

20-24 ม.ีค.61 27,900.- 7,900.- 8,900.- 18,900.- 

21-25 ม.ีค.61   27,900.- 7,900.- 8,900.- 18,900.- 

22-26 ม.ีค.61 27,900.- 7,900.- 8,900.- 18,900.- 

23-27 ม.ีค.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

24-28 ม.ีค.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

25-29 ม.ีค.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

26-30 ม.ีค.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

27-31 ม.ีค.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

28 ม.ีค. - 01 เม.ย.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

29 ม.ีค.- 02 เม.ย.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

30 ม.ีค.- 03 เม.ย.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

31 ม.ีค.- 04 เม.ย.61 28,900.- 7,900.- 8,900.- 19,900.- 

01-05 เม.ย.61 28,900.- 7,900.- 8,900.- 19,900.- 

02-06 เม.ย.61 28,900.- 7,900.- 8,900.- 19,900.- 

03-07 เม.ย.61 28,900.- 7,900.- 8,900.- 19,900.- 

04-08 เม.ย.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

05-09 เม.ย.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

06-10 เม.ย.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

07-11 เม.ย.61 32,900.- 7,900.- 8,900.- 23,900.- 

08-12 เม.ย.61 32,900.- 7,900.- 8,900.- 23,900.- 

09-13 เม.ย.61 37,900.- 8,900.- 9,900.- 28,900.- 

10-14 เม.ย.61 44,900.- 8,900.- 9,900.- 35,900.- 

11-15 เม.ย.61 44,900.- 8,900.- 9,900.- 35,900.- 

14-18 เม.ย.61 34,900.- 8,900.- 9,900.- 25,900.- 

15-19 เม.ย.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

16-20 เม.ย.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

17-21 เม.ย.61 28,900.- 7,900.- 8,900.- 19,900.- 

18-22 เม.ย.61 28,900.- 7,900.- 8,900.- 19,900.- 

19-23 เม.ย.61 28,900.- 7,900.- 8,900.- 19,900.- 

20-24 เม.ย.61 28,900.- 7,900.- 8,900.- 19,900.- 

21-25 เม.ย.61 28,900.- 7,900.- 8,900.- 19,900.- 

22-26 เม.ย.61 24,900.- 7,900.- 8,900.- 15,900.- 

23-27 เม.ย.61 28,900.- 7,900.- 8,900.- 19,900.- 

24-28 เม.ย.61 28,900.- 7,900.- 8,900.- 19,900.- 

25-29 เม.ย.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

26-30 เม.ย.61 29,900.- 7,900.- 8,900.- 20,900.- 

28เม.ย.-02 พ.ค.61 44,900.- 8,900.- 9,900.- 35,900.- 

29เม.ย.-03พ.ค.61 44,900.- 8,900.- 9,900.- 35,900.- 

30เม.ย.-04พ.ค.61 44,900.- 8,900.- 9,900.- 35,900.- 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 
**ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ

การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ

ของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

01-05พ.ค.61 44,900.- 8,900.- 9,900.- 35,900.- 
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 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็น
ตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
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บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ 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 ที่จะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่
ถงึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง
, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก
ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบุใน
โปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้
สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 
7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และ
คนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ด ้
ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง 
การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง 
ในวันนั้นๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่ว
ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 


