


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟา
คํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	FUJISAN
GARDEN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE
MUSEUM	-	ลานสกีฟูจิเท็น	-	ชินจูกุ

พักที่
RADISSON
HOTEL
NARITA	หรือ
เทียบเทา

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

พักที่
RADISSON
HOTEL
NARITA	หรือ
เทียบเทา

5 วัดนาริตะ	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

3	ธ.ค.	60	-	7	ธ.ค.	60 32,888	บาท 32,888	บาท 32,888	บาท 7,900	บาท

5	ธ.ค.	60	-	9	ธ.ค.	60 32,888	บาท 32,888	บาท 32,888	บาท 7,900	บาท

10	ธ.ค.	60	-	14	ธ.ค.	60 32,888	บาท 32,888	บาท 32,888	บาท 7,900	บาท

12	ธ.ค.	60	-	16	ธ.ค.	60 32,888	บาท 32,888	บาท 32,888	บาท 7,900	บาท

18	ธ.ค.	60	-	22	ธ.ค.	60 32,888	บาท 32,888	บาท 32,888	บาท 7,900	บาท

19	ธ.ค.	60	-	23	ธ.ค.	60 32,888	บาท 32,888	บาท 32,888	บาท 7,900	บาท

24	ธ.ค.	60	-	28	ธ.ค.	60 33,888	บาท 33,888	บาท 33,888	บาท 7,900	บาท

26	ธ.ค.	60	-	30	ธ.ค.	60 34,888	บาท 34,888	บาท 34,888	บาท 7,900	บาท



บริการอาหารรอนและน้ําดื่มบนเครื่อง

23.55	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	1	ชัน้	3	เคานเตอร	7	สายการบิน
นกสกูต	(NOKSCOOT)	เทีย่วบินที	่XW	918	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน	(บริการอาหารรอนและน้ําดื่มบนเครื่อง)

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

ชวงเชา
04.15	น.	เหินฟาสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	โดยเที่ยวบินที่	XW	918

11.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร	เรียบรอยแลว	(เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา)
***สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขา

ประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ
รับประทานอาหารกลางวันณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	“กรุงโตเกียว”	นมัสการเจาแมกวนอิม	“วัดอาซากุสะ”	วัดที่ไดชื่อวาเป็นวัดที่มีความศักดิส์ิทธิ ์

และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว	ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคํามี
ผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี	วัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโต	และมีผูคน
นิยมมากราบไหวเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
ถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	ประตูฟ าคํารณ	ซึ่งมีโคมไฟสีแดง	ขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร	เป็นโคมไฟ	ที่

ใหญที่สุดในโลก	แขวนอยูเลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธของวัดแหงน้ี
“ถนนนากามิเซะ”	(Nakamise	dori)	ถนนเสนน้ียาวไปจนถึงวัดเซ็นโซจิจะเป็น	ถนนชอปป้ิง	ขายขนม	ของ

ฝาก	ของที่ระลึก	ขนมที่ซื้อกลับบานจะใสกลอง	หอสวยงาม	สามารถซื้อเป็นของฝากไดอยางสวยงาม	สวนขนม
แบบที่กินเลยเชน	Soft	ice	cream,	มันอัดแทง,	ซาลาเปาทอด,	ขาวพองคลายขนมนางเล็ด	ทางรานจะใหเรายืน
กินที่หนารานเทาน้ันไมใหเดินไปกินไป	ถือวาเป็นกฎเหล็กของรานคายานถนนนากามิเซะเพื่อไมใหขนมหก
เลอะเทอะบนถนน
ถายรูปคูกับหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก	“โตเกียวสกายทรี”	(Tokyo	Sky	tree)	(ไมรวมคาขึ้นหอคอย)

เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยูใจกลางของ	Sumida	City	Ward	โต
เกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	มีความสูงถึง	634	เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวม
ทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ันดวย
โตเกียวสกายทรีถูกแบงเป็นสองขั้น	โดยชั้นแรกสูง	350	เมตร	และชั้นบนสูง	450	เมตร	เป็นจุดชมวิวเมือง

โตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเน่ืองจากสามารถชมวิวไดรอบทิศ	360	องศา	เมื่อเดินขึน้ไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดที่สูงที่สุด
ของหอคอย	มีความสูง	451.2	เมตร	ทั้งชั้นจะเป็นกระจกใส	สามารถมองเห็นวิวของทั้งเมืองโตเกียวไดรอบดาน



ยิ่งในชวงพระอาทิตยตกดิน	จะเป็นวิวที่สวยงามมาก

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ของโรงแรม	เมนู	บุฟเฟตขาปูยักษ
พักที	่FUJISAN	GARDEN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน
จากนัน้ใหทานไดผอนคลายกับการ	แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติน้ําแรในสไตลญีป่ ุน	ซึง่ชาวญีป่ ุน

เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลวจะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
สําคัญมาก!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืน

มีโทษปรับและจับ

โตเกียวสกายทรี	ไมรวมคาขึน้หอคอย

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ของโรงแรม	เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ
	พักที่	FUJISAN	GARDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	“หมูบานโอชิโนะฮักไก”	(Oshino	Hakkai)	เป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบาน

โอชิโนะ	ใหทานสัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ	์และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติ	โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลาก
หลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ	อุณหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยูที่	10-12	องศาฯ
นอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย	และที่สําคัญ	หมูบานโอชิโนะยังเป็นแหลง

ชอปป้ิงสินคาโอท็อปชั้นเยี่ยมอีกดวยที่หมูบานน้ีมีของขึน้ชื่ออยาง	โมจิชาเขียวไสถัว่แดงยาง	ขนมฮิตที่
หมูบานน้ําศักดิส์ิทธิโ์อชิโนะฮักไก
นําทานเยี่ยมชม“พิพิธภัณฑแผนดินไหว”	(Experience	Earthquake)	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ

และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ	เกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ใน
ประเทศญี่ป ุน	และจากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสัมผัสความสนุกที่	“ฟูจิเท็น	สกีรีสอรท”	เพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเลื่อนไดตามอัธยาศัย	ดิน

แดนแหงน้ีที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ	สัมผัสกับหิมะตกชวงปีใหม	มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกี



ฟูจิเท็น	สกีรีสอรท	ราคาทัวรไมรวมคาเชาชุดอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ	สกีจะเปิดให
บริการหรือไม	ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

มากมาย	เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลัง	เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม	ไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน	(ราคา
ทัวรไมรวมคาเชาชุดอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ)	(สกีจะเปิดใหบริการหรือไม	ขึน้อยูกับสภาพภูมิ
อากาศ)
นําทานอิสระ	ยานชอปป้ิงชินจุกุ	ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่องใช

ไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา	เสื้อผา
แบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,
SHISEDO	และอื่นๆ	อีกมากมาย

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที	่RADISSON	HOTEL	NARITA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

	พักที่	RADISSON	HOTEL	NARITA	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	“พิพิธภัณฑราเมงชินโยโกฮามา”	รวมเรื่องราวทุกอยางเกี่ยวกับราเมงไมวาจะเป็นประวัติ	ความ

เป็นมา,	ชนิดของราเมง	ในชั้นแรกของพิพิธภัณฑน้ันจะเป็นประวัติของราเมงในประเทศญี่ป ุนมีการจัดแสดงเสน
ราเมล	น้ําซุป	ทอปป้ิง	รวมถึงชามใสราเมงหลากหลายชนิด
สวนในชั้นที่สองน้ัน	จะมีการจัดบรรยากาศจําลองของถนนและอาคารบานเรื่องของชิตามาชิ	(Shitamachi)

เมืองเกาของโตเกียว	ซึ่งเป็นเมืองที่ราเมงได	รับความนิยมอยางรวดเร็ว	จะมีรานขายราเมงที่มีชื่อเสียงอยู
ประมาณ	9	รานใหนักทองเที่ยวไดลองชิม	และหากใครอยากจะทานราเมงหลายๆราน	ก็สามารถสั่งแตละชาม
เป็นไซสเล็กได
อิสระเลือกรับประทานอาหารกลางวัน	ราเมนตามอัธยาศัย

ชวงบาย
เดินทางสู	เมือง	“คามาคุระ”ตั้งอยูในจังหวัด	Kanagawa	เมืองน้ีนอกจากจะมีประวัติศาสตรยาวนานหลาย

รอยปี	ยังมีความสําคัญกับญี่ป ุนในอดีตอยางมาก	โดยเฉพาะบทบาทที่โดดเดนในดานการเมือง	เป็นอดีต
ศูนยกลางทางการเมืองของญี่ป ุน	เมืองคะมะคุระแหงน้ี	ยังคงยืนหยัดเป็นศูนยกลางทางการเมืองของประเทศให
กับเมืองหลวงอยางเกียวโตสืบมา	ทุกวันน้ี	ถึงแมจะไมไดมีบทบาทหนาที่เดิม	แตยังคงเป็นเมืองที่มีความสําคัญ
ในการทองเที่ยวของญี่ป ุน	ถึงกับขนานนามใหคะมะคุระ	เป็นเมืองพี่เมืองนองของเกียวโต	หรือ	เกียวโตแหงญี่ป ุน
ตะวันออกอีกดวย
ชม	“พระใหญไดบุทสึ”	ซึ่งเป็นรูปป้ันที่ใหญที่สุดเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	รองจากองคโตที่วัดโทไดจิ	เมืองนา

ระ	สามารถเขาไปดานในองคพระได	บริเวณที่ตั้งของ	Daibutsu	น้ันเดิมทีเป็นที่ตั้งของวัด	Kōtokuin	วัดแหงน้ี
สรางขึน้ตั้งแตปี	1252	แตไดเกิดความเสียหายหลายครั้งจากไตฝ ุน	และเสียหายมากที่สุดจากเหตุการณสึนามิ
เมื่อปี	1495	ทําใหตัวอาคารวัดน้ันพังทลายหายไป	เหลือเพียงแตองคพระ	Daibutsu	อยูทามกลางซากปรักหักพัง
สรางความประหลาดใจใหกับชาวญี่ป ุน	และเลื่อมใสในความศักดิส์ิทธิข์องทานที่ไดปกปักรักษาเมืองคะมะคุระ
ตลอดมา
นําทานสู	“ยานโอไดบะ”	(Odaiba)	เป็นเกาะรวมศูนยกลางความบันเทิง	ของเมืองโตเกียว	เมืองหลวงใน

ปัจจุบันของญี่ป ุน	โอไดบะ	เป็นเกาะที่มนุษยสรางขึน้เอง	โดยการนํา	ดิน	ทราย	มาถม	ทะเล	ใหเกิดขึน้เป็นเกาะ
ขึน้มาตั้งแตปี	ค.ศ.	1850	สรางกันมาเป็นรอยปีเลยทีเดียว	เกาะน้ีเป็นเกาะที่แสดงใหเห็นถึง	วิสัยทัศน	และ
ศักยภาพของชาวญี่ป ุน	ที่สามารถสราง	สิ่งที่เป็นไปไมไดใหเป็นไปไดขึน้มา
“หางสรรพสินคาไดเวอรซิตี้โตเกียว”	(DiverCity	Tokyo	Plaza)	ภายในมีรานคา	รานอาหาร	และแหลง

บันเทิง	จุดโดดเดนที่สุดของหางแหงน้ีคือ	หุนยนตกันดั้มที่ตั้งตระหงานอยูดานหนา	ในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟค
แสงไฟสองหุนยนต	เสียงประกอบ	และขยับหัวได	นาตื่นตาตื่นใจไมนอย	หากใครที่ชื่นชอบการตูนกันดั้มเป็น
พิเศษ	ยังมีนิทรรศการเล็กๆอยูบนชั้น	7	อีกดวย

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่RADISSON	HOTEL	NARITA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นพิพิธภัณฑที่สรางขึน้มาเพื่ออาหารญี่ป ุนประเภทราเม็น	ซึ่งภายในมีรานรา
เม็นมากมาย	และยังมีญี่ป ุนจําลองจากปีคศ1958	ปีที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ันถูก
คนพบขึน้มา



กลางวัน	อิสระเลือกรับประทานราเมนตามอัธยาศัย
คํ่า	อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

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

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	RADISSON	HOTEL	NARITA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระรับประทานตามอัธยาศัย	ณ	อิออน	มอลล
บริการอาหารรอนและน้ําดื่มบนเครื่อง

นําทานเดินทางสู	“วัดนาริตะซัง	ชินโชจิ”	(Naritasan	Shinshoji	Temple)	เป็นวัดพุทธเกาแก	ขนาดใหญ
ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ	สรางขึน้ในปี	940	ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในวัดมี
อาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง	เชน	หองโถงหลัก	เจดีย	3	ชั้นสไตล	Tahoto	มีชื่อวา	Great
Pagoda	of	Peace	นอกจากน้ียังมีสวนญี่ป ุน	และสวนยุโรปอีกดวย
เดินทางสู	“อิออนมอลล”	(Aeon	Narita	Mall)	เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มีรานคาที่
หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม	และอุปกรณภายในบาน
นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย	เชน	MUJI,	100	yen	shop,	Sanrio	store,	Capcom	games	arcade

และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ	เป็นตน	ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	สวน
รานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนายอาหารหลายประเภท	รานกาแฟ	และศูนยอาหาร	ถัดไปจากหางสรรพ
สินคายังมีโรงภาพยนตร	Humax	Cinema	เปิดใหบริการ
อิสระรับประทานตามอัธยาศัย	ณ	อิออน	มอลล

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
16.50	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	นกสกูต	(NOK	SCOOT)	เทีย่วบินที	่XW	919

22.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ	(บริการอาหาร
รอนและน้ําดื่มบนเครื่อง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียง	ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในวัด
มีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง	เชน	หองโถงหลัก	เจดีย	3
ชั้นสไตล	Tahoto	มีชื่อวา	Great	Pagoda	of	Peace	และยังมีสวนญี่ป ุน	และสวน
ยุโรปอีกดวย

หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน	ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ

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.	สวนที่เหลือ	ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน

2.1	หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
2.2	หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
2.3	เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
2.4	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาการโอนเงิน	พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ
2.5	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	ทีจ่ะกระทําในประเทศญีป่ ุนจะตองไมเป็นสิง่ทีข่ัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

โปรดตรวจสอบ	Passport	:	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึ้นไป	และเหลือหนา
กระดาษอยางตํ่า	2	หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	10,000	บาท	จากราคาทัวร
ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	**	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัว

ทานเอง	**
ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	/	Infant	เด็กอายุตํ่ ากวา	2	ปี	ราคา	7,900.-**	ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกด

ทานละ	1,000	บาท/ทริป**



บริษทัขอสงวนสิทธิ	์:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,
การเมือง,	สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
เดินทางขึ้นตํ่า	34	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	กรุปจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะ

ชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานท
ราบลวงหนา

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน
ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี	และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ
เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	รวมถึง	เมื่อทาน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


