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XJNRTFKS01 NRT-FKS 3N 

โดยสายการบนิ Charter Flight เชา่เหมาล า 
แอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 

ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโน เฮทสรึ ิ

ฟร ีแชอ่อนเซนเทา้ หนา้สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซน 

เลน่สก ีณ ลานสกฟีจูเิท็น พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิเป็นฉากหลงั 

นมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์วดัอาซากสุะ แวะถา่ยรปูกบัโตเกยีวสกายทร ี

ชอ้ปป้ิงจใุจ โอไดบะ โตเกยีว  

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ 

FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์ อณุหภมู ิ  

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 17,888.- 7,900.- 34+1 6°C - 13°C  

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 17,888.- 7,900.- 34+1 6°C - 13°C  

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS3 17,888.- 7,900.- 34+1 6°C - 13°C  

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS4 17,888.- 7,900.- 34+1 6°C - 13°C  

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS5 17,888.- 7,900.- 34+1 6°C - 12°C  



XJNRTFKS01 NRT-FKS 3N 

วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์63      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์63      สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ – โตเกยีวสกายทร ี(ณ จุดถา่ยรูป) - 

เมอืงยามานาช ิ– ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป ู

02.30 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ602 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

10.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว น าทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ 

(Asakusa Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) วัดทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวาม

ศกัดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริิ

มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ย

ความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่  ประตฟู้าค า

รณ และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ ถนนนากามเิซะ ซึง่

เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ 

พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไป

ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ 

หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมทีสู่งทีสุ่ดในโลก โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตร น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงยามานาช ิ

(Yamanashi) น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

http://bit.ly/2NMk5YE


XJNRTFKS01 NRT-FKS 3N 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (1) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  

 

พกัที ่ SUN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์63     ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ – ววิภเูขาไฟฟูจ ิ(บรเิวณลานสก)ี – พธิชีงชาญีปุ่่ น – โตเกยีว 

– ชอ้ปป้ิงโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้- เมอืงฟุคชุมิะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski)  (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท)ี ลานสกแีละทีพั่กทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิท่านจะไดส้ัมผัสกับหมิะ อสิระใหท้่าน

เพลดิเพลนิกับการลืน่ไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืตืน่เตน้ไปกับการน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ 

ลานสกแีห่งนี้ ท่านสามารถดืม่ด ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้สะอาดตาอยา่งยิง่ และ

ในวันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับววิ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) สัญลักษณ์หนึง่ของประเทศ

ญีปุ่่ น ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และ

ยังถอืว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคาทวัรไ์ม่

รวมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

**หมายเหต:ุ หากสภาพอากาศและการจราจรไมเ่อือ้อ านวย สงวนสทิธิป์รบัสถานทีเ่ลน่สกี

หรอืปรบัรายการทอ่งเทีย่ว ไดต้ามความเหมาะสม  

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี   โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิี

ชงชานี้ ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และ

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงโตเกยีว ชอ้ปป้ิง ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชั่วโมง)  คอืเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการ

ปรับปรงุใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่

มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้

โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ 

จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมี

รา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาล

กันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้ น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงฟุคชุมิะ (Fukushima) เมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูท่ี่

ภมูภิาคโทโฮค ุแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินัสวยงามมากมาย ไมว่า่จะเป็นภเูขา ทะเลสาบ สถานทีช่ม

ซากรุะ และใบไมเ้ปลีย่นส ีเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)   

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์63      เมอืงฟุคุชมิะ – ทะเลสาบอนิะวะชโิระ – ปราสาทสรึุงะ (ดา้นนอก) - หมูบ่า้น

โออจุ ิจคู ุ– ออนเซนเทา้ ณ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น – หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– เมอืงฟุ

คชุมิะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 

นาท)ี เป็นทะเลสาบใหญเ่ป็นอนัดับ 4 ของประเทศญีปุ่่ น  เกดิขึน้จากการระเบดิของภเูขาไฟ มแีร่ธาตุ

กรดเจอืปนอยู ่จงึไมม่สี ิง่ชวิติใดๆ อาศัยอยูใ่ตน้ ้าได ้น ้าในทะเลสาบแห่งนี้จงึมคีวามใสจนไดรั้บฉายา

วา่ ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืน

เมษายน จะมีบรรดาฝูงหงส์อพยพมาอาศัยกันอยูมากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงไอส ุ

(Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ไมว่า่จะเป็นปราสาทหรอืตัวเมอืงทีย่ังคงสัมผัสไดถ้งึ

กลิน่อายของยคุสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสยุังมมีนตเ์สน่หเ์รือ่งของออนเซ็น อกีดว้ย น าท่านถา่ยรูป

หนา้ ปราสาทสรึงุะ (Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 

นาที) เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดิมของญี่ปุ่ นไว ้ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็น

สญัลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามทัซ ึตัง้อยูไ่มไ่กลจากสถานรีถไฟไอสวุาคามทัซ ึเดมิมชีือ่วา่ ปราสาท

คโุระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี 

ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 

ชัน้เท่านัน้ HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามไูร

กลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทีน่ี ้**ราคานีไ้มร่วมคา่เขา้ปราสาท หาก

ลกูคา้สนใจเขา้ชมดา้นใน มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 410 เยน**  

เทีย่ง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูค ุ(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี

บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยคุเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ น

โบราณทีม่งุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมี

บา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั ในอดตีสมยัเอโดะ การคมนาคมยงัไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแห่งนี้

เป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลัก

ในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิูคุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่

ปลกูสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมูบ่า้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคุไดรั้บการบรูณะ

ใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี 

เดนิทางสู ่เมอืงยโูนะคาม ิออนเซน เป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดฟคูชุ ิ

มะ ที่เดินทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น Yunokami 

Onsen Station (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี โดยเป็นสถานรีถไฟเพยีงแหง่เดยีวของญีปุ่่ นที่

มอีาคารสถานที าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการแชเ่ทา้ผ่อน

คลายตามอธัยาศยั ณ จดุออนเซนเทา้ทีส่ถานแีหง่นี ้เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื 

หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้

ผารมิแมน่ ้าโอคาวะนี ้ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลาย

มาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ย

รูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ทีดู่คลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูป

เจดยี ์จากนนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
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ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์63       สนามบนิฟุคชุมิะ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

  หลงัอาหารน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ ฟุคชุมิะ  

11.45 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ825 

16.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

ไมร่บัจอยแลนด ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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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 คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้
มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

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

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
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 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+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 ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

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

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อคัคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ 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 นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
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3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 

3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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