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KTN_รหัสทัวร์ K1133 จุดออกเดนิทาง: จุดนัดรวมตัว (Tokyo) (1วนั) 

【ท ากจิกรรมทางวฒันธรรมในอะซากสุะ】แพค็เกจชมการสาธิตการเล่นซูโม่ & 

รับประทาน "จังโกะนาเบะ" หม้อไฟของนักซูโม่ 

 

 

Highlights  

★ ร่วมสมัผสัประสบการณ์วฒันธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่ น ★ 

★ แพค็เกจทวัร์ส าหรับชมการเล่นซูโม่ & รับประทาน “จงัโกะนาเบะ” หรือ หมอ้ไฟของนกัซูโม่  

★ สนุกสนานไปกบัการชม "การสาธิตซูโม่" พร้อมฟังการบรรยายประวติัของกีฬาซูโม่ การแสดงซูโม่ การ
ฝึกฝนซูโม่ การแข่งซูโม่ และอ่ืนๆ หลงัจากนั้น ร่วมท ากิจกรรมการแข่งซูโม่พร้อมถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก  

※ส าหรับกิจกรรมการสาธิตซูโม่นั้น เจา้หนา้ที่จะบรรยายเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

★ อ่ิมอร่อยกบัเมนู "จงัโกะนาเบะ" อาหารที่นกัซูโม่จะรับประทานเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
ลูกช้ินเน้ือ ผกัหลากหลายชนิด เสน้อูดง้ และอ่ืนๆอีกมากมาย เน่ืองจากมีความสมดุลทางโภชนาการอาหาร 
จึงเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพเป็นอยา่งมาก ♪ 
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《เมนูอาหาร》จงัโกะนาเบะ ขา้ว ซุปริคิชิ (ซุปของนกัปล ้าซูโม่) สลดั มนัฝร่ังทอด Yuzu sorbet 
(ไอศกรีมเชอร์เบทรสสม้ยซุู) และชาอูหลง (แบบร้อน แบบเยน็) หรือน ้ าเปล่า 

※เมนูอาหารส าหรับทวัร์ที่ออกเดินทางเดือนมิถุนายนเป็นตน้ไป: ชุดขา้วกล่องหมูทอดทงคตัสึ (รวมสลดั) 
+ จงัโกะนาเบะ + Yuzu sorbet + เคร่ืองด่ืม 

※※ แพค็เกจทวัร์น้ีเป็นการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวัเอง จึงไม่มีหวัหนา้ทวัร์ติดตามไปดว้ย กรุณาเดินทาง
ไปยงัสถานที่ต่างๆ ตามจุดนดัหมายดว้ยตวัท่านเอง โดยบริษทัจะส่งเอกสารส าคญัเก่ียวกบัการเดินทางใหแ้ก่
ท่าน กรุณาพมิพเ์อกสารที่ไดรั้บและน าติดตวัไปในวนัเขา้ร่วมทวัร์ ※※ 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั (Tokyo) 

เวลานัดหมาย - 
จุดหมาย Tokyo 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการใหบ้ริการ

ทางดา้นภาษาระหวา่งการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน 
ระหวา่งการด าเนินการในการติดต่อระหวา่งบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การ
ส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 25 ท่าน  

 
 
 

วนัที ่1 

 กรุณาเดินทางไปยังจุดนัดพบด้วยตัวท่านเอง 
ร้านอาหาร "Chanko Ba" 

【11:45 นาฬิกา】ลงทะเบียน →【12:00 นาฬิกา】 เร่ิมการสาธิตซู

โม่ →【12:45 นาฬิกา】 รับประทานอาหาร →【14:00 นาฬิกา】
ส้ินสุดโปรแกรมหลังรับประทานอาหาร 

 เดินทางกลับตามอัธยาศัย 
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 

[ส่ิงที่รวมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เล็ก] 
* ม้ืออาหาร และที่นัง่ภายในร้านที่ระบุไวใ้นโปรแกรม 

หมายเหตุ 
【กรุณาระบุขอ้มูลต่อไปน้ีลงใน "Remark" ในแบบฟอร์มการจองของท่าน 】 

หมายเลขโทรศพัทข์องผูท้ี่สามารถติดต่อไดท้ี่ประเทศญี่ปุ่ น 

※ในกรณีที่ไม่มีเบอร์ติดต่อ กรุณาระบุ ①ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ②วนัที่เขา้พกั และ③ช่ือผูจ้อง

โรงแรม ใหท้างบริษทัทราบ 

เพิม่เติม 
*สถานที่ : Asakusa Chanko Ba 【ที่อยู】่2F., Tonhachi Bldg. 2-27-10 Nishi Asakusa, Taito-ku, Tokyo 
111-0035 【การเดินทาง】เดินจากประตูทางออก A2 รถไฟสาย Tsukuba express ของสถานีรถไฟอะซา
กุสะ ประมาณ 1 นาที หรือ เดินจากประตูทางออกหมายเลข 2 รถไฟใตดิ้นสาย Ginza ของสถานีรถไฟทา
วาระมะจิ ประมาณ 4 นาท ี
*ขอ้ควรระวงั : ①เวลาในการสาธิตการเล่นซูโม่และเวลาในการรับประทานอาหารกลางวนัจะเร่ิมตาม
ก าหนดการในโปรแกรม ท่านสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวน้ีได ้แมใ้นกรณีทีไ่ปสาย แต่ทางบริษทัจะไม่
มีการคืนเงินหรือลดราคาใดๆใหท้ั้งส้ิน ②สถานที่ชมการสาธิตการเล่นซูโม่จะเป็นหอ้งแบบญี่ปุ่ น (ปู
ดว้ยเส่ือทาทามิ) แต่ในกรณีที่ตอ้งการเกา้อ้ี ทางร้านสามารถจดัเตรียมไวใ้หไ้ด ้ ③มีการก าหนดที่นัง่
ตามล าดบัการจอง จึงไม่สามารถจดัที่นัง่ไดต้ามความประสงคข์องท่าน ทั้งน้ี ท่านอาจไดน้ัง่โตะ๊เดียวกนักบั
ลูกคา้ท่านอ่ืนๆหรือนัง่คนละโตะ๊กบักลุ่มของท่าน โดยขึ้นอยูก่บัจ  านวนผูเ้ขา้ร่วมในวนันั้นๆ 
*กรุณาท าตามกฎ มารยาท และเช่ือฟังค  าสัง่ของเจา้หนา้ที่อยา่งเคร่งครัด เน่ืองจากทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆทั้งส้ิน และในกรณีที่ลูกคา้ถูกเชิญใหอ้อกจากการเขา้ร่วมกิจกรรมระหวา่งโปรแกรม อนัเน่ืองมาจากไม่
รักษากฎ กติกาในกิจกรรมน้ี บริษทัจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน (การสาธิตการเล่นซูโม่จะบรรยายเป็น
ภาษาองักฤษ) 
*เก่ียวกบัอาหาร  
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: ① ในโปรแกรมน้ีจะมีการจดัเตรียม "จงัโกะนาเบะ" ในหมอ้ไฟขนาดใหญ่ และท าการแบ่งเสิร์ฟใหทุ้ก
ท่าน (ไม่ใช่การตั้งหมอ้ไฟขนาดเล็กในแต่ละโตะ๊) โดยสามารถเติมไดต้ามอธัยาศยัจนกวา่จะหมด  

② ไม่สามารถน าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมเขา้ไปได ้  
③ ท่านที่มีความประสงคจ์ะรับประทานมงัสวรัิติสามารถแจง้ความประสงคไ์ด ้แต่อาจจะไม่สามารถ
จดัเตรียมใหไ้ดต้ามความประสงค ์ขึ้นอยูก่บัวนัทีอ่อกเดินทาง  
④ รายการอาหารอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

⑤ อาหารบางประเภทจะเสิร์ฟเป็นอาหารจานเดียวส าหรับรับประทานร่วมกนัภายในโตะ๊ 
*บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรือจาก
สถานการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัมีความจ าเป็นที่จะตอ้งยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศอยูน่อกเหนือการ
ควบคุม อาทิ มีพายใุตฝุ้่ น มีหิมะตกหนกั บริษทัจะท าการแจง้ใหท้ราบผา่นทางอีเมล ์โดยจะท าการตดัสินใจ
ภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวนัออกเดินทาง 1วนั 
*ทั้งน้ีจุดนดัพบและจุดแยกยา้ยอาจไม่ใช่ที่เดียวกนักรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร์ของท่าน 
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นตน้) ใหแ้ก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล(ฉบบั
แกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 
 

Tokyo 

2018 
ธนัวาคม 
10,17,24 
2019 
มกราคม 
7,14,21,28 
กุมภาพนัธ ์
4,11,18,25 
 มีนาคม 
4,11,18,25 
 

 
 

 
 
 
- 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,000 เยน 
 
 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

5,000 เยน 
 
 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                      5,000เยน 
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ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 
 
 

Tokyo 

 
2019 
เมษายน 
1,8,15,22,29 
พฤษภาคม 
6,13,20,27 
มิถุนายน 
3,10,17,24 
กรกฎาคม 

1,8,15,22,29 
สิงหาคม 
5,12,19,26 

 
 

 
 
 
- 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,000 เยน 
 
 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

5,000 เยน 
 
 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                      5,000เยน 


