
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 25627(กรุณาแจ้งรหสัโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เมอืงคาวาโกะเอะ ชอ้ปป้ิง เอา้ทเ์ล็ตชือ่ดงั“ ปร ิน้ซ ์เอา้ทเ์ล็ต”  

ตืน่ตาตืน่ใจกบัก าแพงหมิะ  เจแปน แอลป์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชมธรรมชาตทิา่มกลางหบุเขาของคามโิคจ ิKamikochi  

ทาคายามะ เมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิหมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ภเูขาไฟฟจู ิ

นมสัการขอพร ณ วดัโคมแดงชือ่ดงัแหง่เมอืงโตเกยีววดัอาซากซุะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั ชนิจกุ ุ

รายการทวัร ์
วนัที ่13 เม.ย.     กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮาเนดะ     (-/-/-) 

18.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ ประตู 8 เคาน์เตอร ์R สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์

(Japan Airline) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

21.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL034  

วนัที ่14 เม.ย.     สนามบนิฮาเนดะ - เมอืงคาวาโกะเอะ - Karuizawa Prince Shopping Plaza  

 - เมอืงมตัสโึมโต ้            (-/L/D) 

06.10 น. น าท่านเดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่

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

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

08.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกะเอะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชม.) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่
ในเขตของจังหวัดไซตามะ เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น “เมอืงลติเต ิล้เอะโดะ” อนัเนือ่งมาจาก
สภาพของการกอ่สรา้งบา้นเรอืน และบรรยากาศโดยรอบ เมอืงนีย้งัคงไวซ้ ึง่ความเจรญิรุง่เรอืงสงูสดุใน
สมยัเอะโดะ (江戸時代 ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1603-1868)  

 น าท่านเทีย่วชม หมูบ่า้นโบราณสดี า เป็นหมู่บา้นทีถู่กสรา้งขึน้ในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน 
ยุคสมัยเอะโดะ การสรา้งอาคารบา้นเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซคึุร”ิ เป็นอาคารไมท้ีไ่ดรั้บการ
อนุรักษ์เป็นอยา่งด ีปัจจุบันไดม้กีารดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึมากมาย 
ท่านสามารถซมึซบับรรยากาศความเป็นญีปุ่่ นแท ้น าท่านสู ่ยา่นคาชยิะโยะโคะโจะ ยา่นนี้เป็นทีรู่จ้ัก
กันดขีองนักท่องเทีย่วทอ้งถิน่ในนามของ “ถนนขนมหวานญีปุ่่ นโบราณ” ทีม่รีา้นขนมญีปุ่่ นแบบ
ดัง้เดมิใหเ้ลอืกซือ้กนัหลากหลายชนดิ อาท ิลกูกวาด คกุกี ้ขนมเคก้ ขนมแป้งทอด เป็นตน้ ใหท้า่นได ้
ชมิขนมหวานญีปุ่่ นดัง้เดมิ พรอ้มเลอืกซือ้อยา่งอสิระ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 



เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง Karuizawa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 
น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่Karuizawa Prince Shopping Plaza เอาทเ์ล็ทมอลลท์ีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มี

รา้นคา้หลากหลายแบรนด์ใหไ้ดเ้ลือกซือ้ รวมแบรนเนมชือ่ดังมากมาย อาท ิCoach, Burberry, 

Paul Smith, Tod’s, Alexander McQueen, Lanvin, Gucci, Kate Spade, Tory Burch, 

Swarovski, Michael Kors, Bvlgari ตลอกจนถงึสนิคา้กฬีาต่างๆ เชน่ Nike และ Adidas รวม

แลว้กวา่ 240 รา้นคา้ และมถีงึ 104 รา้นทีเ่ป็นรา้นคา้ปลอดภาษี ทัง้ของใชแ้ละของทีร่ะลกึ  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 เนื่องจากเป็นทัง้สกรีีสอร์ทและศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ จงึมศีูนยอ์าหารและรา้นอาหารตา่งๆ ที่

รวบรวมมาอยา่งครบครนั โดยเฉพาะรา้นอาหารญีปุ่่ นทีค่ดัมาเฉพาะรา้นคณุภาพท ัง้น ัน้ อาท ิ

ร้านซุชิซาชิม ิ Tsukiji Harenohi, ร้านเนื้อย่าง Aging Beef, ข้าวหน้าหมูทอด Sauce 

Katsudon Meijitei, รา้นโซบะ Shinshu Sobadokoro Yamahei และรา้นอาหารนานาชาติ

อกีมากมาย รวมไปถงึรา้นช็อกโกแลตชือ่ดงัท ัง้ Godiva และ Lindt Chocolate Café 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมตัสโึมโต ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)เมอืงแห่งประวัตศิาสตร์ ศลิปะ 

และมรดกทางวัฒนธรรม 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพั่ก โรงแรม Sky Park Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ 

วนัที ่15 เม.ย.     Japan Alps Ogizawa - TATEYAMA STATION             

       (B/L/D)  

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เทอืกเขาเจแปน แอลป์ (Japan Alps) บน เสน้ทาง Ogizawa  น าท่านน่ังรถ

โคช้ทีจ่ะน าท่านสู่เสน้ทางธรรมชาตสิุดแสนคลาสสคิสัมผัสความสวยงามตลอดเสน้ทางทีจ่ะไดช้ม

ทัศนียภาพเกนิบรรยายไม่ว่าจะเป็นป่าสนอายุกว่า 1,000 ปี พรอ้มชมเสน่หแ์ห่ง ทุ่งราบมดิางะฮาระ

และน ้าตกโชเมยีว บรเิวณนี้ท่านจะไดพ้บกับความสวยงามแปลก ตาตามแต่ฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ล ิ

อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสความสวยงามของธรรมชาตดิว้ยการลัดเลาะซอก ก าแพงหมิะ (SNOW WALL) 

สงูกวา่ 15-20 เมตร ซึง่ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี แลว้มาลงทีส่ถาน ีTATEYAMA STATION 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทางแบบธรรมชาตกิบัพาหนะทันสมยัทีข่บัเคลือ่นดว้ยพลังงาน

สะอาดทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

 น าท่านน่ัง รถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) จาก ณ สถานีโอกซิาว่า (OGIZAWA 

STATION) ลอดอุโมงคใ์ตเ้ขาอาคาซาว่าดาเกะ (ความสูง 2,678 เมตร) ระยะทาง 6.1 กโิลเมตร สู่

เสน้ทางเจแปน แอลป์แสนคลาสสคิ  

 เดนิทางตอ่โดย น่ังกระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR) ลอดอโุมงคใ์ตเ้ทอืกเขาทาเทยามา่  ไต่ขัน้บนัไดลง

อกีครัง้สู่ สถานีคุโรเบะไดระ (KUROBE DAIRA STATION) จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นบรเิวณ สัน

เขือ่นคุโรเบะ (KUROBE DAM) ดว้ยระยะทาง 800 เมตร ซึง่เขือ่นทีใ่หญ่ทีสุ่ดของญีปุ่่ น ถา้อากาศดี

ท่านอาจเห็นสายรุง้พาดผ่าน เขือ่นแห่งนีม้คีวามสงู 186 เมตร และความกวา้ง 492 เมตร ตัง้อยูเ่หนอื

ระดับน ้าทะเล 1,454 เมตร ใชเ้วลากอ่สรา้งตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่น

ใชเ้วลาสรา้ง 4 ปี ซึง่กักเก็บน ้ากว่า 2,000,000 ลูกบาศกเ์มตร ชมทัศนียภาพโดยรอบความมโหฬาร

ของตัวเขือ่นและเทอืกเขาแอลป์ ในฤดูรอ้น ท่านอาจไดเ้ห็นพลังความแรงของน ้าทีป่ล่อยออกจาก

แอง่น ้าเสยีงดังสน่ัน สายน ้าสเีขยีวมรกตในเขือ่นผสานกนัอยา่งลงตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (Cash Back) 

จากนัน้พาทา่นน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า (ROPEWAY) ขา้มหบุเหวลกึ โดยทีไ่มม่เีสาค ้ายนัคัน้กลางสายสลิ

งของกระเชา้จากตน้ทางถงึปลายทาง เป็นระยะทางกวา่ 1,700 เมตร สมกบัสมญานามทีว่า่ กระเชา้พา

โนรามา่ (PANORAMA ROPEWAY) อสิระใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพสวยงามในมมุมองกวา้งขวา้ง

แบบไมม่สี ิง่ใดมาบดบงัสายตาทา่น พรอ้มบนัทกึภาพความสขุอนัแสนประทับใจ 

จากนัน้เดนิทางตอ่ ณ ไดคันโป (DAIKANBO) สูอ่กีฝ่ังหนึง่ของเทอืกเขาทาเทยามา่ สู ่สถานมีโูรโดะ 

(Moroda Station) จดุนีน้ าทา่น น่ังรถไฟฟ้าโดยสารชนดิไมม่รีาง (TROLLEY BUS) ลอดอโุมงคใ์ต ้

เขาทาเทยามา่ (ความสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอนัดบัทีส่องรองจาก ภเูขาไฟฟจู)ิ ทีม่คีวามยาว 3.6 

กโิลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีณ จดุทีร่าบสงูบนไหลเ่ขาแหง่นี ้ทา่นสามารถชมทศันยีภาพหบุ

เหวลกึไดอ้ยา่งตืน่ตาสมัผัสสดุยอดความตืน่เตน้อนัแสนประทับใจ 

น าทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้า (Cable Car) จากสถานมีโูระโด (MURODO STATION) สู ๋สถานบีโิจไดระ 

(Bijodaira Station) ไตข่ัน้บนัไดขึน้สูท่ีร่าบสงู (ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 7 นาท)ี 

ตอ่ดว้ยน าทา่นน่ังรถโคช้ทีจ่ะน าทา่นสูเ่สน้ทางธรรมชาตสิดุแสนคลาสสคิสมัผัสความสวยงามตลอด



เสน้ทางทีจ่ะไดช้มทศันยีภาพเกนิบรรยายไมว่า่จะเป็นป่าสนอายกุวา่ 1,000 ปี พรอ้มชมเสน่หแ์หง่ ทุง่

ราบมดิางะฮาระและน ้าตกโชเมยีว บรเิวณนีท้า่นจะไดพ้บกบัความสวยงามแปลก ตาตามแตฤ่ดกูาล ใน

ฤดใูบไมผ้ล ิ อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสความสวยงามของธรรมชาตดิว้ยการลัดเลาะซอก ก าแพงหมิะ 

(SNOW WALL) สงูกวา่ 15-20 เมตร ซึง่ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี นับเป็นธรรมชาตสิดุแสน

มหัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ณ ยอดเขาแหง่นีย้งัเป็นจดุชมววิสงูทีส่ดุของเสน้ทางทาเทยามา่ บรเิวณยอดเขา

อสิระใหท้า่นดืม่ด า่กบัทะเลสาบนอ้ยใหญ ่ทะเลเมฆหมอก (ระยะทางประมาณ 23 กโิลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ 50 นาท)ี ถา้มเีวลา อสิระใหท้า่นเลอืกชมหรอืซือ้หาสนิคา้ทีร่ะลกึเป็นของฝากของขวัญตาม

อธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นน่ัง รถไฟฟ้าโดยสารชนดิไมม่รีาง (TROLLEY BUS) อกีครัง้ สูด่า่นสดุทา้ยของเสน้ทางเจแปน 
แอลป์แสนคลาสสคิ ณ สถานทีาเทยามะ (TATEYAMA STATION) ซึง่ทกุยานพาหนะตัง้แตส่ถานี
เริม่ตน้จนถงึสถานสีดุทา้ยปลายทางลว้นทีท่า่นใชเ้ป็นยานพาหนะทัง้หมดนัน้ใชพ้ลงังานไฟฟ้าซึง่
ปราศจากมลภาวะ 
***หมายเหต*ุ** เทอืกเขาเจแปน แอลป์ ประกาศเปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการแลว้                   

แตห่ากเกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ พายหุมิะ หรอื ฝนตกหนกั และมกีารประกาศปิดไมใ่หบ้รกิาร 

ทางบรษิทัฯ ขออนญุาตเปลีย่นแปลงรายการ เพือ่ใหร้ายการทวัรส์ามารถด าเนนิตอ่ไปได ้

โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงTakayama เพือ่เขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Kikori Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  ออนเซ็นธรรมชาต ิ

วนัที ่16 เม.ย.     ทาคายะมา - คามโิคจ ิKamikochi - หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค    

    (B/L/D)  

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิชม หมูบ่า้น LITTLEKYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

15 นาท)ี ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่ง

ด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และ

รา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของที่

ระลกึพื้นเมอืงเฉพาะถิน่ เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็น

สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชค

ลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิ

รสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ คามโิคจ ิKamikochi (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ไดช้ือ่ว่าเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วทีม่ธีรรมชาตอิันบรสิุทธิ ์ท่ามกลางความสวยงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาเจแปนแอลป์ 

(Japan Alps) ในเมอืงมัตสโึมโตะ (Matsumoto) จังหวัดนากาโน่ (Nagano) คามโิคจมิลีักษณะเป็น

ทีร่าบสงูยาวไปตามแมน่ ้าอาซสุะ(Azusa River Valley) มรีะยะทางยาว 15 กโิลเมตร มคีวามสงูเฉลีย่

ประมาณ 1,500 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงูมากมาย เชน่ ภเูขานชิโิฮทาคาดาเกะ

(Nishihotakadake) สงู 2,909 เมตร, ภเูขาโอคุโฮทาคาดาเกะ(Okuhotakadake) สงู 3,190 เมตร, 

ภูเขามาเอะโฮทาคาดาเกะ(Maehotakadake) สูง 3 ,090 เมตร และภูเขาไฟยาเกะดาเกะ

(Yakedake)ซึง่ยงัไมด่ับ สงู 2,455 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมตัสโึมโต ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)เมอืงแหง่ประวตัศิาสตร ์ศลิปะ 

และมรดกทางวัฒนธรรม 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบคาวากุจโิกะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 ชม.) เป็นหนึ่งใน 5 

ทะเลสาบซึง่ตัง้อยู่บรเิวณภเูขาไฟฟจู ิถอืเป็นทะเลสาบทีไ่ดรั้บความนยิมจากนักท่องเทีย่วมากทีส่ดุ

จากบรรดาทะเลสาบทัง้หมด ตัง้อยูท่ีจั่งหวัดยามานาช ิประเทศญีปุ่่ น  

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค น าทา่นเจาะลกึตามหาแหลง่น ้าบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟฟจู ิที่

เป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพดูในทางกลบักนัคอืกลุม่น ้าผดุ

โอชโินะฮคัไค เพยีงกา้วแรกทีย่า่งเทา้เขา้ไปในบรเิวณโดยรอบ ก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอ

เย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยูท่กุมมุ โดยภายในหมูบ่า้นจะมบีอ่น ้าใสแจว๋มปีลาคารฟ์

หลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยดนู่าสบายในบอ่น ้า ซึง่แตล่ะบอ่นัน้เย็นจดัเพราะมอีณุหภมูใินน ้าเฉลีย่อยูท่ี ่

10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยงัมนี ้าผดุจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอธัยาศัย และทีส่ าคญัหมูบ่า้น

โอชโินะยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่ม 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

พกัที ่ โรงแรม Yokari No Mori หรอืระดบัเดยีวกนั   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัที ่17 เม.ย.     ภเูขาไฟฟจู ิ- วดัอาซากสุะ - ชนิจกุ ุ- สนามบนิฮาเนดะ                  

    (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ทีม่คีวามสงูเหนอืจากระดับน ้าทะเล 

3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่ง

ลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว

ต่างชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์ม่

ข ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัว

ภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความ

ประทับใจเก็บไว ้และเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลาย

บรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว (Tokyo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ (Asakusa) น าทา่นมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค า ทีว่ดัทีไ่ดช้ ือ่วา่

เป็นวดัทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายใน

ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหว ้

ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี อวิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้น

คา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ 

ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นดัง เดนิชอ้ปป้ิงยังยา่น ชนิจุกุใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานา

ชนิด ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอเิลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 

นาฬกิา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย 

อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครมีกันแดดชเิซโด ้แอน

เนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนด์

ดังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES 

GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา้หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW 

BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

19.00 น. ไดเ้วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ ฮาเนดะ 

20.00 น.   น าทา่นเชค็อนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

วนัที ่18 เม.ย.     สนารมบนิฮาเนดะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ              (-/-/-)  

00.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน(์Japan Airline) เทีย่วบนิที ่JL033 

05.00 น.     เดนิทางถงึ สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

**เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 12,000.-** 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุ(เนือ่งจากกรุป๊นี ้ทางบรษิทัไดท้ าการจองทีน่ ัง่เป็นต ัว๋เดีย่ว หลงัจาก

ทีล่กุคา้ท าการจองพรอ้มสง่ชือ่และโอนมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัจะด าเนนิการออกต ัว๋ใหท้า่น ซ ึง่หลงัจากทีอ่อก

ต ัว๋แลว้ไมส่ามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทาง หากขอยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั

จ าในทกุกรณี) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้ว่มทาง 30ทา่น) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ4 ปีข ึน้

ไป พกักบัผูใ้หญ ่
1 ทา่น 

เด็กอาย ุ2 - 3 ปี 
พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

13-18 เมษายน 2566 72,900.- 72,900.- 62,900.- 14,000.- 



× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 24 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 30,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไขและขอสงวน

สทิธิค์า่มัดจ าการจอง 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึก าหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี ้ 

 ยกเลกิกอ่นวันที ่12 มนีาคม 2566  คนืเงนิจ านวน 18,000 บาท  

 ยกเลกิระหวา่งวันที ่13 ม.ีค. -  27 ม.ีค. 2565  คนืเงนิจ านวน 39,900 บาท 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่28 ม.ีค. 2565จนถงึวนัเดนิทางไมค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้



1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
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 นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

  

 

 

 



                                                               หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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