


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฮาเนดะ	-	สนามบินอะโอะโมะริ	-	ตลาดปลาอาอูกะ	-	พิพิธ
ภัณฑเนบุตะ	หุนโคมไฟ	-	ภูเขาไฟฮักโกดะ	-	ออนเซ็น

พักที่	TOWADA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 ทะเลสาบโทวะดะ	-	โตรกธารนําโออิระเสะ	-	ที่ราบสูงฮะชิมันไต	-	ออน
เซ็น

พักที่
HANAMAKI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 ฮิราอิซูมิ	-	วัดชูซอนจิ	-	อาวมัตสึชิมา	-	อิจิบังโจ
พักที่	SENDAI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 ยอดเขาสะโอ	/	ภูเขาซาโอะ	-	ภูเขาไฟอาซามะ	-	หมูบานสุนัขจิ้งจอกซา
โอะ	-	ปราสาทซึรุงะ	-	ออนเซ็น

พักที่
KINUGAWA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 ศาลเจาโทโชกุ	-	น้ําตกเคงอน	-	ชินจูกุ	-	มหานครโตเกียว	-	สนามบิน
ฮาเนดะ

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

17	ต.ค.	60	-	23	ต.ค.	60 63,900	บาท 60,900	บาท 55,900	บาท 8,900	บาท



19.00	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	R	สายการบินเจเปนแอรไลน
เจาหนาที	่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
21.55	น.	เดินทางสูเมืองฮาเนดะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	JL	034

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินฮาเนดะ	ประเทศญีป่ ุน	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
07.	55	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินอาโอโมริ	โดยสายการบินเจแปนแอรไลน	เที่ยวบินที่	JL	141
ตลาดเชาอาโอโมริ	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลขึน้ชื่อสดใหมจากอาโอโมริ

หรือจะเลือกชิมผลไมที่ขึน้ชื่อตามฤดูกาลหรือจะลองลิ้มชิมรสเหลาพื้นเมืองของอาโอโมริที่ขึน้ชื่อของญี่ป ุนไดดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
พิพิธภัณฑเนบูตะ	เป็นพิพิธภัณฑที่จัดแสดงโคมไฟ	ที่ใชแสดงในเทศกาลอาโอโมริเนบูตะมัทซึริ	ซึ่งสามารถ

เยี่ยมชมไดภายในมีโคมไฟที่ใชสําหรับขบวนพาเหรดที่มีการจัดขึน้ในชวงตนเดือนสิงหาคมของทุก	ๆ	ปี	ซึ่งเป็น
อีกหน่ึงเทศกาลที่เป็นที่ขึน้ชื่อของเมืองน้ี
จากน้ันนําทานน่ังกระเชาชมความงดงามของ	นัง่กระเชาสูภูเขาไฟฮักโกดะ	ภูเขาไฟที่ตั้งอยูในศูนย	กลาง

เมืองอาโอโมริ	ในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีที่น่ีเป็นเป็นอีกเสนทางหน่ึงที่ชาวเมืองอาโอโมรินิยมมาเที่ยวชมความ
สวยงามของธรรมชาติ

ชวงคํ่า	
เดินทางเขาสูที่พัก	TOWADA	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	
ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ป ุน

เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูที่เมืองโตเกียว	ในอดีต
เคยเป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของญี่ป ุน	กอนที่จะยายไปที่สนามบินนา
ริตะ	สนามบินฮาเนดะ	เปิดใหบริการสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ	ซึ่งมุงสู
จุดหมายปลายทางกวา	25	แหงใน	17	ประเทศ



ตั้งอยูในเมืองอะโอะโมะริ	จังหวัดอะโอะโมะริ

สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยูที่ตลาดเชาขายสินคานานาชนิด	อาทิอาหารทะเล
ผักและผลไมสด	และขาวของเครื่องใชที่จําเป็นในชีวิตประจําวันของชาวเมือง
ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิดแหง
หน่ึงเลยทีเดียว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

อาคารภายนอกปกคลุมดวยแผนโลหะสีแดงมีความโดดเดน	ตั้งอยูทางทิศ
เหนือของสถานีรถไฟอาโอโมริ	เป็นพิพิธภัณฑที่นาสนใจแหงหน่ึง	ภายในจัด
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลเนบูตะมัตสุริ	ที่จัดขึน้เป็นประจําทุกปีในชวง
ตนเดือนสิงหาคม	ผูเขาชมจะไดซึมซับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของ
ประวัติศาสตรและประเพณีสําคัญ

เป็นกลุมยอดภูเขาไฟที่ตั้งอยูระหวางเมืองอาโอโมริ(Aomori)และทะเลสาบโท
วาดะ(Lake	Towada)	ถือเป็นหน่ึงใน	100	ภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ป ุน	โดย
มีชื่อเสียงของความงดงามตามฤดูกาลตางๆ	รวมถึงเสนทางเดินป าทาง
ธรรมชาติ	และน้ําพุรอนที่โดงดัง	นอกจากน้ีแลว	ภูเขาที่สูง	1,585	เมตร	ที่เต็ม
ไปดวยตนไมใหญซึ่งจะเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมรวงประมาณปลายเดือน
กันยายน-กลางตุลาคม	และในชวงฤดูหนาวหิมะจะตกในบริเวณภูเขาเป็น
ปริมาณมาก	ทําใหเกิดตนไมแชแข็ง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	TOWADA	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ลองเรือในทะเลสาบโทวาดะ	ทะเลสาบที่มีความลึกถึง	327	เมตร	สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมใน
เขตโทโฮกุ	งดงามดวยผืนน้ําสีน้ําเงินเขมดูนาอัศจรรยตัดกับใบไมสีแดง	ใหทานไดเก็บภาพความประทับใจกับ
เทือกเขาที่ปกคลุมดวยตนไมหลากหลายสี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
แนวลําธารโออิราเสะ	ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมเป็นอยางมากในเรื่องของทิวทิศนที่สวยงามและแนว

ลําธารที่ทอดตัวยาวเหยียดตลอดแนว	ความงดงามของทิวทัศนน้ีไดรับการคุมครองและสงวนใหเป็นจุดชมวิว
และอนุสาวรียทางธรรมชาติ	ใหทานไดเพลิดเพลิน	ทีร่าบสูงฮาชิมันไต	[HACHIMANTAI]	ซึ่งเป็นภูเขาทาง
ตอนเหนือของจังหวัด	อะคิตะและอิวาเตะ	ที่ราบสูงฮาชิมันไตอยูเหนือระดับน้ําทะเล	1,600	เมตรเป็นพื้นที่ที่มี
ลักษณะทางกายภาพเฉพาะตัวอยางยิ่ง	เทือกเขาแหงน้ีนับเป็นขุมทรัพยทางธรรมชาติที่มีพืชพรรณหลากหลาย
กวา160	ชนิดรวมทั้งหนองน้ํา	ทะเลสาบ	ปาสน	ทําใหในฤดูใบไมเปลี่ยนสีธรรมชาติจะรังสรรคผืนป าไวอยาง
สวยงาม

ชวงคํ่า	
เดินทางเขาสูที่พัก	HANAMAKI	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ป ุน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นทะเลสาบที่มีเสนหที่สุดในญี่ป ุน	มีความลึกเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน	และอยู
ในเวิ้งของภูเขาไฟที่ดับแลว	สูงจากระดับน้ําทะเลถึง	400	เมตร	เมื่อมองจากมุม
สูงรูปรางของทะเลสาบจะคลายหมอ	ใชเรียกพื้นที่ตรงกลางระหวางภูเขาสอง
ลูก	ที่มีลักษณะยุบลงเป็นทรงคลายหมอ	ซึ่งเกิดจากแรงระเบิดของภูเขาไฟ	นัก
ทองเที่ยวสามารถลองเรือเพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของทะเลสาบ	ที่ถูก
หอมลอมไปดวยใบไมเปลี่ยนสีขึน้ชื่อวาสวยทุกฤดูกาล	น้ําใสจนสะทอนสีสัน
ของใบไมตนไมโดยรอบ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

มีความยาว	14	กิโลเมตร	จากทะเลสาบโทวาดะไปจรดที่ภูเขาไฟ	ในหน่ึงปี
ความสวยงามของทิวทัศนแมน้ําโออิราเสะน้ีจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล	สองฝ่ัง
แมน้ํามีทางเดินสําหรับนักทองเที่ยวและสามารถชมน้ําตกไดอีกดวย	นับวา
เป็นเสนทางที่ดีที่สุดสําหรับการเขาชมทะเลสาบโทวาดะ	ระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ในการเดินจนสุดเสนทางคือประมาณ	4	ชั่วโมงครึ่ง

อยูเหนือระดับน้ําทะเล	1,600	เมตร	เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางกายภาพเฉพาะ
ตัวอยางยิ่ง	มีทั้งหนองน้ํา	ทะเลสาบ	ปาสน	ตลอดจนเนินสําหรับเลนสกี	(ใน
ชวงฤดูหนาวยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคม)	รวมถึงเสนทางเดินชมธรรมชาติที่
เรียกวา	ถนน	Asupite-Line	และบอน้ําพุรอนฮาชิมันไตออนเซ็น



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	HANAMAKI	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เมืองฮิราอิซูมิ	ลาสุดเมืองน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนจากองคการยูเนสโกเป็น	“มรดกโลก”
พรอมชม	วัดชูซอนจิ	ที่สรางขึน้ในปี	850	เป็นวัดนิกายเทนได	จุดเดนของวัดแหงน้ี	คือ	คอนจิคิโดะ	[Golden

Hall]	ซึ่งมีสวนที่คลายกับศาลาทอง	คินคะคุจิ	ของเมืองเกียวโตเพราะเป็น	อาคารที่หุมดวยทอง	เหมือนๆกัน
เพียงแตวา	ศาลาทองอันน้ีจะถูกเก็บรักษาไวในหองโถงขนาดใหญ	แทนที่จะอยูกลางแจงเหมือนกับ	ศาลาทอง
คินคะคุจิ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ชองหินผาเกบิเคย	ที่ซึ่งแมน้ําอิวาอิไหลผานชองผาแหงน้ี	โดยมีความยาวถึง	2	กิโลเมตร	ทอดยาวไปตาม

แนวโคงของหนาผาที่สูง	100	เมตร...ตลอดเสนทางทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติที่เงียบสงบโดยน่ังเรือทองแบน
และมีไกดทองถิ่น	เป็นคนแจวเรือ	พาชมตลอด	1	ชั่วโมงครึ่ง	และระหวางเพลิดเพลินกับธรรมชาติสองขางทาง
อยูน้ัน	คนแจวเรือจะขับรองเพลงใหทานไดอารมณเคลิ้มตามไปกับทัศนียภาพที่ปรากฏเบื้องหนาอีกดวย
นําทานเดินทางสู	อาวมัตสึชิมา	ที่ไดรับการยกยองวามีทัศนียภาพงดงามที่สุดหน่ึงในสามของญี่ป ุน	นอกจาก

น้ันยังเป็นแหลงเพาะเลี้ยงหอยนางรมที่มีรสชาติดีในอันดับตนๆของญี่ป ุนอีกดวย
จากน้ันนําทาน	ลองเรือชมอาวมัตสึชิมา	อันงดงามและหมูเกาะหินปูนรูปรางแปลกตากวา	260	เกาะ	ซึ่งตั้ง

เรียงรายกันอยูทั่วไปในอาวใหนักทองเที่ยวไดจินตนาการ
ชอปป้ิง	ณ	อิจิบังโจ	แหลงชอปป้ิงที่อยูติดๆกับสถานีรถไฟเซนได	ประกอบไปดวยถนนหลายเสนที่มีรานคา

ตางๆมากมาย	รวมไปถึงหางสรรพ	สินคากับสินคาที่มีอยูหลากหลายใหเลือกซื้อ

ชวงคํ่า	
เดินทางเขาสูที่พัก	SENDAI	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับปะรทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองแหงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดอิวาเตะในภูมิภาคโทโฮกุ	หาก
ยอนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งตระกูลฟูจิวาระเรืองอํานาจ	ฮิราอิซูมิ	(ฮิไรซูมิ)	น้ัน
มีความเจริญไมนอยไปกวาเกียวโตเลย	หลังจากเมืองถูกทําลายลงจึงไม
สามารถกลับมารุงเรืองไดอีกครั้ง	แตฮิราอิซูมิก็ยังคงรักษาเอกลักษณของเมือง
เอาไวจนไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี	2011	จากองคการยู
เนสโก



เดิมทีเป็นเพียงวัดธรรมดาสรางโดยพระจิคาคุ	ไดชิ	บางรูจักกันในชื่อพระเอ็น
นิน	(Ennin)	ชูซอนจิเขาสูยุครุงเรืองเมื่อตระกูลฟูจิวาระยายฐานอํานาจมายัง
เมืองฮิราอิซูมิ	“ฟูจิวาระ	คิโยฮิระ”	(Fujiwara	Kiyohira)	มีบัญชาใหปรับปรุงวัด
ครั้งใหญจนทําใหวัดชูซอนจิมีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ	มีอาคารทั่วทั้ง
วัดกวา	300	หลังเลยทีเดียว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชมความงามรอบอาว	และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมง	การเลี้ยงหอยนางรม
ใหอาหารนกนางนวลที่บินมาตามเรือ

เป็นยานชอปป้ิงที่ใหญที่สุดของภูมิภาค	เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคา
มากมายที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย	และที่จะขาดไมไดเลยก็คือ	ราน
100เยน	ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา100เยน	เทากันหมด	สามารถ
เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบานไดในราคาที่สบายกระเปา

	รับปะรทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก
	พักที่	SENDAI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นัง่รถสูยอดเขาซาโอ	ซึ่งเป็นอุทยานแหงชาติครอบคลุมพื้นที่ของเทือกเขาซาโอ	ตามเสนทางเอคโคไลน

ทานจะไดชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามสองขางทาง
จากน้ันนําทานชม	ปลองภูเขาไฟโอกามะ	ซึ่งจะมี	ทะเลสาบหาสี	อยุบนปากปลอง	และในชวงแตฤดูกาลสี

น้ําจะเปลี่ยนแปลงสีอยูตลอดเวลา
นําทานชม	หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ	หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ(Zao	Fox	Village)	ตั้งอยูใกลกับเมืองชิโรอิ

ชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ	เปิดใหเขาชมตั้งแตปี	1990	ภายในหมูบานมีสัตวนานาชนิดกวา	100	ตัว	รวมถึงสุนัข
จิ้งจอก	6	สายพันธุที่วิ่งไปมาไดอยางอิสระในพื้นที่กวาง	ในประเทศญี่ป ุน	สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตวที่สําคัญชนิดหน่ึง
ตั้งแตระดับชาวบานมีความเชื่อวาสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ	หรือเทพเจาของศาสนาพุทธชินโต
อยู	ซึ่งเป็นเทพแหงความอุดมสมบูรณของการเกษตร(ขาว,	ใบชา)	และความเจริญรุงเรือง	ใหทานไดสัมผัสความ
นารักของสุนัขจิ้งจอก	และปอนอาหารสุนัขจิ้งจอก	พรอมเก็บภาพความประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ปราสาทซึรุงะ	ซึ่งแปลวาปราสาทนกกระเรียน	ปราสาทน้ีถูกสรางขึน้ครั้งแรกเมื่อปี	ค.ศ.1384	และผาน

เหตุการณทางประวัติศาสตรมามากมาย	ทําใหโดนทําลายและสรางขึน้ใหมหลายครั้ง	โดยครั้งลาสุดถูกสรางขึน้
ใหมในปี	ค.ศ.1964	ปัจจุบันปราสาทสึรุกะไดเป็นพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติศาสตรของเมืองไอสุ-วาคามัทสุ	รวม
ทั้งเครื่องเขินและดาบโบราณตางๆ	และในชั้น	5	ของปราสาทเป็นจุดชมวิว	ใหทานไดชมทิวทัศนอันงดงามของตัว
เมืองที่ถูกโอบลอมดวยภูเขารอบดาน



ชวงคํ่า	
เดินทางเขาสูที่พัก	KINUGAWA	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ป ุน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาซาโอะ(Mount	Zao)	เป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยูเป็นแนวกันพรมแดนระหวาง
Yamagata	กับ	Miyagi	ของภูมิภาคโทโฮคุ	ทางฝ่ังจังหวัดยามากาตะ	มีแหลง
น้ําพุรอนซาโอะ(Zao	Onsen)	ซึ่งมีความเป็นกรดสูง	ในชวงฤดูรอนคนรัก
ธรรมชาตินิยมมาเที่ยวปลองภูเขาไฟโอคามา(Okama	Crater)	สวนในชวงฤดู
หนาวซาโอะออนเซนจะกลายเป็นสกีรีสอรทชั้นนํา	และเป็นหน่ึงในไมกี่ที่ที่จะ
พบกับตนไมแชแข็ง(snow	monsters)

เป็นกลุมภูเขาไฟในฮอนชูตอนกลาง	ซึ่งยังไมไดมอดดับไป	นักวิทยาศาสตรได
แยกประเภทใหภูเขาไฟน้ีเป็นประเภทA	ชื่อน้ันถูกตั้งตามเรือนาวิกชื่อ	Asama

หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ(Zao	Fox	Village)	ตั้งอยูใกลกับเมืองชิโรอิชิในภูเขา
ของจังหวัดมิยากิ	เปิดใหเขาชมตั้งแตปี	1990	ภายในหมูบานมีสัตวนานาชนิด
กวา	100	ตัว	รวมถึงสุนัขจิ้งจอก	6	สายพันธุที่วิ่งไปมาไดอยางอิสระในพื้นที่
กวาง	ในประเทศญี่ป ุน	สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตวที่สําคัญชนิดหน่ึง	ตั้งแตระดับชาว
บานมีความเชื่อวาสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ	หรือเทพเจาของ
ศาสนาพุทธชินโตอยู	ซึ่งเป็นเทพแหงความอุดมสมบูรณของการเกษตร(ขาว,
ใบชา)	และความเจริญรุงเรือง	ใหทานไดสัมผัสความนารักของสุนัขจิ้งจอก
และปอนอาหารสุนัขจิ้งจอก	พรอมเก็บภาพความประทับใจ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นศูนยรวมการปกครองทางทหารในแถบเมือง	Aizu-wakamatsu	ปัจจุบัน
ภายในปราสาทถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ	มีการบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัติของปราสาทแหงน้ี	รวมถึงวิถีชีวิตของเหลาซามูไรอีกดวย	นอกจากน้ี
นักทองเที่ยวยังสามารถขึน้ไปชมไดถึงชั้นบนสุดของปราสาท	ชมสวนรอบ
ปราสาทที่รายรอบไปดวยตนซากุระ	ซึ่งดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนปราสาท
แหงน้ีในชวงกลางเดือนเมษายนของทุกปี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	KINUGAWA	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ศาลเจาโทโชกุ	ศาลเจาที่สรางเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุณโทกุงาวา	ที่เกาแกนับ	4	ศตวรรษ	ตั้งแตสมัย

โชกุนโตกุกาวา	อิเยยะสึ	ชมสถาปัตยกรรมไมแกะสลักที่วิจิตรตระการตา	ทั้งสวยงามในแงของศิลปะ	และที่แฝง
แงมุมทางปรัชญา	เป็นรูปลิงปิดหู	ปิดตา	ปิดปาก	แสดงถึงการใชชีวิตที่ไมยุงเกี่ยวกับเรื่องราวของผูอื่น	ชมความ
สวยงามของเจดีย	5	ชั้น	ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมของญี่ป ุนโบราณ	ศาลเจาแหงน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนจาก
องคการยูเนสโกใหเป็นหน่ึงในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย	
นําทานเดินทางชมความงามของน้ําตก	“น้ําตกเคงอน”	น้ําตกที่ใหญและยาวที่สุดของประเทศญี่ป ุน	เดินทาง

สู	“จุดชมวิว”	โดยการ	“ลงลิฟท”	ไปชั้นลางที่ทานสามารถดื่มดํ่ ากับภาพของน้ําตกแหงน้ีไดงดงามมาก	พรอม
สัมผัสกับสายน้ําที่เย็นชื่นฉํ่าใจ	…
อิสระใหทานไดเลือกหามุมความงามที่ถูกใจเพื่อบันทึกภาพตามอัธยาศัย	…	หรือจะเลือก	“ชมและซื้อ”	สินคา

พื้นเมืองที่ขึน้ชื่อในเขตน้ีไดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ชอปป้ิง	ณ	ถนนชินจูกุ	แหลงชอปป้ิงชื่อดังของกรุงโตเกียว	ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคามากมาย	อาทิเชน

สินคาอิเล็คทรอนิกกลองถายรูป	นาฬิกาชื่อดัง	Casio,	Seiko	ณ	ราน	BIG	CAMERA	หรือ	SAKURAYA,	เสื้อผา
ขาวของเครื่องใช	ภายใตแบรนด	Muji,	กระเปา	หรือ	รองเทาแฟชั่น,	เครื่องสําอางคชื่อดังของญี่ป ุน	SHISEDO,
KANEBO,	SEKISE,	SKII	และชอปป้ิงสุดมันส	ณ	ราน	100	เยนอยางจุใจ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบินฮาเนดะ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ศาลเจาโทโชกุ	ถูกสรางขึน้เพื่ออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวางของภาคตะวันออก
ในตอนแรกน้ันบริเวณศาลเจาแหงน้ีถูกใชเป็นสถานที่สําหรับฝ่ังศพ	ตอมาจึงก็
มีการสรางอาคารและขนายศาลเจาเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญอยางที่เห็นใน
ปัจจุบัน	อาคารตางๆของศาลเจาน้ันมีการตกแตงไวอยางสวยงาม	และสราง
อยูภายในป าเขาจึงทําใหมีบรรยากาศที่ผอนคลาย

เป็นน้ําตกที่ไดเกิดขึน้เมื่อลาวาไหลมากระทบแมน้ําไดยา	และทําใหเกิดน้ําตก
อีก	12แหงซึ่งน้ําตกแหงน้ีน้ันสวยที่สุดและมีความสูงถึง97เมตร	และคนนิยม
มาดูชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	เป็นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพ
สินคา,	รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง	Big	Camera	และยานบันเทิงยาม
ราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน

กรุงโตเกียว	เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ	ซึ่ง
แปลวาปากแมน้ํา	เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ป ุนในปี	1868	ก็ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นโตเกียว	ซึ่งแปลวาเมืองหลวงทางตะวันออก

เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูที่เมืองโตเกียว	ในอดีต
เคยเป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของญี่ป ุน	กอนที่จะยายไปที่สนามบินนา
ริตะ	สนามบินฮาเนดะ	เปิดใหบริการสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ	ซึ่งมุงสู
จุดหมายปลายทางกวา	25	แหงใน	17	ประเทศ

ชวงคํ่า	-	ชวงเชา	
00.05	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	JL	033	เดินทางถึงสนามบินเดินทางถึง
05.05	น.	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ	โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําทีเ่คานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทานัน้	
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิป

ปอน	2	ใบใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศน	/	หัวหนาทัวร	ตอทานคนละ	2,000	เยน
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล

เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
-	**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**
-	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
-	**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**
-	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]



รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารใน
ขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญีป่ ุน

**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ่ักทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป่ ุน**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้นเทาน้ัน
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนสําหรับพาสปอรตจีนแดง
(กรุณาสงเอกสารกอนเดินทางอยางนอย	30	วัน)
***กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสาร	บริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
1.	พาสปอรตจีนแดง

จะใชเวลาดําเนินการในการขอวีซาประมาณ	2-4	อาทิตย	จึงตองขอรบกวนใหสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางมาทาง
บริษทัลวงหนา	เพื่อที่จะสงไปที่ประเทศญี่ป ุนเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ป ุน(เอกสารชุดน้ีทางบริษทัเป็นผูดําเนินการ
ให)	ผูเดินทางจะตองไปแจงเขาออก	ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโดยแจงประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเขา
มา	ถาผูเดินทางอายุไมถึง	60	ปี	ตองมาแสดงตัวที่สถานทูต	(Passport	China	ทางสถานทูตไมยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศ)	สวนผูที่ทํางาน	ตองแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม

เอกสารทีใ่ชในการขอวีซา
1.1	Passport	China

1.2	รูปถาย	2น้ิว	2	ใบขนาด	2	X	2	น้ิว	ถายไวไมเกิน	6	เดือนและ	“พื้นหลังเป็นสีขาวเทานัน้”	ถายหนาตรง	ไมยิ้ม
เห็นฟัน	ไมสวมแวนดํา	ไมคาดผม	หรือสวมหมวก	แตงกายสุภาพ	***	หามใชรูปปริ้น	หรือ	ถายเอง	***
1.3	หนังสือแจงเขาออก	โดยกอนเดินทางผูเดินทางตองไปแจงเขา-ออกที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองพรอมทั้งถาย

สําเนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.4	ใบสําคัญถิ่นที่อยู	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.5	ทะเบียนบาน	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.6	ใบอนุญาตทํางาน	Work	permit	ถายสําเนาหนาชื่อบริษทัที่ทํางาน	พรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.7	สมุดบัญชีเงินฝาก	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก	ออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือนหรือฝากประจําเทาน้ัน	ถายเอกสาร

ตั้งแต	หนาชื่อ	และ	หนา	1	ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด	(ปรับยอด	ณ	ปัจจุบัน)	ในกรณีที่เลมปัจจุบันอายุไมถึง	6
เดือนใหถายสําเนาเลมเกามาตั้งแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย
***	บัญชีกระแสรายวัน	และบัญชีเดินสะพัด	ไมสามารถใชไดกับสถานกงสุลญีป่ ุน	***

Remark
**ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจจะทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยขนของตัวทานเองจึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี**
**หากยื่นเอกสารปลอมหรือใหขอมูลอันเป็นเท็จ	ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา	โดยหลักการทาง

สถานทูตจะไมมีการคืนเอกสารแกผูยื่นคํารองขอวีซา**
**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซา	ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมอธิบายเหตุผล	ถาตองการยื่นวีซาอีกครั้ง

จะไมสามารถยื่นไดภายใน	6	เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซา	และทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการ**

แผนกกงสุล	สถานทูตญีป่ ุน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	02-207-8503



ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน	
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	ทานละ	2,000	เยน	/ทริป/ตอทาน
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมี

การ	คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครัง้	มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะ

อากาศ	การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลก
เปลีย่นของเงินสกุลเยน

1.	การยกเลิกการเดินทางตั้งแตวันจองจนถึงกอนวันเดินทาง	30	วัน	ขอยึดมัดจําทานละ	5,000	บาท
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทัง้หมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด
4.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	7	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด
5.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา			หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
6.กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
7.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


