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   SAWASDEE TOKYO 5D3N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชิบะ เดนิชมยา่นการคา้เก่า เมืองซาวาระ เมอืงทีข่ ึน้ชื่อว่าเป็น ลติเติล้เอโดะ และยงัเป็น

โลเคชัน่สุดฮติส าหรบัถ่ายท าละครยอ้นยคุทัง้ไทยและญี่ปุ่ น  และชม มารเ์ธอร ์ฟารม์ 
ที่ๆ คุณจะไดเ้พลดินเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ ของเหล่าสตัวน่์ารกั พรอ้มชมสวนสวนทวิ
ลปิอนังดงาม 

อิบารากิ พระพทุธรปูอชิุค ุพระพุทธรปูทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ นและใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
โอดาวาระ ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ ซึง่เป็นดัง่อนุสรณ์สถานสุดทา้ยแห่งตระกูลโฮโจ 
โกเทมบะ  ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมกว่ารอ้ยแบรนดท์ี่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ 
ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ น ภเูขาไฟฟจิู,  
 ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี ่ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอาซากสุะ, อสิระชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งที ่ย่านชินจกู ุ
นาริตะ ไหวพ้ระก่อนกลบัทีว่ดันาริตะซงั, อสิระชอ้ปป้ิงทีห้่างอิออน มอลล ์
 

 

ก าหนดการเดินทางวนัท่ี  26-30 กรกฎาคม // 23-27 สิงหาคม //  
19-23 กนัยายน // 27กนัยายน-1ตลุาคม 2560 

วนัแรก             สนามบินสวุรรณภมิู  

19.00น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์C (ประตหูมายเลข 2)  
สายการบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 
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22.10น.  เหินฟ้าสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG640 
 

วนัท่ีสอง           สนามบินนาริตะ >> ชิบะ >> ย่านเมืองเก่าซาวาระ >> อิบารากิ >> พระพทุธรปู 
                          อชิุค ุ>> มาเธอร ์ฟารม์ >> โตเกียว 

06.20น. เดินทางถึงนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  
น าท่านเข้าประตูทะลุมติิย้อนยุคไปย่านเมอืงเก่า ณ เมืองซาวาระ เขตพื้นที่ที่ยงัคง
หลงเหลอืรา้นคา้และสภาพของอาคารบา้นเรอืนทีต่ ัง้เรยีงรายมาตัง้แต่สมยัโบราณทีด่าชิ
ไคคงั ถนนสายนี้มแีมน่ ้าไหลผ่านอยา่งสงบร่มรีน่ คลองสายน้อยๆ ตดัผ่านบา้นเรอืน ซึง่
ได้รบัการคดัเลอืกจากรฐับาลให้เป็นอาคารและบ้านเรอืนสิง่ปลูกสรา้งที่ส าคญั  สะท้อน
ให้เหน็ถงึวถิกีารด าเนินชวีติ รา้นค้าในสมยัเอะโดะได้เป็นอย่างดี เมอืงซาวาระมคีวาม
เจรญิอย่างยิง่ในสมยัเอะโดะ (ค.ศ.1603-ค.ศ.1867) ซึ่งเป็นศูนยก์ลางการขนส่งส าหรบั
การจดัส่งขา้วเป็นทุน ศูนยก์ลางประวตัศิาสตรข์องซาวาระ ตัง้อยู่รมิคลองและเป็นทีรู่จ้กั
กันว่าเป็น “ลิตเต้ิลเอะโดะ” จึงได้ร ับการขึ้นทะเบียนเป็นย่านอนุรักษ์อาคาร
ประวตัศิาสตรส์ าคญั ในปี ค.ศ.1996 นอกจากนัน้ทีเ่มอืงซาวาระกย็งัเป็นสถานทีถ่่ายท า
ภาพยนตรแ์ละละครสุดฮติทัง้ไทยและญี่ปุ่ น อาทเิรื่อง “ฟัด จงั โตะ” และละครจากไทย
เรื่องล่าสุดก็คอืเรื่อง “Rising Sun” อสิระให้ท่านบนัทกึภาพตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซื้อ
ของฝาก  จากนัน้ น าท่านสกัการะขอพรองค์พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ ที่ได้ชื่อว่าเป็น
พระพุทธรปูบรอนซ์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ นและสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก ใช้เวลาในการสรา้ง
ถงึ 10 ปี โดยสรา้งเสรจ็สมบูรณ์ในปี 1993 ด้วยความสูงถึง 120 เมตรจากฐาน อยู่ใน
อริยิาบถประทบัยนื ตัง้ตระหงา่นกลางสวนอนักวา้งใหญ่นาม โจโดะเทยเ์อน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มาร์เธอร์ ฟาร์ม ฟาร์มสตัว์ และสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ให้ท่าน

เพลดิเพลนิกบัทุ่งดอกพทิูเนียอนังดงาม  จากนัน้ สนุกกบักจิกรรมต่างๆ ของสตัวน่์ารกั 
เช่น โชว์พาเหรดแกะ  รดีนมววัและท าไอศครมี (หมายเหตุ ไม่รวมค่ากจิกรรมต่าง ๆ 
ในฟารม์) จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
โรงแรมท่ีพกั APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม           โตเกียว >> โอดาวาระ >> ปราสาทโอดาวาระ >> โกเทม็บะ เอาทเ์ลท็ >> 
                          ภเูขาไฟฟจิู >> ยามานากะโกะ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
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08.00 น. เดนิทางสู่ เมืองโอดาวาระ เพื่อชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ หนึ่งในปราสาท
ที่เป็นต านานเล่าขานถึงความยิ่งใหญ่ในยุคสมยัโฮโจ ผู้ซึ่งปกครองบ้านเมอืงในแถบ  
คนัโตในสมยัอดตีกาลไดถู้กสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1447 อกีทัง้ยงัเป็นทีพ่ านักบนฐานทีม่ ัน่อนั
สูงตระหง่านซึง่สามารถสงัเกตการณ์ไดอ้ย่างกวา้งไกล แต่ใครจะล่วงรูว้่า สถานที่แห่งนี้
จกัเป็นดัง่อนุสรณ์สถานสุดท้ายแห่งตระกูลโฮโจ อุจมิาสะและจบสิน้ยุคสมยัโฮโจนับแต่
บดันัน้เป็นต้นมา และในปัจจุบนัปราสาทโอดาวาระ ได้ถูกขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกทาง
ประวตัศิาสตรข์องประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดนิทางสู่ โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไว้

ดว้ยกนับนหุบเขารมิ Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิอุทยานแห่งชาติ
ฮาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ใหท้่านไดอ้สิระกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ทีร่วบรวมไว้
กว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้ย ังมี
หมวดสนิคา้อื่นๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เดก็ ซึง่ของทุกชิน้เป็นของแท้ และราคา
ถูกกว่าในห้างสรรพสนิค้า ที่รวมไว้ในพืน้ทีก่ว่า 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรค์แห่ง
การช้อปป้ิงของคนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะ  จากนัน้ เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 
(ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ทีร่ะดบัความสูง 2,500 เมตร ใหท้่านได้สมัผสัอากาศอนั
บรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพที่ระลกึกบัภูเขาไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติย์
อุทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามสีดัส่วนสวยงามที่สุดในโลก  ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท 
และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง  3,776 
เมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบยามานากะโกะ เพื่อเขา้สู่ทีพ่กั 

 โรงแรมท่ีพกั NEW STAR HOTEL YAMANAKAKO หรือระดบัเทียบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรมท่ีพกั  

*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  

                       จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่
แล้ว จะท าให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีส่ี           ยามานากะโกะ  >> ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ >> โตเกียว  >> วดัอาซากสุะ  >>  
                     ช้อปป้ิงย่านชินจกู ุ >> นาริตะ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดนิทางสู่ศาลเจ้าอาราคุระ เซน็เกน็ เพื่อเขา้ชมเจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยีแ์ดงหา้ชัน้บน

เนินเขาที่สามารถมองเห็นเมอืงฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชดัเจนและ
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งดงาม ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสนัติภาพปีค.ศ.1963 ท่านจะได้ชมและเก็บภาพ
ทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ่วมกบัเจดยีห์า้ชัน้ จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลบั
สู่กรงุโตเกียว 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ มชีื่ออยา่งเป็นทางการว่า 

วดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดั 
อาซากุสะเนื่องจากตัง้อยูใ่นยา่นอาซากุสะ เป็นวดัใน 
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู ่
และเป็นพระประธานของวดั ทีป่ระตูทางเขา้วดัมโีคม 
สแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของวดัที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรปูไว้
เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาริ แปลได้ว่าประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะ
เขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองข้างทางมี
รา้นคา้ใหเ้ดนิชมและชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองทีร่ะลกึสไตลญ์ี่ปุ่ นใหเ้ลอืกซือ้หา และขนม
ส่งกลิน่หอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้ม
หนึ่ง คอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย์ พอเดนิผ่านเข้ามาในบรเิวณวดัจะเห็น
กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจง้ มผีู้คนยนืโบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะ
ท าใหโ้ชคด ีและมกีระถางก ายานตัง้อยูด่ว้ย การโบกควนัก ายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วย
ใหห้ายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนัก ายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ ท่านสามารถ
ชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรอืทีเ่รยีกว่า The New Tokyo Tower แลนดม์ารค์
แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากเบริจ์คาลฟิา
ในดูไบซึ่งมคีวามสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรสีร้างขึ้นเพื่อเป็นหอส่งสญัญาณ
โทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล จากนัน้น าท่านสู่ ย่านชินจูก ุอิสระให้ท่านช้อปป้ิง
เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิก กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า 
กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอางค ์ฯลฯ  
ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่ นาริตะ 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
โรงแรมท่ีพกั INTERNATIONAL GARDEN HOTEL NARITA หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า             นาริตะ >> วดันาริตะซงั >> อิออน มอลล ์>> สนามบินนาริตะ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านนมสัการเทพเจา้แห่งไฟ ณ วดันาริตะซงั วดัทีม่ ี

ประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่และน่าคน้หา อายยุาวนานมาก 
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กว่า 1,000 ปี เป็นวดัทีบ่ชูาเทพเจา้แห่งไฟ บรเิวณวดั 
ประกอบดว้ย วหิารหลายหลงั ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งจากไมส้นทัง้หลงั มเีพยีงแห่งเดยีวใน
ญี่ปุ่ น อกีทัง้ยงัมสีวนญี่ปุ่ นทีต่กแต่งอย่างสวยงามร่มรื่น พรอ้มสระน ้า 3 สระ และน ้าตก
จ าลองอนัสวยงาม   

เท่ียง             อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัท่ีอิออน มอลล ์
จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ของนารติะ ห้างอิออน จสัโก้ ซื้อ
ของฝาก ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม้ หรอืรา้น 100 YEN ที่สนิค้าทัง้รา้น
ราคา 100 เยนเท่านัน้เอง ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดนิทางกลบั
สู่กรงุเทพฯ 

17.25 น. เหินฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

*********************************************************************************************** 

ก าหนดการเดินทางวนัท่ี  26-30 กรกฎาคม // 23-27 สิงหาคม //  
   19-23 กนัยายน // 27กนัยายน-1ตลุาคม 2560 

 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 38,900.- 23,500.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 35,000.- 21,300.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 29,300.- 17,900.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท ทัง้นี้

เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
***เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุเพยีงครึง่
เดยีว ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั*** 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 24 มนีาคม 2560 และท่านต้องช าระเพ่ิมเติม ใน
กรณีท่ีทาง สายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั

ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 
30 วนัท าการ 

 
การยกเลิก:  กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ทา่นเป็นส าคญัทีสุ่ดทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / 
การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี 
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รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวน
ทัง้หมด หรอื บางส่วน  นอกจากนี้   ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ ได้กต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ
สายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 


