


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา
-	เมืองโอซากา

ที่พัก	GIFU	HASHIMA
SHINKANSEN	HOTEL
หรือเทียบเทา

2 หมูบานชิราคาวาโกะ	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา	-	เมือง
เกา	ซันมาชิซูจิ

พักที่	GIFU	HASHIMA
SHINKANSEN	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ภูเขาไฟฟูจิ	-	ลานสกีฟูจิเท็น	-
พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE	MUSEUM	-	ดิวตี้
ฟรี	-	บุฟเฟตขาปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	NEW	STAR	HOTEL	/
HATOYA	HOTEL	/	FUJI
MATZUSONO	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 โตเกียวสกายทรี	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	โอไดบะ	-	ฮารา
จูกุ	-	ชินจูกุ

พักที่	NARITA	TOBU
HOTEL	/	NARITA
GATEWAY	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

11	พ.ค.	61	-	15	พ.ค.	61 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿11,900

18	พ.ค.	61	-	22	พ.ค.	61 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿11,900

25	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿11,900



***(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)***
***(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทาน	เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)***
***ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	เชน	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ

ปรับ***

06.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก	ชั้น	3	ประตู	6	เคานเตอร
7	สายการบิน	Scoot	เจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึน้เครื่อง
09.35	น.	นําทานเดินทางสู	ประเทศญีป่ ุน	โดย	สายการบิน	Scoot	เที่ยวบินที่	TR866	**	ราคาทัวรไมรวม

อาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)	**
16.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	เมืองโอซากา	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของ

ทาน	เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	รับกระเปาเรียบรอยและทํา
ภารกิจสวนตัว
นําทานขึน้รถปรับอากาศ	เดินทางสูที่	พักเมืองโกเบ	(ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	เชน	เน้ือสัตว

พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ)

ที่พัก	GIFU	HASHIMA	SHINKANSEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

	ที่พัก	GIFU	HASHIMA	SHINKANSEN	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ	ที่ยังคงอนุรักษบาน	สไตลญี่ป ุนขนานแทดั้งเดิม	และยัง

ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม	ปี	ค.ศ.	1995	บานสไตลกัสโชสึคุริ	จะมีความ
ยาวประมาณ	18	เมตร	ความกวาง	10	เมตร	โครงสรางของ	บานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาว
ไดดี	และรูปรางของ	หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา	จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา	“กัสโช”	และมีผูคนจาก
ทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามใน	แตละปีไมตํ่ ากวา	680,000	คน

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบ	Japanese	Set	
นําทานเดินทางสู	เมือทาคายามา
นําทานถายรูปดานนอก	ทาคายามา	จินยะ	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกา	เมืองทาคยามา	ซึ่งเป็นจวนผูวา

แหงเมืองทาคายามา	เป็นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลากวา	176	ปี	ภายใตการ
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา	ในสมัยเอโดะ
นําทานเดินชม	หมูบาน	Little	Kyoto	หรือ	เขตเมืองเกาซันมาจิซูจิ	ซึ่งเป็นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา

300	ปีกอน	ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี
อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ	และรานคา

หลากหลาย	เชน	รานผลิตและจําหนายเหลาสาเก	รานทํามิโสะ	ฯลฯ
อิสระทานเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	เชน	ซารุโบโบะ	หรือ	ตุกตาทารกลิงตัวสีแดง	ไมมีหนาตา

ซึ่งถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา	และเป็นสินคายอดนิยมเพราะแฝงไปดวยความเชื่อเกี่ยวกับ
โชคลางของชาวญี่ป ุนอีกดวย	และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย	ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรส
ขนมหวานนานาชนิด

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	ที่พัก	GIFU	HASHIMA	SHINKANSEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบ	Japanese	Set

ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา
176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปี
ที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ
โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่



เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	GIFU	HASHIMA	SHINKANSEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	
นําทานสู	โอชิโนะ	ฮัคไค	(OSHINO	HAKKAI)	บอน้ําธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา	ความเชื่อใน

ภูเขาไฟศักดิส์ิทธิฟ์ูจิยามา	กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม	ลึกลงพื้น
พิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุมทําใหเกิดน้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเป็นบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใส
สะอาดจนเกิดสะทอนที่สวยงาม	ตอมาในปี	ค.ศ.	1985	สถานที่แหงน้ีไดรับการคัดเลือกเป็น	1ใน100	อันดับแหลง
น้ําจากธรรมชาติ	ที่ดีที่สุดของญี่ป ุน
อิสระทานสามารถเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตางๆ	และสินคาเกษตรกรรมที่ชาวบานนํามาขายระหวางทางได

ไมวาจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบ	ผลไมอบแหง	ถั่ว	มันญี่ป ุน	และอื่นๆ	อีกมากมาย

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอยางใกลชิดที่บริเวณขั้นที่	5	ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถ

ขึน้ไปจอดได	ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	และยังเป็นสัญลักษณของประเทศญี่ป ุนอีกดวย
อิสระทานสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิไดตลอดทั้งปี	เพราะในแตละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่

แตกตางกัน	และเป็น	ภูเขาไฟที่สวยงามไมวาจะมองจากมุมไหนก็ตาม	(หมายเหตุ	การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ	ชัน้
5	นัน้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศอํานวย)	หรือ	**ชวงฤดูหนาว	กรณีทีล่านสกีมีปริมาณหิมะเพียงพอตอการ
เลนสกีและกิจกรรมบนพื้นหิมะ	โปรแกรมจะเปลีย่นจากขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ	ชัน้	5	เป็นนําคณะไปสู
ลานสกีแทน**
นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ	ณ	ลานสกี	ฟูจิเท็น	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไม

กระดานเลื่อนไดตามอัธยาศัย	ณ	ดินแดนแหงน้ีที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ	มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลน
สกีมากมาย	เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ	ที่สวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาว
โพลน	(คาบริการโดยประมาณ	1.	เชาอุปกรณสกี	ราคา	5,500	เยน	//	2.	เชาอุปกรณสโนวบอรดราคา
5,500	เยน	//	3.	เชาชุด	ประกอบดวยเสื้อ	กางเกง	ถุงมือ	หมวกและแวนตา	ในราคา	5,500	เยน)
(หมายเหตุ	ลานสกีจะเปิดใหบริการโดยขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศและปริมาณหิมะเป็นสําคัญ)

นําทานเยี่ยมชม	ศูนยจําลองแผนดินไหว	ตั้งอยูบริเวณใกลๆ	กับเขตภูเขาไฟฟูจิ	ภายในมีหองจัดแสดงขอมูล
การประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	หองแสดงภาพแผนดินไหว	หองแสดงเหตุการณหลังแผนดินไหว	หอง
จําลองแผนดินไหว	หองอุทกภัย	หองเขาวงกตกระจก
นอกจากน้ียังมี	โซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ	โซนความรูตางๆ	และ	โซนช็อปป้ิงสินคางานฝีมือญี่ป ุนตางๆ

เชนมีดแบบดั้งเดิม	ผลิตภัณฑเครื่องป้ันดินเผา	เครื่องสําอาง	และ	ของฝากอีกมากมาย	และยังมีหองน้ําไวบริการ
ฟรีอีกดวย
นําทานเดินทางสู	DUTY	FREE	(JTC)	เลือกซื้อสินคาปลอดภาษีนานาชนิด
หลังจากน้ัน	นําคณะเขาสู	ทีพ่ัก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	อิ่มอรอยกับเมนูมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับ	การแชน้ําแรธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิวพรรณ

สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้



พักที่	NEW	STAR	HOTEL	/	HATOYA	HOTEL	/	FUJI	MATZUSONO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

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

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

ดิวตี้ฟรี	(DUTY	FREE	SHOP)	ทุกทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้น
นําของโลกโดยปลอดภาษี	ที่น่ีเป็นศูนยช็อปป้ิงปลอดภาษีแหงแรกของญี่ป ุนที่
รัฐบาลอนุมัติใหผูที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดโอกินาวาซื้อโดยไมตองเสีย
ภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยังตางประเทศ	มีสินคาประมาณ	4,000-5000
รายการใหเลือกสรร	อาทิ	เครื่องสําอางค	น้ําหอม	นาฬิกา	กระเปา	ไวน	และ
สปิริต	และยังมี	DFS	แกลอเรีย	โอกินาวา	(DFS	Galleria	Okinawa)	ที่เปิดในปี
2005	ใหเขาชมดวย	ตั้งอยูที่ยานชินโตชิน	เมืองนาฮา



หมายเหตุ	:	การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจิ	ชั้น	5	น้ันขึน้อยูกับสภาพอากาศอํานวย)	หรือ	**ชวงฤดูหนาว	กรณีที่ลาน
สกีมีปริมาณหิมะเพียงพอตอการเลนสกีและกิจกรรมบนพื้นหิมะ	โปรแกรมจะเปลี่ยนจากขึน้ชมภูเขาไฟฟูจิ	ชั้น	5
เป็นนําคณะไปสูลานสกีแทน**
ลานสกี	ฟูจิเท็น	(คาบริการโดยประมาณ	1.	เชาอุปกรณสกี	ราคา	5,500	เยน	//	2.	เชาอุปกรณสโนวบอรด

ราคา	5,500	เยน	//	3.	เชาชุด	ประกอบดวยเสื้อ	กางเกง	ถุงมือ	หมวกและแวนตา	ในราคา	5,500	เยน)

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	อิ่มอรอยกับเมนูมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลอง
รสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญี่ป ุนอยางจุใจ

	พักที่	NEW	STAR	HOTEL	/	HATOYA	HOTEL	/	FUJI	MATZUSONO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ขาปูยักษ	(King	crab)	ไฮไลท	'ขาปูยักษ'	ที่มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย
หวาน	เน้ือแนน	ใหทานไดลื้มลอง

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันเดินทางสู	เมืองโตเกียว	รวมเก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว	ณ	ริม

แมน้ําสุมิดะ	หอโทรทัศนโตเกียวสกายทรี	เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	มีความสูงถึง	634	เมตร
นําทานชม	วัดอาซากุสะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิม

ทองคํา
นอกจากน้ันทานยังจะไดพบ	เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ	ที่มีความสูงถึง	4.5	เมตรซึ่งแขวน

อยูบริเวณประตูทางเขาวัด	และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด	ฯลฯ
อิสระทานเพลิดเพลินกับ	ถนนนาคามิเซ	ถนนชอปป้ิงที่มี	ชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวา

จะเป็นเครื่องรางของขลัง	ของเลนโบราณ	และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ป ุน	มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิว
กันเพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอรอย

ชวงเทีย่ง	
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย	
นําทานเดินทางสู	ยานโอไดบะ
นําทานชมหุนกันดั้มตัวใหมใหญกวาเดิม	Unicorn	Gundam	มาแทนที่ตัวเดิมที่โอไดบะ	เป็นแหลงชอปป้ิงและ

ความบันเทิงของโตเกียว	ถาดูจากแผนที่แลว	Odaiba	มีสภาพเป็นเกาะอยูที่อาวโตเกียว
จากน้ันตอดวย	ยานฮาราจูกุ	ฮาราจูกุน้ันไมใชแคศูนยรวมของวัยรุนที่ชอบแตงหนา	แตงตัวมีเอกลักษณจน

อาจเรียกไดวาหลุดโลกอยางที่เรารูจักเทาน้ันแตฮาราจูกุในอดีตน้ันเป็นเพียงยานที่พักคางแรมเล็กๆเทาน้ัน	แต
ปัจจุบันฮาราจูกุคือยานหน่ึงที่ตั้งอยูใจกลางโตเกียว	ซึ่งที่น่ีไมเพียงแคเป็นแหลงรวมรานคาเทาน้ัน	แตรอบๆ
บริเวณยังมีศาลเจา	สวนสาธารณะ	และถนนเสนใหญสไตลตะวันตกแบบ	Champs-Elysees	เขาไวดวยกันได
อยางลงตัว
จากน้ันชอปป้ิงกันตอที่	ยานชินจุกุ	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด	ไมวาจะเป็น	ราน

ซานริโอะ	รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องสําอาง	ตางๆ	กันที่ราน



อิสระอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

MATSUMOTO	แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย	อาทิ	มารคเตาหู,	โฟมลางหนา	WHIP	FOAM	,
ครีมกันแดดชิเซโด	แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเป็นอยางดี

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	พักที่	NARITA	TOBU	HOTEL	/	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture

นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว	ยังเป็นศูนยรวมของเด็กวัยรุนที่แตงหนา
แตงตัว	กันแบบที่เรียกไดวาหลุดโลกมาอวดโฉมกัน	โดยเฉพาะวันอาทิตย	เด็ก
เหลาน้ีจะมารวมตัวกัน	มีทั้งแนว	แฟนตาซี	ปีศาจ	คิขุอาโนเนะ	เป็นสีสันใหกับ
ถนนสายน้ี

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

	พักที่	NARITA	TOBU	HOTEL	/	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา



**	ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)	**

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	แบบ	SNACK	BOX
นําทานเชคเอาท	และเดินทางสู	สนามบินนาริตะ
09.35	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบิน	SCOOT	เที่ยวบินที่	TR869	**	ราคาทัวรไมรวมอาหารบน

เครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)	**
14.55	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	แบบ	SNACK	BOX

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



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	30	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	15	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	หรือ	ทานละ	20,000	กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	หากมีการ
ยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋
เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นที่เรียบรอย	คาทัวรสวนที่เหลือ	กรุณาชําระ	20	วันกอนการเดินทาง	(ไมนับ
เสาร-อาทิตย	และวันหยุดนักขัตฤกษ)

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามรายการ
2.คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
4.คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามรายการ
5.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
6.คาภาษีสนามบิน	ทุกแหงที่มี
7.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ	ทานละ	20	กก.
8.หัวหนาทัวรนําเที่ยวตลอดรายการ
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน	/	ใบกํากับภาษี)
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพทสวนตัว	คาซักรีด	มินิบารในหอง	อาหารและเครื่องดื่มที่

สั่งเพิ่ม
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	ขาไป20	กก.	/	ขากลับ	20	ก.ก.)
4.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ
5.	ทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่ทานละ	4,000	เยน	หรือ	1,400	บาท	ตอทริป	(ชําระทีส่นามบินดอนเมือง



ในวันเช็คอิน)
6.	ทิปหัวหนาทัวร	ตามความพึงพอใจ

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
-	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
-	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
-	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด

เตรียมให
-	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	หรือทานละ	20,000	กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	หากมีการ

ยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋
เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นที่เรียบรอย	คาทัวรสวนที่เหลือ	กรุณาชําระ	20	วันกอนการเดินทาง	(ไมนับ
เสาร-อาทิตย	และวันหยุดนักขัตฤกษ)

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข

เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

หมายเหตุ	:
1.บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการออกทัวรตั้งแต	30	ทานขึน้ไป	หากมีลูกทัวรตํ่ ากวาน้ีอาจจะตองมีการปรับราคาขึน้
2.ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การ

ประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมือง	หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
3.ทางบริษทัฯจะรับเฉพาะลูกคาที่มีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวเทาน้ัน
4.ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด	หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครัง้
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย่นไดโดยไมตองแจงลวงหนา**

เงื่อนไขหองพัก	:
1.	โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟิรม	100%	ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง	โดยทางบริษทัทัวรจะแจงให

ทราบพรอมกับใบนัดหมายเตรียมตัว	ประมาณ	1-3	วัน	กอนการเดินทาง	โดยจะจัดโรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน
2.	โรงแรมในประเทศญี่ป ุน	หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ	3	ทาน

(TRIPLE)	ดังน้ันทางบริษทัทัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเป็น	2	หองพักแทน	คือ	1	หองนอนคู	(พัก	2	ทาน)	และ	1	หอง
พักเดี่ยว	(พัก	1	ทาน)



3.	บางโรงแรมในประเทศญี่ป ุน	ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู	(TWIN)	หรือกรณีที่หองพักแบบเตียงคูโรงแรมน้ัน
เต็ม	(TWIN)	ทางบริษทัทัวรจะจัดหองพักแบบ	1	เตียงใหญ	(DOUBLE)	ใหทานแทน
4.	กรณีโรงแรมที่เขาพัก	ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม	ทางบริษทัทัวรจะนําคณะเขาใชบริการออนเซ็นที่อยู

บริเวณใกลเคียงแทน	(เฉพาะรายการทัวรที่ระบุโปรแกรมอาบน้ําแรธรรมชาติเทาน้ัน)
*	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	*
*	ตัว๋สายการบินไมสามารถระบุทีน่ัง่	ใชวิธี	RANDOM	คือการสุมเลือกทีน่ัง่โดยระบบสายการบิน	*
การจัดทีน่ัง่บนเครื่องบิน	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

แตจะทําการ	Request	ใหไดเทานัน้	งดการคืนบัตรโดยสาร	และหากยกเลิกการเดินทาง	ทางสายการบิน
ไมมีระบบคืนเงินบางสวน
หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ป ุน	จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่

ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ป ุนทางผูจัดและทางสายการบินจะไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศญี่ป ุนเรียกเก็บผู
โดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบินทั้งน้ีแลวแตทาง
เจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปลีย่นแปลงคาตัว๋เครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสาย

การบิน***
***บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน***

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	***ในกรณีที่

วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	(ไมนับเสาร-อาทิตย)
ทัง้น้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายทีไ่ดจายจริงจากคาบริการทีช่ําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนํา

เทีย่วใหแกนักทองเทีย่ว	เชน	การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบิน	การจองทีพ่ักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	17.30	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	16.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	30	คน	


