
 

 

 

 

 
 

ฟร!ี!! ชุดกโิมโน ใสเ่ทีย่วรอบเกยีวโต พรอ้มน ำชุดกลบัไทยเพือ่เป็นของทีร่ะลกึ 

ไหวพ้ระขอพร ณ วดัอำซำกสุะ ผำ่นชม โตเกยีวสกำยทร ี

ขึน้ภเูขำไฟฟจูชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

ชมควำมนำ่รกั ของลงิภเูขำ แชอ่อนเซ็นทำ่มกลำงหบุเขำหมิะขำวโพลน 

อลงักำรควำมยิง่ใหญข่องปรำสำทอกีำด ำ ณ เมอืงมตัสโึมโต ้

เยอืนเมอืงหลวงเกำ่เกยีวโต ชม ศำลเจำ้เฮอนัและปรำสำททอง คนิคะคจุ ิ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ 2 ยำ่นดงัของ 2 เมอืง ซำคำเอะ ชนิไซบำช ิและออิอนมอลล ์

พเิศษ!!! อำบน ำ้แรธ่รรมชำต ิดนิเนอรข์ำปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนี ำ้ดืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 



วนัแรก      กรงุเทพ   สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 น       พรอ้มกนัที ่สนำมบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

22.10 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG640 

(บรกิำรอำหำรรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง   สนำมบนินำรติะ – โตเกยีว – วดัอำซำกสุะ – โตเกยีวสกำยทร ี(ผำ่นชม) - หมูบ่ำ้นอยิำชโินะ 

ซำโตะ - Dinner บฟุเฟตข์ำปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชำต ิ 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณำปรบันำฬกิำของทำ่นเพือ่ควำม

สะดวกในกำรนดัหมำยเวลำ) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด 

จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั***  เดนิทางสู ่เมอืง

โตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอำซำกุสะ ASAKUSA TEMPLE วัดทีไ่ดช้ ือ่วา่

เป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว ภายใน

ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหว ้

ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ที่

มชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ 

ถนนนำกำมเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ 

ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และ

ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ำรก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ 

ริมแม่น ้ าสุม ิดะ หอคอยโตเกยีวสกำย ทรี Tokyo Sky tree (ไม่รวมค่ำขึน้หอคอย) หอส่ง

สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ทวิทัศน์ของหอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนว

หนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสำบคำวำกจูโิกะ ทะเลสาบทเีป็นจุดชมววิฟจูทิีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ พเิศษ!!! 

น ำทำ่นขึน้ กระเชำ้ลอยฟ้ำ คำช ิคำช ิKACHI KACHI ROPEWAY กระเชา้ทีจ่ะพาไปบนยอดเขา 

Mitsutoge เพือ่ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากจูโิกะจากมมุสงูเปิดใหบ้รกิารทุกวันตลอดทัง้ปี 

(อำจมกีำรงดใหบ้รกิำรช ัว่ครำวเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ เชน่ สภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย) เพยีง

ไม่กี่นาทีถงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาที่มีความสูง 1,075 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพ

โดยรอบของภูเขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากุจไิด ้และในวันทีอ่ากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได ้

ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่ นทางตอนใต ้(เทือกเขาอากาอชิ ิและเทือกเขาอาราคาวะ)เดินทางสู่ 

พพิธิภณัฑห์มูบ่ำ้นอยิำชโินซำโตะ IYASHINO SATO ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมูบ่า้นเกษตรกรรม

บนชายฝ่ังทศิตะวันตกของ ทะเลสำบไซโกะ ซึง่ถูกพายไุตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี 1966 จนกระทัง้ตอ่มาอกี 

40 ปีไดรั้บการบรูณะขึน้ใหมใ่หเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้

ชมศึกษาเรียนรู เ้กี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินคา้หัตถกรรมแบบดั ้งเดิม  ภายในหมู่บา้น 

ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรอืน ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบดัง้เดมิแลว้ 

ยังสามารถชมพพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี่, ซือ้สนิคา้พื้นเมอืง, เพลดิเพลนิกับรา้นน ้าชาและรา้นอาหาร 

นอกจากนีย้งัมจีัดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กบัฤดกูาลดว้ยไดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์ำปยูกัษ ์(2) 

พกัที ่ SUN PLAZA YAMANAKAKO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั  

จำกน ัน้ใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำร แชน่ ำ้แรอ่อนเซ็นธรรมชำต ิเชือ่วำ่ถำ้ไดแ้ชน่ ำ้แรแ่ลว้ จะ

ท ำใหผ้วิพรรณสวยงำมและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ำม   ภูเขำไฟฟูจชิ ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ) - เมอืงนำกำโน ่– สวนลงิจโิกคุดำน ิ– ปรำสำท

มตัสโึมโต ้ 

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขำไฟฟูจ ิMt.Fuji 5th  ทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที่

มชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่



เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ น

ตลอดทกุฤดกูาล น ำทำ่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ำกำศไม่

เอือ้อ ำนวย หรอื ทำงขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้

สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  **ส ำหรบัผูท้ ีเ่ลอืกเดนิทำงวนัที ่05 ถงึ 

26 มนีำคม 2562**  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

 เดนิทางสู ่เมอืงนำกำโน่ เป็นจังหวัดในภูมภิำค Chubu ภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ท าใหม้ี

อากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างที่สุด ไดช้ื่อว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่ น 

เนื่องจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนลงิจโิกคุดำน ิ(Jigokudani 

Monkey Park) ตัง้อยูท่่ามกลาง หุบเขำจโิกคดุำน ิ(Jigokudani valley) ในยามาโนะอจู ิเป็นน ้าพุ

รอ้นธรรมชาติที่ล ิงป่าลงมาอาบน ้ า และเป็นที่อยู่อาศัยของลิงหิมะชนิดนี้อีกดว้ย ภายในพื้นที่

สวนสาธารณะ มสีระวา่ยน ้าทีส่รา้งขึน้ส าหรับเจา้ลงิทัง้หลาย ซึง่จากประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 

5 นาท ีไฮไลท!์!! ท่านจะพบเห็นลงิตลอดสองขา้งเสน้ทางระหว่างทีไ่ปยังสระน ้า โดยพวกมันจะจับ

กลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มคีวามคุน้เคยกับมนุษย ์อสิระใหท้่านชมความน่ารักของลงิแช่ออนเซนใน

อริยิาบถตา่งๆ ตามอธัยาศัย ขอ้ควรระมดัระวงัหำ้มเขำ้ไปจบัหรอืใหอ้ำหำรโดยเด็ดขำด เดนิทาง

กลับสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้น าท่านเขา้ชม ปรำสำทมตัสโึมโต ้Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปราสาท

ดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น  เนื่องจากสรา้งอยู่บนพืน้ทีร่าบ ใน

ภาษาญีปุ่่ นจงึเรยีกว่า ฮริำจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มเีอกลักษณ์ตรงทีม่หีอคอยและป้อมปืน

เชือ่มต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสโีทนมดืท าใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญแ่ละสขุมุ จนไดรั้บ

ฉำยำวำ่ปรำสำทอกีำ (Fugashi-Jo) ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จดุทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่บนัไดไมส้งูชนั ชอ่ง

เก็บหนิส าหรับโจมตีศัตรู ช่องส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชัน้ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้

พืน้เมอืง พรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิน่ 

ค ำ่         รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (5) 

พกัที ่ MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ ชริำคำวำโกะ - ทำคำยำมำ่ – ซนัมำชซูิจ ิ– ลำนสกทีำคำยำมำ่ – เมอืงนำโกยำ่ - ชอ้ปป้ิงซำ

คำเอะ 

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

น าท่านสู่ ชริำคำวำโกะ SHIRAKAWAGO เมอืงที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น 

เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีปูรา่งแปลกตาตดิอนัดบั The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืง

มรดกโลกที่มชี ือ่เสยีงแห่งหนึ่ง ไฮไลท!์!! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที่มอีายุ

มากกว่า 250 ปี ค าว่า “กชัโช” มคีวามหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รูปแบบ

ของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน ตัวบา้นมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 1995 

องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

 เดนิทางสู่ ทำคำยำมำ่ TAKAYAMA เมอืงเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  

ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่งัคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมยั และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ น าทา่นเดนิเลน่ ชมบรรยากาศเมอืง

เก่าทาคายาม่าที ่ซนัมำชซูิจ ิSANMASHISUJI ย่านเมอืงเก่าทีอ่นุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปี

ก่อนไดเ้ป็นอย่างดี ผ่ำนชม อำคำรทำคำยำม่ำจนิยะ TAKAYAMA JINYA อดีตท าหนา้ที่เป็น

ส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 

จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิี่ไดรั้บการ

บ ารุงรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจั่ดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผน

ทีภู่มภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคำ่เขำ้ จำ่ยเพิม่ประมำณ 430 เยน/



ท่ำน) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ลำนสกทีำคำยำม่ำ  TAKAYAMA SKI AREA อิสระใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับกจิกรรมฤดูหนาว บนลานสกหีมิะขาวโพลนกวา้งสุดลูกหูลูกตา ท่านสามารถเชา่ชดุ

อปุกรณ์สกสี าหรับถ่ายรูปหรอืเลน่สกทีัง้ Sled Snow board หรอื กจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย (รำคำไม่

รวมคำ่กจิกรรม – คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ) น าทา่นสู ่นำโกยำ่ NAGOYA เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอ

จ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญ

แหง่หนึง่ของญีปุ่่ น น าทา่นสู ่ยำ่นซำคำเอะ SAKAE เป็นยา่นธรุกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มตัสซึาคา

ยะ หรือ เมอืงใตด้นิ (central park) ที่เต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เช่น รา้นเสื้อผา้แฟชั่น, รา้นของใช ้

กระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะ

โอโดร ิ

ค ำ่         บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (8) 

ทีพ่กั  TOYOKO INN NAGOYA หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่ำ้  เมอืงเกยีวโต - แตง่กำยดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจ ำชำตญิีปุ่่ น - ศำลเจำ้เฮอนั – กำรเรยีนพธิี

ชงชำญีปุ่่ น – วดัคนิคะคจุ ิ- ชอ้ปป้ิงชนิไซบำช ิ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

น าท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต KYOTO ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ นมายาวนานที่สุด คือ

ตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญที่เต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย จากนัน้ น าท่าน เปลีย่นเครือ่งแตง่กำยดว้ยชุดกโิมโน 

ชุดประจ ำชำตญิีปุ่่ น พเิศษ!!! ทำ่นสำมำรถแตง่กำยดว้ยชุดกโิมโนพรอ้มถำ่ยรูปสวยๆ และ

สำมำรถน ำชุดกลบัเมอืงไทยเพือ่เป็นของทีร่ะลกึ จากทางบรษัิท น าทา่นสู ่ศำลเจำ้เฮอนั HEIAN 

SHRINE ศาลเจา้แห่งนี้นั ้นถูกสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอ ิผูท้ี่มี

ความส าคัญต่อเมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต 

โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอนั โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิกัษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของ

วัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื 

กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่ น SADO โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชง

ชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก 

พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (10) 

เดนิทางสู ่ปรำสำททอง วดัคนิคะคจุ ิKINKAKUJI เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอา

ชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นีใ้หเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่า่นเสยีชวีติ 

คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วัดทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยู่

กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลกัษณ์หนึง่

ของเมอืงเกยีวโต น าท่านชอ้ปป้ิงกันตอ่ยา่น ชนิไซบำช ิSHINSAIBASHI บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแหง่

นี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้นเครื่องส าอางค์ รา้น

รองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื้อผา้สตรีทแบรนด์ทัง้ญี่ปุ่ นและ

ตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี้  

ค ำ่         บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (11) 

ทีพ่กั  RECO MIKUNI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก ปรำสำทโอซำกำ้ (ดำ้นนอก) – หำ้งออิอน – สนำมบนิคนัไซ เมอืงโอซำกำ้ - สนำมบนืสวุรรณ

ภมู ิกรงุเทพฯ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (12) 

 เดนิทางสู ่ปรำสำทโอซำกำ้ Osaka Castle (ดำ้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอ

ซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คู

น ้า และสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษำยนจงึเป็น

แหลง่ชมซำกุระทีโ่ดง่ดงัเพรำะฉำกดำ้นหลงัของสวนแหง่นีจ้ะมองเห็นภำพปรำสำทโอซำกำ้

ทีส่วยงำมเป็นอยำ่งยิง่  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (13) 



 น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง หำ้งออิอน AEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิคันไซ จากจุดนี้สามารถ

มองเห็นทวิทัศน์ของอา่วโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้แบรนเนมด์

ตา่งๆ อกีกวา่ 86 รา้น อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิคนัไซ เมอืงโอซำกำ้ 

17.35 น.   ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 

 (บรกิำรอำหำรรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

21.25 น.     เดนิทำงถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม** 
 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  
เพือ่เช็คขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์ 

หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำงบรษิทัไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 
 

ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคำ่ต ัว๋ออก 10,000 บำท จำกรำคำทวัร ์

 
 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / Infant เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี รำคำ 9,000.-** 

 รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ** 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำม

กฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

17-22 มกรำคม 2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

24-29 มกรำคม 2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

31 มกรำคม-05 กมุภำพนัธ ์2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

07-12 กมุภำพนัธ ์2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

14-19 กมุภำพนัธ ์2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

21-26 กมุภำพนัธ ์2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

28 กมุภำพนัธ-์05 มนีำคม 2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

07-12 มนีำคม 2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

14-19 มนีำคม 2562 41,888.- 8,900.- 30+1 

21-26 มนีำคม 2562 41,888.- 8,900.- 30+1 



อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 34 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท ภายใน 2 วันหลังจากท าการจอง 

 กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หำกไมช่ ำระมดัจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ท ีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์

• สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

ว่ำตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำหนงัสอื

เดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกควำม

ผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ท ีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำ
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 
พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีำรคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ ำ หรอื

คำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้
เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 



คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมำยเหต ุ: กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจ

ตรงกนัระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำร
เดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


