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     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

DMK-KIX : XW112 (23.40-07.10) 

    

2 สนามบนิคนัไซ-โอซากา้-ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)

ชนิไซบาช-ิป้ายกลูโิกะ-เกยีวโต-ศาลเจา้จ ิง้จอกฟชูมิ ิ

อนิาร-ิชงชาแบบญีปุ่่ น-กฟิ ุ

 
 

 
บนเครือ่ง 

  GIFU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  
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PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เทีย่วสดุคุม้ 2 เมอืง  
พเิศษ !! บฟุเฟ่ตย์ากนิกิ ุ+ ชาบ ูชาบ ูตน้ตํารบั + บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่
ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทาํการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทาง
ได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การ

ยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบว่าอยูเ่หนอืการความคุม
ของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปป

ระมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1 กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บนินกสกู๊ต (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 23.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิ

ที ่XW112 

3 หมู่บา้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายามา่-ลติเต ิล้เกยีวโต
เขตเมอืงเก่าซนัมาชซูิจ-ิมตัสโึมโต-้ปราสาทมตัสโึมโต ้
(ดา้นนอก) (**ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ*์*) 

   NAGANO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ผ่านชมภู เขาไฟฟูจ ิ-โอชิโนะฮกัไค -คาวากูจ ิโกะ

พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว-โตเกยีว-วดัอาซากุสะ-ชอ้ปป้ิง
ถนนนากามเิซะ 

   URAYASU SUN 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

(ทีพ่กัตดิสถานรีถไฟ) 

5 อสิระในกรงุโตเกยีว หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีว 

ดสินยีแ์ลนด ์(ไมม่บีสับรกิาร) 

   URAYASU SUN 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

(ทีพ่กัตดิสถานรีถไฟ) 

6 วดันารติะ-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

NRT-DMK : XW101 (13.55-19.05) 
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บรกิารอาหารรอ้นและนํา้ดืม่ บนเครือ่ง ไป-กลบั 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 
 

** สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 

วนัที ่2  สนามบนิคนัไซ-โอซากา้-ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก)-ชนิไซบาช-ิป้ายกูลโิกะ 
 เกยีวโต-ศาลเจา้จ ิง้จอกฟชูมิอินิาร-ิชงชาแบบญีปุ่่ น-กฟิ ุ

 

07.10 น.   ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้นําท่าน

เดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลาทีญ่ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก

ในการนัดหมายเวลา) จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) 

เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัว

ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี คูน้ํา และสวนนิชโินมารุซึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้

ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทีโ่ดง่ดังเพราะฉากดา้นหลังของสวน

แหง่นี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็นอย่างยิง่ หลังอาหารกลางวันนําท่านอสิระชอ้ป

ป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร 

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ 

รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC 

Mart เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบป้ิงยา่งยากนิกิุ (2)  

นําท่านชม ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari 

Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกันว่าศาลเจา้แดง เป็นศาล

เจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโด่งดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) 

หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกันจํานวนหลายหมื่นตน้จนเป็น

ทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภูเขาอนิาร ิที่ผูค้นเชือ่กันว่าเป็นภูเขาศักดิ์
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สทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวขา้ว รวมไปถงึพืชผลไร่นา

ตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน จากนัน้นํา

ทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้รยีนรูแ้ละสัมผัสวธิกีารชงชาแบบคนญีปุ่่ น 

และอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกฟิุ  

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัทีโ่รงแรม GIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัที ่3 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายามา่-ลติเติล้เกยีวโต-เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิู
จ-ิมตัสโึมโต-้ปราสาทมตัสโึมโต(้ดา้นนอก) 

  ***ขาปูยกัษ+์ออนเซ็นธรรมชาต*ิ** 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

 นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ 

และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้น

สามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของ

พระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้วา่ “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามใน

แตล่ะปีไมตํ่่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว นําทา่นชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่่าการอําเภอเก่า

เมอืงทาคายามา่ (ถ่ายรูปและชมดา้นนอก) ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีทํ่างาน

และทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลู

กุกาวาในสมัยเอโดะ หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรือ เขตเมอืงเก่า ซนัมาจซูิจ ิซึง่เป็นหมู่บา้น

เก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านได ้

เดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร (4) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมัตสโึมโตะ เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ นําทา่น

ชมปราสาทมตัสโึมโตะ ซึง่เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพสมบรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  PJP44  OSAKA TOKYO6D4N MAR19-DD-W41 

และสวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น เนื่องจากสรา้งอยูบ่นพืน้ทีร่าบ ปราสาทแห่งนี้มเีอกลักษณ์ตรงที่

มีหอคอยและป้อมปืนเชือ่มต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสโีทนมืดทําใหเ้กดิความรูส้กึที่

ย ิง่ใหญแ่ละสขุมุ จนไดร้ับฉายาวา่ปราสาทอกีา ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ บันไดไม ้

สงูชนั ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตศีัตร ูชอ่งสําหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชัน้ 6 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์(5) 

พกัทีโ่รงแรม NAGANO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํา้แร่

ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ชน้ํ่าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีน

โลหติดขีึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4 ผา่นชมภูเขาไฟฟจู-ิโอชโินะฮกัไก-คาวากูจโิกะ-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  

  โตเกยีว-วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่นผา่นชม “ภูเขาไฟฟูจ”ิ ซึง่เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น รอบๆ ภเูขาเต็มไปดว้ยธรรมชาตอิัน

งดงามทีล่งตัว ความสงูเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสัญลักษณ์สําคัญของประเทศ

ญีปุ่่ น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก” (Oshino Hakkai) เป็นแหลง่น้ําตามธรรมชาติ

ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้า่นสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน้ําธรรมชาต ิโดย

ในบอ่น้ําใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูใินน้ําเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศา 
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นอกจากชมแลว้ก็ยังมน้ํีาผดุจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีสํ่าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มู่บา้นนี้มีของขึน้ชือ่อย่าง โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดง

ยา่ง ขนมฮติทีห่มูบ่า้นน้ําศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตราคาร (7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้

แมก่วนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ” วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น

วัดทีม่ีความศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถือมาก

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้

แมก่วนอมิทองคําทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่

มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคล

ตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟ

ยักษ์ทีม่ีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร 

ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจาก

ประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีือ่ว่า “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่

ระลกึ ฯลฯ  

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั URAYASU SUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่5 อสิระในกรุงโตเกยีว หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 ***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์ 

เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง 

หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ)  

  OPTION A: ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 
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 หากซือ้บตัรโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(กรุณาแจง้กอ่นเดนิทาง 3-5 วนั)  

 เด็กอายุ 4-11 ปี ราคา 2,000 บาท // ผูใ้หญ ่ราคา 2,700 บาท** (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง) ** 

 

  โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ เป็นสวนสนุกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ ซึง่มากทีส่ดุในประเทศ

ญีปุ่่ น และมากเป็นอนัดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินีย ์  เปิด

ใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทีส่นุกสนาน เชญิ

ทา่นพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุใน

การกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ 

ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกบั HAUNTED 

MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, 

เทีย่วบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลก

แหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก 

ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูน์ความมันสก์ัน

อยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ  

   OPTION B: อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว  

 ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การ

แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับ

เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่ที่

หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูย่า ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของ

หนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังทีเ่ป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญข่องโตเกยีว จดุชมซากุระยอดนิยมของ

กรุงโตเกยีว โดยจะมตีน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจํีานวน

มากกวา่ 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดูดผูค้นจํานวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรอืทีเ่รยีก

กันว่า งานฮานามิ (โดยปกตซิากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืน

เมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่างสถานีอุเอ

โนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนิดทัง้ 

ของสด ของใช ้เครือ่งสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของนําเขา้ทีส่ว่นใหญ่จะมี
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ราคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของ

กนิเลน่  

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั URAYASU SUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัที ่6 วดันารติะซนั-ถนนโอโมเตะซนัโด-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง  
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซนัเป็นวัดประจําเมอืงนารติะ 

ตัง้อยูบ่นเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มปีระวัตวิ่าก่อตัง้ใน

ปี 940 ซึง่รวมๆแลว้ถอืวา่อยูม่ายาวนานเกนิพันปี แน่นอน

ว่าตัวอาคารไม่ใชข่องดัง้เดมิจากพันปีก่อน ตัวอาคารแม ้

จะถูกบูรณะและสรา้งใหม่มาหลายครัง้แลว้แต่ก็สวยงาม

มากๆและไดร้ับการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ

ประเทศญีปุ่่ น วัดแห่งนี้ศักดิส์ทิธิม์ากโดยเฉพาะเรือ่งการ

ขอพรใหป้ลอดภยั แคลว้คลาดจากอุบัตเิหตุต่างๆ หรอืจะ

ขอพรดา้นความรัก การงาน และเรือ่งทั่วไป จากนัน้นําท่านสู ่Naritasan omotesando Street 

ซึง่เป็นถนนทีต่อ่เนื่องประมาณ 800 เมตร ซึง่มทีัง้รา้นอาหารและของฝากมากกว่า 150 รา้น ใหท้่าน

เพลดิเพลนิกับอาหารและของฝากและผลผลติเฉพาะของทอ้งถิน่มากมาย   

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  

13.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกู๊ต เที่ยวบนิที่ XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ช ัว่โมง ** 
19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  
(ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

02-07 JAN 19 28,999 9,900 

04-09 JAN 19 28,999 9,900 

06-11 JAN 19 27,999 9,900 

07-12 JAN 19 27,999 9,900 

09-14 JAN 19 28,999 9,900 

11-16 JAN 19 28,999 9,900 

13-18 JAN 19 27,999 9,900 

14-19 JAN 19 27,999 9,900 

16-21 JAN 19 28,999 9,900 

18-23 JAN 19 28,999 9,900 

20-25 JAN 19 27,999 9,900 

21-26 JAN 19 27,999 9,900 

23-28 JAN 19 28,999 9,900 

25-30 JAN 19 28,999 9,900 

27 JAN - 01 FEB 19 27,999 9,900 

28 JAN - 02 FEB 19 27,999 9,900 

30 JAN - 04 FEB 19 28,999 9,900 

01-06 FEB 19 28,999 9,900 

03-08 FEB 19 28,999 9,900 

04-09 FEB 19 28,999 9,900 

06-11 FEB 19 29,999 9,900 

08-13 FEB 19 29,999 9,900 

10-15 FEB 19 28,999 9,900 

11-16 FEB 19 28,999 9,900 

13-18 FEB 19 29,999 9,900 

15-20 FEB 19 31,999 9,900 

17-22 FEB 19 28,999 9,900 

18-23 FEB 19 28,999 9,900 

20-25 FEB 19 29,999 9,900 

22-27 FEB 19 29,999 9,900 

24 FEB - 01 MAR 19 29,999 9,900 

25 FEB - 02 MAR 19 29,999 9,900 
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27 FEB - 04 MAR 19 30,999 9,900 

01-06 MAR 19 31,999 9,900 

03-08 MAR 19 30,999 9,900 

04-09 MAR 19 30,999 9,900 

06-11 MAR 19 31,999 9,900 

08-13 MAR 19 31,999 9,900 

10-15 MAR 19 30,999 9,900 

11-16 MAR 19 30,999 9,900 

13-18 MAR 19 31,999 9,900 

15-20 MAR 19 32,999 9,900 

17-22 MAR 19 31,999 9,900 

18-23 MAR 19 31,999 9,900 

20-25 MAR 19 33,999 9,900 

22-27 MAR 19 33,999 9,900 

24-29 MAR 19 32,999 9,900 

25-30 MAR 19 32,999 9,900 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม
ธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 
สําหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
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 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทีส่นามบนิในวัน
เชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่า

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว

ของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม

กําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 
 

คา่ธรรมเนยีมในกรณีระบุทีน่ ัง่, 
- ผูโ้ดยสารสามารถ upgra,de ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch ไดโ้ดยมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (โปรดแจง้ล่วงหนา้ก่อน 7 วัน

ทําการ) และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
คา่ธรรมเนยีมในการเพิม่นํา้หนกักระเป๋า (กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้เพิม่) 
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สายการบนิจะจํากดันํา้หนกัสูงสุดไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้ 
 

** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่20 ก.ค. 61 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามก่อนจอง ** 

 
 
 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 

ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และอุบตัเิหตสุุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตุผลใด  ๆก็ตาม

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 
เดอืน  

 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 

15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

 สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

 ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
 กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  
 กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพํานัก

ระยะสัน้ 
 ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
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 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  
 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อน

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้(วลีแชรม์คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรดสอบถาม
ขอ้มลูจากเซลล)์ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 
 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิาร

ของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
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*เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 


