


1 สนามบินดอนเมือง

2
สนามบินนาริตะ	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟา
คํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ	-
กระเชา	คาชิ	คาชิ	-	โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออน
เซ็น

พักที่
YAMANAKAKO
SUN	PLAZA
หรือระดับ
เดียวกัน

3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ศูนยจําลองแผนดินไหว	-	ลานสกีฟูจิเท็น	-
มหานครโตเกียว	-	ชินจูกุ

พักที่	NARITA
KIKUSUI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 พิพิธภัณฑราเมน	-	เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ	หรือ	วัดโคโตกุ
อิน	-	โอไดบะ	-	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	กันดั้ม	ฟรอนท	โตเกียว

พักที่	NARITA
KIKUSUI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

28	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿42,999
฿38,500 ฿42,999	฿38,500 ฿42,999	฿38,500 ฿8,900



สายการบิน	SCOOT	ใชเครื่อง	Boeing	787	Dreamliner	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3

น้ําหนักกระเป า	20	กก.ตอทาน	(หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจายเพิ่ม)

สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)

21.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชั้น	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ประตู	6
เคานเตอร	6	สายการบินสกูต	(SCOOT)	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวก
ในการเช็คอิน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
00.45	น.	เหินฟาสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยเทีย่วบินที	่TR292

08.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว	(เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา)	***สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก
ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ
นําทานเดินทางสูเมือง	เมืองโตเกียว	นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา	ณ	วัดอาซากุสะ	วัดที่ไดชื่อวา

เป็นวัดที่มีความศักดิส์ิทธิ	์และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว	ภายในประดิษฐานองค
เจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิส์ิทธิ	์ขนาด	5.5	เซนติเมตร	ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ตลอดทั้งปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง	4.5	เมตร	ซึ่งแขวน

หอยอยู	ณ	ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด	ที่มีชื่อวา	“ประตูฟ าคํารณ”

และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา	มีชื่อวา	ถนนนากามิเซะ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
รานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ	มากมาย	อาทิ	ขนมนานาชนิด	ของเลน	รองเทา	พวงกุญแจที่ระลึก	ฯลฯ
ใหทุกทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ	และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดใน

โลก	แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว	ณ	ริมแมน้ําสุมิดะ	หอคอยโตเกียวสกาย	ทรี	(Tokyo	Sky
tree)	(ไมรวมคาขึ้นหอคอย)	หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก	...	เปิดใหบริการเมื่อวันที่	22
พฤษภาคม	2555	โดยหอน้ีมีความสูง	634	เมตร	สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง	ในมณฑลกวางโจว
ซึ่งมีความสูง	600	เมตร	และหอซีเอ็น	ทาวเวอร	ในนครโทรอนโต	ของแคนาดา	มีความสูง	553	เมตร

...	ทิวทัศนของ	“หอคอยโตเกียวสกายทรี”	ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอา
ซะกุซาที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของเอะโดะ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ทะเลสาบคาวากูจิโกะ	(Lake	Kawaguchiko)	ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดแหง

หน่ึง	พิเศษ!!!	นําทานขึ้นกระเชาลอยฟ า	คาชิ	คาชิ	(Kachi	Kachi	Ropeway)	กระเชาที่จะพาไปบนยอดเขา
Mitsutoge	เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิดใหบริการทุกวันตลอดทั้งปี	(อาจมีการ
งดใหบริการชัว่คราวเน่ืองจากสาเหตุตางๆ	เชน	สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย)	เพียงไมกี่นาทีถึงยอดเขา
ชมวิวแบบพาโนรามาที่มีความสูง	1,075	เมตร	ทานสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและ

ทะเลสาบคาวากุจิได	และในวันที่อากาศแจมใสจะสามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลปญี่ป ุนทางตอนใต	(เทือก
เขาอากาอิชิ	และเทือกเขาอาราคาวะ)
จากน้ันนําเดินทางสู	โกเท็มบะ	แฟคทอรี	่เอาทเล็ต	ใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลง

รวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ป ุนโกอินเตอรมากมาย	เชน	MK	MICHEL	KLEIN,	MORGAN,	ELLE,
CYNTHIA	ROWLEY,	DIFFUSIONE	TESSILE	ฯลฯ	เลือกซื้อ	กระเปาไฮไซ	BALLY,	PRADA,	GUCCI,
DIESEL,TUMI,GAP,	ARMANY	ฯลฯ
เลือกดูเครื่องประดับ	และนาฬิกาหรู	อยาง	TAG	HEUER,	AGETE,	S.T.DUPONT,	TASAKI,	LONGINES	ฯลฯ

รองเทาแฟชั่น	HUSH	PUPPIES,	SCOTCH	GRAIN,	SKECHERS,	HOGAN	ฯลฯ	หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณ
หนู	AIGLE,	BANDAI	ASOBI,	HAKKA	KIDS	และสินคาอื่นๆ	อีกมากมาย	ไดเวลานําทานเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ของโรงแรม	เมนู	บุฟเฟตขาปูยักษ
พักที	่โรงแรม	YAMANAKAKO	SUN	PLAZA	หรือระดับเดียวกัน
จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ	แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิว

พรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด



เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยู
ใจกลางของ	Sumida	City	Ward	ไมไกลจาก	วัดอาซากุสะ	มีความสูงถึง	634
เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ัน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทะเลสาบที่ใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง	5	ที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิ
และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ	ถือไดวาเป็นเสนที่
ใกลกับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด	จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ	เป็นจุดชมความงาม
ของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

เป็นกระเชาที่อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ	คาวาคูจิโกะ	ใชเวลาขึน้เขาประมาณ	ครึ่ง
ชั่วโมง	ซึ่งจะออกทุกๅ	5-10	นาที

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ป ุน	และแบรนดเนมชั้นนําระดับ
โลกมาไวดวยกันที่น่ี	บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ	ริม	Tomei	Expressway	ที่เชื่อม
ระหวาง	ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหงชาติฮาโกเน	กับมหานครโตเกียว	นับวาเป็นเอ
าทเลทที่ใหญที่สุดของญี่ป ุน	เป็นสถานที่ที่ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ	และ
เต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ	แคสถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจ
จากนักทองเที่ยวไดเป็นอยางดี

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



***สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขา
ประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ
เวลาที่ญี่ป ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
หอคอยโตเกียวสกาย	ทรี	(Tokyo	Sky	tree)	ไมรวมคาขึน้หอคอย
กระเชาลอยฟ า	คาชิ	คาชิ	(Kachi	Kachi	Ropeway)	อาจมีการงดใหบริการชั่วคราวเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

เชน	สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ของโรงแรม	เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ
	พักที่	YAMANAKAKO	SUN	PLAZA	หรือระดับเดียวกัน

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันเดินทางสู	หมูบานโอชิโนะฮักไก	(Oshino	Hakkai)	ในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีเป็นจุดทองเที่ยวสําคัญ

อีกสถานที่หน่ึง	โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟา	และใบไมเปลี่ยนสี	สีเหลือง	แดง	สม	เป็นภาพที่
สวยงามมาก	โอชิโนะฮักไกเป็นหมูบานเล็กๆ	ประกอบดวยบอน้ํา	8	บอในโอชิโนะ	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากู
จิโกะ	กับทะเลสาบยามานาคาโกะ
บอน้ําทั้ง	8	น้ีเป็นน้ําจากหิมะที่ละลายในชวงฤดูรอน	ที่ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิผานหินลาวาที่มีรู

พรุนอายุกวา	80	ปี	ทําใหน้ําใสสะอาดเป็นพิเศษ	นอกจากน้ียังมีรานอาหาร	รานจําหนายของที่ระลึก	และซุม
รอบๆบอ	ที่ขายทั้งผัก	ขนมหวาน	ผักดอง	งานฝีมือ	และผลิตภัณฑทองถิ่นอื่นๆ	อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการ
ถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	(Experience	Earthquake)	ที่

จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ	เกี่ยว
กับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน	และจากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสัมผัสประสบการณความสนุกสนานที่	ฟูจิเท็น	สกีรีสอรท	ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยูบริเวณภูเขาไฟ

ฟูจิ	ทานจะไดสัมผัสกับหิมะที่ตกในชวงปีใหม	หากมีเวลาพอ	อิสระ	ใหทานไดสัมผัสประสบการณใหม	อาทิ	ตื่น
เตนกับการลื่นไถลดวย	สกี	เลือกสนุกกับสโนวบอรด	หรือเพลิดเพลินกับการน่ังเลื่อนหิมะ	ที่ทานจะสามารถ
ดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดวยหิมะที่ดูแลวสะอาดตาอยางยิ่ง	(ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณและชุด
สําหรับเลนกิจกรรมตางๆ)

นําทานเดินทางกลับสูเมือง	เมืองโตเกียวใหทานอิสระ	ยานชอปป้ิงชินจุกุ	ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับ
การชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่องใช	ไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะ
เอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา	เสื้อผา	แบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางยี่หอดังของ
ญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,	SHISEDO	และอื่นๆ	อีกมากมาย

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	NARITA	KIKUSUI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ฟูจิเท็น	สกีรีสอรท	ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นหมูบานเล็กๆ	ในละแวกทะเลสาบทั้ง	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	อยูระหวาง	ทะเล
สาป	Kawaguchiko	และ	Yamanakako	โอชิโนะ	ฮัคไคมีบอน้ําทั้งหมด	8	บอ
เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ	ซึมผานชั้น
ของลาวาที่เป็นรูพรุน	ใชเวลานานถึง	80	ปี	ทําใหน้ําในบอที่หมูบานน้ีใสมาก
บอน้ําพุธรรมชาติทั้ง	8	บอ	มีความเชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ	์ดังน้ันคนมัก
จะมาขอพรกัน	แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิที่แตกตางกันไป	เชน	เรื่อง
สุขภาพ	คูครอง	ฯลฯ

เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคน	ใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ
แผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟ	ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุ
ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	หองแสดงภาพแผนดินไหว	หองแสดงเหตุการหลัง
แผนดินไหว	หองจําลองแผนดินไหว	หองอุทกภัย	หองเขาวงกตกระจก	โซน
ถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ	โซนความรูตางๆ	และ	โซนชอปป้ิงสินคางานฝีมือญี่ป ุน
ตางๆ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ตั้งอยูบริเวณ	ภูเขาไฟฟูจิมีทั้งลานสกีสําหรับผูใหญ
และเด็กนอกจากน้ันทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลน
บวกกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ลานสกีแหงน้ีมีทั้งลานสกีสําหรับ
ผูเริ่มเลนสกี	และสําหรับผูที่มีความชํานาญ	ทานสามารถเลือกเลนได	ทั้งสกี	ส
โนวบอรด	กระดานเลื่อนหิมะ	นอกจากน้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลน
กระดานเลื่อนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

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

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

	พักที่	NARITA	KIKUSUI	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	พิพิธภัณฑราเมงชินโยโกฮามา	(Shinyokoham	a	Raumen	Museum)	พิพิธภัณฑราเมงชินโย

โกฮามา	รวมเรื่องราวทุกอยางเกี่ยวกับราเมง	ไมวาจะเป็นประวัติความเป็นมา,	ชนิดของราเมง	ในชั้นแรกของ
พิพิธภัณฑน้ันจะเป็นประวัติของราเมงในประเทศญี่ป ุน	มีการจัดแสดงเสนราเมน	น้ําซุป	ทอปป้ิง	รวมถึงชามใส
ราเมงหลากหลายชนิด	

อิสระเลือกรับประทานราเมนตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองคามาคุระ	(Kamakura)	เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เมืองที่อยูติดกับทะเลซึ่งอยูไม

ไกลจากโตเกียว	มาเที่ยวไดงายๆหางจากโตเกียวประมาณ	1	ชั่วโมงเทาน้ัน	เมืองทองเที่ยว	ถูกขนานนามวาเป็น
เมืองเกียวโตตะวันออก	(Kyoto	of	Eastern	Japan)	เน่ืองจากมีวัด	ศาลเจา	และสถานที่ทางประวัติศาสตร
อยูหลายแหง
นําทานชม	พระใหญแหงคามาคุระ	(Great	Buddha	of	Kamakura)	พระใหญ	(Daibutsu)	เป็นสัญลักษณ

ของเมืองคามาคุระ	มีความสูงถึง	13.5	เมตร	ซึ่งเป็นรูปป้ันพระที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ป ุน	รองจากพระใหญที่
วัดโทไดจิ	เมืองนารา	พระใหญแหงคามาคุระน้ันตั้งอยูที่	วัดโคโตคุอิน	(Kotokuin	Temple)	เดิมทีองคพระจะ
ประดิษฐานอยูภายในอาคารวัด	แตเมื่อประมาณศตวรรษที่	14	และ	15	อาคารของวัดหลายสวนไดถูกพายุไตฝ ุน
ทําลายลง	ทําใหเหลือแตองคพระใหญตั้งอยูโดยไมไดสรางอาคารขึน้มาครอบใหม
จากน้ันนําทานเดินทางไป	ยานโอไดบะ	(Odaiba)	คือเกาะที่สรางขึน้ไวเป็นแหลงชอปป้ิง	และแหลงบันเทิง

ตางๆ	ในอาวโตเกียว	ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในชวงหลังของปี	1990	นอกจากมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว	แตก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สี
เขียว
ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	(DiverCity	Tokyo	Plaza)	เป็นหางดังอีกหางหน่ึง	ที่อยูบนเกาะ	โอไดบะ	จุด

เดนของหางน้ีก็คือ	หุนยนตกันดัม้	ขนาดเทาของจริง	ซึ่งมีขนาดใหญมาก	ในบริเวณหาง	ก็จะมีรานคาสําหรับ
คอกันดั้ม	อยางเชน	กันดัม้คาเฟ 	(Gundam	Cafe)	และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม	ก็ตองไปที่	กันดัม้ฟ
รอนท	(Gundam	Front)	ซึ่งอยูในบริเวณหาง	ไดเวอรซิตี้

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	NARITA	KIKUSUI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นพิพิธภัณฑที่สรางขึน้มาเพื่ออาหารญี่ป ุนประเภทราเม็น	ซึ่งภายในมีรานรา
เม็นมากมาย	และยังมีญี่ป ุนจําลองจากปีคศ1958	ปีที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ันถูก
คนพบขึน้มา

เป็นชนเมืองเล็กๆ	มีประชากรอาศัยอยูราวสองแสนคน	แตสถานที่ทองเทียว
น้ันมีมากมาย	ทั้งวัดพุทธไมตํ่ ากวา	65	แหง	ศาลเจาชินโตอีก	19	แหงเพราะคา
มาคุระเคยเป็นเมืองหลวงเกานานถึง	141	ปี	คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลีย
ในชวงราชวงศหยวนถึง	2	ครั้งแตก็ตองแพกลับไปทั้งสองครั้งจากภัยธรรมชาติ
ใตฝ ุน	และน้ันก็เป็นที่มาของความศักดิส์ิทธิข์องพระใหญที่ชวยปกปักรักษา
เมืองแหงน้ีจากการรุกรานของมองโกล



อิสระเลือกรับประทานราเมนตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ไดบุทสึ	ถาแปลตรงๆตัวก็คือ	“พระพุทธองคใหญ”	เป็นพระพุทธรูปที่สรางขึน้ใน
สมัยคามาคุระ	จึงมีชื่อเรียกอื่นๆวา	“คามาคุระ	ไดบุทสึ”	ประดิษฐานอยูภายใน
วัดโคโตกุ	เมืองคามาคุระ	จังหวัดคานางาวะ	องคปัจจุบันน้ันทําจากสําริด
ความสูงรวมฐานประมาณ	13.35	เมตร	ที่เห็นองคพระเป็นสีเขียวน้ันเกิดจาก
โลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศที่มีทั้งฝนและหิมะ

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง	ที่อยูบนเกาะ	โอไดบะ	จุดเดนของหางน้ีก็คือ	หุนยนต
กันดั้ม	ขนาดเทาของจริง	ซึ่งมีขนาดใหญมาก	ในบริเวณหาง	ก็จะมีรานคา
สําหรับคอกันดั้ม	อยางกันดั้มคาเฟ 	(Gundam	Cafe)	และถาอยากเขาไปดู
นิทรรศกาลกันดั้ม	ก็ตองไปที่	กันดั้มฟรอนท	(Gundam	Front)	ซึ่งอยูในบริเวณ
หาง

สามารถเขาไปชมไดฟรี	ตั้งอยูใกลๆกับหาง	Diver	City	Tokyo	นอกจากหุนกัน
ดั้มแลว	จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ	ไมวาจะเป็น
Museum	Space,	Experiece	Field	,	DOME-G	เป็นตน	โดยมีคาใชจายในการ
เขาชม	นอกจากน้ียังมี	Gundam	Official	Shop	และ	Guadam	Cafe	อีกดวย
เปิดตั้งแต	10.00-20.00	น

	พักที่	NARITA	KIKUSUI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
10.00	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินสกูต	(SCOOT)	เทีย่วบินที	่TR291

13.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



สายการบิน	SCOOT	ใชเครื่อง	Boeing	787	Dreamliner	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3

น้ําหนักกระเป า	20	กก.ตอทาน	(หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจายเพิ่ม)

สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั

1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง
30	ทาน

2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ

5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก
การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง
ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/
ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได

9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วัน
กอนการเดินทาง	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

12.	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม

13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ
ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม

14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1ขวด	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันที่	3	ของการเดินทาง	รวม
จํานวน	2	ขวด

15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวัน
น้ันๆ	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง

1.	มัดจําทานละ	15,000	บาท	ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน	กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง
ภายใน	20	วัน	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน

2.	สวนทีเ่หลือ	ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน
-	หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
-	หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
-	เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ทั้งหมดน้ีแลว
-	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาการโอนเงิน	พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ
-	สงรายชื่อสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง	(Passport)	โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวา
ตองการเดินทางทองเทีย่วทริปใด,	วันทีใ่ด,	ไปกับใครบาง,	เบอรโทร	//	[หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)	มาให	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิ้น



1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ	รวมถึงคาภาษีสนามบิน	และคาภาษีน้ํามัน
2.	คารถโคชปรับอากาศ
3.	โรงแรมที่พักตามที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)
4.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
5.	คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ
6.	คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบาร
ในหองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ

2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได
ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)

3.	หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม	ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม	2,000	บาท	สําหรับการ
ยื่นรองขอวีซา

4.	คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกิน
ขนาดมาตรฐาน

5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
6.	คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
7.	คาทิปมัคคุเทศก,	คนขับรถ,	1,000	บาท/ทาน/ทริป,	คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
8.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี

1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

โปรดตรวจสอบ	Passport	:	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไป	และเหลือหนากระดาษ
อยางตํ่ า	2	หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

**ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	/	Infant	เด็กอายุตํ่ากวา	2	ปี	ราคา	7,900.-**
**ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ	1,000	บาท/ทริป	**

*	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง	**
สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	9,000	บาท	จากราคาทัวร



รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สาย
การบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน
สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะ
สม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
เดินทางขึ้นตํ่า	34	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	กรุปจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี	และกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิให
เดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้ง
สิ้น	รวมถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


