สวนเคมะ ซากุระโนมิยะ- โรงงานกษาปณ์ – ศาลเจ้ าสุ มิโยชิ – ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ
ปราสาทวาคายาม่ า – ช้ อปปิ้ งดงกี้ – ตลาดปลาคุโรชิโอะ –ชิราฮาม่ า
หน้ าผาหินซันดันเบกิ – ถา้ ซันดันเบกิ – เกาะหินแว่นตา - คุชิโมโตะมารีน ปาร์ ค
พิพธิ ภัณฑ์ ปลาวาฬ -ให้ อาหารปลาโลมา- ศาลเจ้ าอิเสะ -นาโกย่า - ช้ อปปิ้ งย่านซากาเอะ
นาบานะ โนะ ซาโตะ -สวนสนุก LEGOLAND

!!!! ชมงานประดับไฟ Nabana no Sato !!!!

 อาบน้ าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปนแท้
ุ่ ๆ
 ชมงานประดับไฟจาก เมือง NABANA NO SATO
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น (GLH) OSAKA - WAKAYAMA - NAGOYA 7D4N (TG)

กาหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง

ราคาทัวร์

12 - 18 เม.ย. 2562

73,900.-

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ - โอซาก้ า

21.00 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์ เวย์
(TG) พบเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับและอานวยความสะดวกทุกท่าน
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 622

23.30 น.

วันที่สอง
07.00 น.

เที่ยง
บ่ าย

สนามบินคันไซ – โอซาก้ า – สวนเคมะ ซากุระโนมิยะ – โรงงานกษาปณ์ – ศาลเจ้าสุ มิโยชิ – ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ
ถึง สนามบิ นคันไซ (เวลาท้ องถิ่น ญี่ปุ่นเร็ วกว่ าไทย 2 ช.ม.) นาท่านผ่านพิ ธีก ารศุล กากรและตรวจคนเข้าเมื อ ง
พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านชมสวนเคมะ ซากุระโนมิยะ(Kema Sakuranomiya Park) เป็ นสวนสาธารณะที่ยาวตลอดเรี ยบริ มฝั่งแม่น้ า
ตั้งแต่บริ เวณสะพานเทมมาบาชิ (Temmabashi)ไปถึงบริ เวณโรงกษาปณ์ของโอซาก้า ที่มีตน้ ซากุระหลายสายพันธ์
ปลูกเรี ยงรายกันอยูต่ ลอดแนวมากกว่า 4,700 ต้น ทาให้สวนสวนเคมะ ซากุระโนมิยะแห่ งนี้กลายเป็ นหนึ่ งในจุด
ชมซากุระยอดฮิตของเมืองโอซาก้า และในช่วง 2 สัปดาห์ที่ซากุระกาลังบานเต็มที่หรื อช่วง Full Bloom นั้นจะมี
การออกร้ านของขาย เช่นของกิน ปิ้ งย่างเล็กๆน้อยๆกันด้วย โรงกษาปณ์ ญี่ปุ่น (Japan Mint) หรื อโอซาก้ามิ้นท์
สาขาใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นอยู่ที่เมืองโอซาก้า เปิ ดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เกี่ ยวกับเหรี ยญต่างๆและในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
จะมีการการจัดงานเทศกาลชมดอกซากุระ เปิ ดให้เข้าชมสวนที่เต็มไปด้วยต้นซากุระหลากหลายสายพันธ์ มีการออ
กร้านขายของต่างๆสไตล์พ้ืนเมืองญี่ปุ่นด้วย บริ เวณสวนภายในโรงกษาปณ์ที่เต็มไปด้วยต้นซากุระที่บานสะพรั่ง
เต็มที่ ต้นซากุร ะที่ มีมากกว่า 360 ต้น พันธ์ดอกซากุระมากมายหลากหลายพันธ์ มีท้ งั สี ชมพู สี เ ขียว และสี ขาว
สวยงาม (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ศาลเจ้ าสุ มิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) เป็ นศาลเจ้าที่ถูกสร้ างขึ้นตั้ง แต่ศตวรรตที่ 3 เรี ยกว่าเป็ นอี กหนึ่ งศาลเจ้าที่
เก่ า แก่ ม ากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งของญี่ ปุ่ นเลยก็ ว่ า ได้ ที่ นี่ ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ค วามเก่ า แก่ เ ท่ า นั้น นะคะ แต่ ก ารรู ป แบบ
สถาปัตยกรรมการสร้ างก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ที่ไหนๆไม่ใช่แค่ในญี่ปนนะคะ
ุ่
สามารถพูดได้เลยว่าระดับเอเชียยัง
หาพบได้ยาก เพราะถูกสร้างด้วยรู ปแบบที่เรี ยกว่า สุมิโยชิ-ซึ คุริ (Sumiyoshi-zukuri) ที่จะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ
ต่างจากที่อื่นๆที่จะมีทรงโค้งๆ จัว่ จะถูกตกแต่งด้วยไม้ที่ลกั ษณะไขว้กนั คล้ายกับไม้กางเขนของศาสนาคริ สต์ ศาล
เจ้าแห่ ง นี้ ไม่ใช่แค่ดา้ นสถาปั ตยกรรมที่ ทาให้น่าสนใจ หากยัง เป็ นเพราะความศักดิ สิทธิ์ ของเทพคามิ (เทพเจ้า
ชินโต) ที่เชื่อว่าเมื่อสักการะแล้วจะเดินทางปลอดภัย แคล้วคลอดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะในหมู่
ชาวประมงและชาวเรื อที่ให้ความนับถือเทพเจ้าองค์น้ ีมากๆ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง
ของโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสิ นค้าหลากหลายรู ปแบบทั้งสาหรับ
เด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่ งย่านนี้ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเล
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คา่

ขึ้นชื่อมากมาย ซึ่ งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่ งดัดทาให้เป็ นรู ปปู
กุง้ และปลาหมึก ซึ่ งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรู ปกันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้
คือ ตึกรู ปเครื่ องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร และ นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั OSAKA PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม

วัดชิเทนโนจิ - วาคายาม่ า – ปราสาทวาคายาม่ า – ช้ อปปิ้ งดงกี้ – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ชิราฮาม่ า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมวัดชิเทนโนจิ (Shitennoji)ไม่เพียงแต่เป็ นวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะ แต่ยงั ได้ชื่อว่าเป็ นวัด
ที่มีความเก่าแก่มากที่สุดของญี่ปุ่นเลยทีเดียวล่ะค่ะ ซึ่ งวัดแห่งนี้ได้มีเจ้าชายโชโทคุผทู้ ี่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
จนท่านได้ให้การสนับการสร้างวัดแห่งนี้ข้ ึนในปี 593 ถ้านับจนถึงปี นี้ก็เป็ นเวลาราวๆ 1,400 ปี แล้ว โดยจะเห็นได้
ว่าตัววัดได้มีการถูกบูรณะอยูเ่ รื่ อยๆทาให้ยงั คงสภาพที่ยงั คงความงดงามอยูจ่ นถึงปัจจุบนั นี้ จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ เมื องวาคายาม่ า ซึ่ งตั้งอยู่บนฝั่งบริ เวณปากแม่น้ าคิโนคาว่า เมืองแห่ งนี้ เริ่ มก่อตั้งเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้น ในปี 1585
ซึ่ งเป็ นช่วงเดียวกันกับที่กาลังก่อสร้างปราสาทวาคายาม่า เมืองแห่ งนี้มีบทบาททั้งทางด้านการเมือง และเศรษฐกิ จ
ในสมัยโชกุนโตกุงาว่า อิเอะยาสุ เป็ นอย่างมาก ชมปราสาทวาคายาม่ า สร้ างขึ้นเมื่อ 430 ปี ก่อน และยังคงเป็ น
สัญลักษณ์กลางเมืองวากายาม่าจนถึง ทุกวันนี้ ประสาทวากายาม่าได้รับยกย่องเป็ น 1 ในร้ อยประสาท ที่งดงาม
ที่สุดตัวปราสาทวากายาม่าสร้างขึ้นเมื่อปี 1585 ตามบัญชาของโทโยโตมิ ฮิ เดโยชิ ผูเ้ ป็ นโชกุนที่กาลังเรื องอานาจ
เพื่อใช้เป็ นฐานปกครองพื้นที่รอบ คาบสมุทรคิอิ ปราสาทวากายาม่าเคยถูกทาลายถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดจากฟ้าผ่า
และครั้งที่ 2 เกิดจากสงครามโลกครั้งที่สอง ภายในปราสาทสร้างเป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงทรัพย์สมบัติและซากเดิม
ของปราสาทเก่า ที่รอดพ้นจากการถูกเผาทาลาย บนยอดปราสาทที่ช้นั 3 สามารถชมวิวเมือง Wakayama ได้ดว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นแวะไปที่ร้านดอน กิ โฆเต หรื อร้ าน "ดงคิ" สถานที่แห่ งนี้จาหน่ายสิ นค้าปลอดภาษีซ่ ึ งวางสิ นค้าเรี ยงราย
ตั้งแต่พ้ืนสูงจรดเพดาน มีสินค้าทุกชนิดตั้งแต่เครื่ องสาอาง และสิ นค้าแบรนด์เนม ไปจนถึงสิ นค้าแปลกใหม่และ
ของที่ระลึก สาขาบุระคุริโฉะในเมืองวะกายามะ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันอย่างจุใจ
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ เป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยง ตลาดปลาที่นี่ท่านสามารถซื้ อหรื อลิ้มลองอาหารทะเล
แบบสดๆ อร่ อยๆ อีกทั้งชมโชว์สาธิ ตวิธีแล่ปลาทูน่า (ปลามากุโร) ที่ปัจจุบนั ค่อนข้างหาชมได้ยากในญี่ปุ่น จะมี
การโชว์วนั ละ 3 ครั้ง (ตั้งแต่เวลา 11.00 12.30 และ 15.00) การแล่ปลาทูน่าขนาดใหญ่จนทาให้คุณต้องทึ่ง และมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายมาเยี่ยมชม และยังสามารถทานปลาทูน่าหรื อมากุโระแบบข้าวหน้าทะเล หรื อซูชิที่

เที่ยง
บ่ าย
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คา่

สดใหม่สุดๆ ได้ที่ร้านอาหารบุฟเฟต์ต่างๆ อีกทั้ง ที่มุมขายของที่ระลึกมีสินค้าชื่อดังมากมายของจังหวัดวาคายาม่า
อย่างเช่น บ๊วยตากแห้ง โชยุ เหล้าสาเกประจาเมือง และปลาสดๆ หรื อของแห้งจากที่ต่างๆ วางขายมากมายอีกด้วย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SHIRAHAMA SEASIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ า
***ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่น ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเมื่อได้แช่ออนเซ็น
แล้วช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิ ตได้ดีข้ ึน และจะทาให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ ดูมีสุขภาพดี และยังช่วยผ่อน
คลายจากความเหนื่อยล้าให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตัว***

วันที่สี่

หน้ าผาหินซันดันเบกิ – ถ้าซันดันเบกิ – เกาะหินแว่นตา - คุชิโมโตะมารีน ปาร์ ค - พิพธิ ภัณฑ์ปลาวาฬ
ให้ อาหารปลาโลมา

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สวยงามมากจุดหนึ่ งของญี่ปุ่น หน้ าผาหินซันดันเบกิ (Sandanbeki Rock Cliff) จุด
ชมวิวแห่งนี้ ตั้งอยูร่ ิ มชายทะเลของ เมืองชิระฮะมะ (Shirahama) ที่นี่ไม่เพียงมีความสวยงามในแง่มุมของธรรมชาติ
เท่านั้น ยัง มีเรื่ อ งราวและความลับที่ซ้อนอยู่ภายในหน้าผาหิ นแห่ งนี้ ดึงดูดให้นกั ท่อ งเที่ย วจานวนมาก มาเยี่ยม
เยือนเพื่อชม ความลับใต้ผาหิ นสูงชันกว่า 50เมตรแห่งนี้ มันเคยเป็ นฐานลับของโจรสลัดมาก่อน และจุดน่าสนใจ
ของหน้าผาหิ นซันดันเบกิ นั้นมีหลักๆที่ไม่ควรพลาดเลย 2 แห่ง คือ จุดชมวิวหน้าผา และ
ถ้าซันดันเบกิ (Sandanbeki Cave) ซึ่ งอยูใ้ ต้หน้าผาแห่ งนี้ หลังจากนั้น นาท่านชม สถานที่อีกแห่งหนึ่ งที่ถือเป็ น
เอกลักษณ์ของวากายาม่า
นาท่านเดินทางสู่ เกาะหินแว่ นตา (ENGETSU-TO ISLAND) ธรรมชาติที่สวยงามของวากายาม่า เป็ นเกาะที่มี
ชื่อเสี ยงเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองชิราฮามะ วัดจากเหนื อถึงใต้ได้ 130 เมตร และเกาะมีความสู ง 25 เมตร ชื่อของ
เกาะหมายถึงวงพระจันทร์ เต็มเดือน ชื่อนี้ถูกตั้งหลังจากเกิดการกัดเซาะของคลื่นมาเป็ นเวลาช้านาน ก่อเป็ นช่อเปิ ด
กว้างเป็ นศูนย์กลางของเกาะ ที่นี่จะสวยงามเป็ นพิเศษเมื่อยามพระอาทิตย์ตก เพราะคุณจะได้เห็นพระอาทิตย์ผา่ น
ทางช่องที่เปิ ดกว้างนั้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

ทัวร์ญี่ปุ่น (GLH) OSAKA - WAKAYAMA - NAGOYA 7D4N (TG)

-

บ่ าย

คา่

นาท่านเดินทางสู่ คุชิโมโตะมารีน ปาร์ ค พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าแห่งแรกของญี่ปุ่นที่มีท้ งั แทงค์น้ าขนาดใหญ่ 1,250 ตัน
ให้คุณได้เพลิดเพลินกับบรรดาปลาหลากหลายสายพันธุ์ และเต่าทะเลมากมาย โดยเต่าทะเลของที่นี่จะเป็ นเต่า
ทะเลอายุมากกว่า 50 ปี เรี ยกได้ว่าเป็ นปู่ เต่าขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก โดยจะแบ่งเป็ นโซนต่างๆ 3 โซน
** ZONE : A ** Underseascape Kushimoto Marine Park โซนนี้จะเป็ น ตูก้ ระจกขนาดใหญ่ ให้ท่านได้สามารถ
เห็น ปลา 100 กว่า สายพันธุ์ และ ปะการัง สวยงามต่างๆมากมาย Marine Life of Kushimoto โซนนี้จะจัดแสดง
การจัดหมวดหมู่ ของสิ่ งมีชีวิต ในทะเลต่างๆ
** ZONE : B ** Marine Art Gallery โซนนี้ จะจัดเป็ นห้องแสดงภาพถ่ายสัตว์น้ า และ สิ่ งมี ชีวิ ตใต้ทะเลต่าง
มากมาย Sea Turtle Park โซนนี้ จะจัดแสดง เต่าทะเล 3 สายพันธุ์ที่มองเห็นได้รอบ คุชิโมโต้ จะว่ายน้ าที่สระว่าย
น้ าเต่าทะเล มีพ้ืน ที่การเพาะพันธุ์ที่ดา้ นข้างของสระว่ายน้ านี้เป็ นและเต่าทะเลจานวนมากจะเกิดที่นี่ทุกปี
** ZONE : C ** Underwater Tunnel Aquarium อุ โ มงค์ใต้ท ะเลขนาดใหญ่ ขนาด 1,250 ตัน ให้ ท่า นได้
เพลิดเพลินไปกับความรู้สึกที่อยูใ่ ต้ น้ าในอุโมงค์ที่มีความยาว 24 เมตรนาท่านเดินทางสู่ เมืองไทจิ เนื่องจากทาเล
ที่ต้ งั อยูใ่ นแหล่งที่มีกระแสน้ าอุ่นไหลผ่าน จึ งมักจะมีวาฬมารวมตัวกันอยู่มาก ซึ่ งชาวพื้นเมืองของที่นี่มีอาชีพล่า
ปลาวาฬมากว่า 700 ปี จากนั้นนาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีบ่อเลี้ยงวาฬและโลมา ที่
เชื่อมต่อกับทะเล ภายในพิพิธภัณฑ์มีโครงกระดูกวาฬของจริ งขนาด 15 เมตรรวมทั้งยังมีแบบจาลองวาฬ เครื่ องมือ
ที่ใช้ล่าวาฬตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั จัดแสดงให้ชมอีกด้วยที่นี่ และที่พิเศษที่สุด ท่านสามารถสัมผัสความน่ารัก
ของเหล่าปลาโลมาได้อย่างใกล้ชิดสุ ดๆ โดยท่านสามารถเดินเข้ามาในบริ เวณบ่อเลี้ยง และให้อาหารปลาโลมา
ด้วยการหย่อ นลงปาก เหล่าโลมาจะขึ้ นมารั บอาหารจากมือ ของท่าน เรี ยกได้ว่าใกล้ชิดสุ ดๆ โดยท่านสามารถ
สัมผัสปลาโลมาได้ดว้ ยมือเปล่า และท่านยังสามารถเก็บภาพประทับใจกับเหล่าโลมาได้อีกด้วย หลังจากนั้นท่าน
จะได้เพลิดเพลินกับการแสดงของเหล่าวาฬ และโลมาอันแสนฉลาด และน่ารัก บอกได้คาเดียวเลยว่า แสนรู้สุด
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SHINGU UI HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ศาลเจ้าอิเสะ – นาโกย่ า – ช้ อปปิ้ งย่ านซากาเอะ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าอิเสะ Ise Jingu Shrines ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ในเมืองอิเสะ จังหวัดมิเอะ มีผเู้ ดินทางมา
สักการะปี ละกว่าแปดล้านคน เป็ นศาลเจ้าที่ชาวญี่ปุ่น เชื่อว่าต้องมาไหว้สกั ครั้งหนึ่ งในชีวิต นับว่าเป็ นสถานที่ที่มี
ความศักดิ์สิทธิ์และมีความเก่าแก่ มีอายุราวๆ 2,000 ปี ที่นี่ชาวญี่ปนมั
ุ่ ก จะมาสักการะบูชา เทพเจ้าอามะเทระซึ โอ
มิคามิ Amaterasu เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่ งเชื่อกันว่าราชวงศ์ญี่ปุ่นสื บเชื้อ

ทัวร์ญี่ปุ่น (GLH) OSAKA - WAKAYAMA - NAGOYA 7D4N (TG)

เที่ยง
บ่ าย

คา่

สายมาโดยตรง ศาลเจ้าแห่ งนี้เป็ นแหล่งรวมศาลเจ้าถึง 125 แห่ ง โดยมีศาลเจ้าหลักคือ ในคู (ศาลเจ้าด้านใน) และ
เกะคู (ศาลเจ้าด้านนอก) ระหว่างทางเดินไปนมัสการศาลเจ้าด้านใน จะต้องเดินผ่านป่ าสนเขียวชอุ่มและ สะพานอุ
จิ สะพานที่เป็ นเชิงสัญลักษณ์เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ของเทพเจ้า สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แห่ งนี้
จัดเป็ นสถานที่ยอดนิยมสาหรับการขอพร โดยเฉพาะความโชคดี มีผคู้ นนิยมมาขอพรและสักการะจานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ นาโกย่า ให้ท่านอิสระช้ อปปิ้ งในย่ านซากาเอะ มีห้างสรรพสิ นค้าอยู่หลายแห่ งที่เหมาะ
สาหรับทุกกลุ่มลูกค้า โดยมีต้ งั แต่ “ห้างสรรพสิ นค้าชั้นสู ง” ที่จ ะวางขายสิ นค้าคุณภาพสู งและมี ราคาแพง เช่น
Gucchi, Chanel, Burberry, Dior และอีกมากมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถหาร้านค้าทัว่ ไปอย่างเช่น Zara หรื อ Old
Navy ได้ตามท้องถนนของย่านซากาเอะ ซึ่ งถือเป็ นสถานที่ที่ดีที่สุดในนาโกย่า สาหรับการมาช้อปปิ้ งและใช้เวลา
หลายชัว่ โมงในการเดินเที่ยว พร้อมรับประทานอาหารแสนอร่ อย
นาท่านเดินทางต่อสู่ NABANA NO SATO (なばなの里) อยู่ในเมืองนางาชิมะ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ าคิโสะ
กับแม่น้ าอิบิ เขตคุวานะ จังหวัดมิเอะ ที่นี่เป็ นสวนดอกไม้ที่ มีดอกไม้บานสะพรั่งบนเนื้อที่ประมาณ 3 แสนตาราง
เมตร ทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ เริ่ ม จากเรื อนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไม้บานตามฤดูกาล
ไปจนถึงดอกรักเร่ หรื อดอกดาเลียและดอกคอสมอสในฤดูใบไม้ร่วง เป็ นทัศนียภาพงดงามที่ติดตาตรึ งใจ อย่างไร
ก็ตามสิ่ งที่ทาให้ NABANA NO SATO เป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ ญี่ปุ่นก็คือการประดับไฟในฤดูหนาว เดิมที่ในฤดูหนาว
ชนิ ด ของดอกไม้จ ะลดลง ดัง นั้นจึ ง ได้เ ริ่ มน าแสงสี ข อง LED เข้า มาประดับ ประดาตามต้น ไม้ภ ายในสวน
จนกระทัง่ ความสวยงามของ Illumination เลื่องลือโด่งดังไปทัว่ ประเทศถึงขนาดถูกแนะนาว่าเป็ นสถานที่ดูไฟ
ประดับ “สวยระดับโลกที่ตอ้ งไปก่อนตาย” จะมีการประดับไฟอย่างสวยงามในธี มต่างๆ หลากหลายโซน ซึ่ งใน
รอบปี 2018-19 นี้ จะนาเสนอความเป็ นญี่ปุ่นในธี ม JAPAN ผ่านหลอดไฟ LED นับล้านดวง ในบรรยากาศสุ ด
แสนโรแมนติก งานจะจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม และจะจัดงานจนถึงเดือนพฤษภาคมปี ถัดไปเลย การ
ประดับไฟในฤดูหนาวเริ่ มขึ้นตั้งแต่ปี 2004 และมีมาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งระดับความอลังการและผูม้ าเที่ ยวชมจะ
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในแต่ละปี เคล็ดลับก็คือสเกลการใช้พ้ื นที่ทวั่ ทั้งสวนประดับประดาได้อย่างหรู หราอลังการและ
สามารถสะกดผูม้ าเที่ยวชมได้อยูห่ มัด โดยการจัดองค์ประกอบของลักษณะภูมิประเทศกับต้นไม้ต่างๆ ได้อย่างลง
ตัว และใช้ความเด่นของแสงสี คลั เลอร์ ฟูล ต้นไม้ และดอกไม้ในสวนมาเนรมิตโลกอันสวยงาม ท่านจะพบกับ
อุโมงค์ทางเดินความยาว 200 เมตร ที่จดั ขึ้นเป็ นประจาทุกปี
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย (มีเงินแจกท่ านละ 2,000 เยน)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรื อเทียบเท่ า

ทัวร์ญี่ปุ่น (GLH) OSAKA - WAKAYAMA - NAGOYA 7D4N (TG)

วันที่หก

นาโกย่ า – สวนสนุก LEGOLAND– นาโกย่ า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ LEGOLAND JAPAN สวนสนุก ธีมพาร์ คแห่งใหม่ที่เอาใจแฟนตัวต่อ LEGO ของเล่นคลาสสิ ค
สร้างที่เมืองนาโกย่า เปิ ดวันที่ 1 เมษายน 2017 ซึ่ งที่นี่จะถือเนสวนสนุกแห่ งแรกของญี่ปุ่น และ แห่งที่ 8 ของโลก
สร้ างขึ้นบนพื้นที่ 93,000 ตารางเมตร มีเครื่ องเล่นและกิ จกรรมมากถึง 40 จุด ที่สามารถเล่นได้ท้ งั ครอบครัวซึ่ ง
หนึ่งในไฮไลท์จะรวมถึงแบบจาลองปราสาทนาโกย่า
อิสระท่านตามอัธยาศัยภายใน เลโก้แลนด์ นาโงย่า แบ่งออกเป็ นหลายโซน อาทิ Miniland พื้นที่เมืองต่างๆ ที่สร้าง
ขึ้นจากเลโก้, Pirate Shore ทุกคนจะได้สนุกสนานกับต่อสู้กบั โจร สลัด โดยการยิงปื นฉี ดน้ า พายเรื อหนี ปลา
ฉลาม, Lego®City มีกิจกรรมให้เด็กๆได้สนุก ทั้งเรี ยนขับรถบนถนนเลโก้ เป็ นนักดับเพลิงและขับเรื อ, Knight’s
Kingdom พื้ นที่ที่เป็ นอาณาจักรของกษัตริ ยม์ ี ท้ งั ปราสาทและบริ เวณเมื องรอบปราสาท, A dventure จะพานัก
สารวจไปล่องเรื อดาน้ าผจญภัยโลกใต้น้ าที่แสนลึกลับ ค้นหาสมบัติที่ถูกขโมยของฟาโรห์ สารวจซากปรักหักพัง
ของสิ่ งก่อสร้างโบราณ และ Bricktopia ช่วยเสริ มสร้างจินตนาการ ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบ
หุ่นยนต์และสิ่ งของต่างๆ สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
อิสระอาหารกลางวัน และเย็นตามอัธยาศัย

บ่ าย

วันที่เจ็ด

สนามบิน นาโกย่ า – กรุงเทพฯ

00.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 647
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

04.30

น.



ทัวร์ญี่ปุ่น (GLH) OSAKA - WAKAYAMA - NAGOYA 7D4N (TG)

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผูใ้ หญ่

73,900.-

41,900.-

เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

73,900.-

41,900.-

เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )

73,900.-

41,900.-

เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )

71,900.-

39,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

9,900.-

9,900.-

*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 25 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผ้ เู ดินทางในคณะมีไม่ ถงึ 25 ท่ าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋าเดินทางให้ นะคะ ***
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 และท่านต้องชาระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการเรี ยก
เก็บเพิ่ม
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
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ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าวีซ่าเข้ าประเทศ ญี่ปุ่น ** เนื่ องจากตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ ทาการยกเว้นวีซ่าท่ องเที่ยวสาหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้ าไปท่ องเที่ยวไม่ เกิน 15 วัน
** สาหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย **
กรณี ผเู้ ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กับทางสถานทูต)
พาสปอร์ ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
 รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ชุดครุ ย, หรื อใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
 สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
 กรอกแบบฟอร์ มข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 กรณี ที่ผเู้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต)ใบมรณะบัตร
 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
 หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบนั กรณีใช้ เอกสารเป็ น
BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่ สามารถนามาใช้ ยื่นวีซ่าได้
 หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุณาจองทัวร์ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่ าน
กรุณาจองทัวร์ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 45 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่ าน
( สาหรับช่ วงเทศกาล ปี ใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )
กรณี ที่ลกู ค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้งกับทางบริษัทให้ ทราบตั้งแต่ทาการจอง หากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
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ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯจะขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ทางบริษัทฯต้องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หากทาการออกตัว๋ กับทางสายการบินไปแล้ ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
 ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น และสามารถพานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่
15 วัน (หากผูย้ ื่นประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิ น
15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
 การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยนี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
 ผูท้ ี่จะเข้าประเทศได้น้ นั จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้
ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรื อขอ
ตรวจเอกสารที่จาเป็ น เช่น ตัว๋ เครื่ องบินขากลับ หรื ออื่นๆ
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุ รกิ จ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ
การเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต
เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
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4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ก องตรวจคนเข้าเมือ งได้
พิจารณาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ไม่อ าจคืนเงิ นให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้ง หมด หรื อบางส่ ว น และบริ ษทั ฯ จะไม่รั บผิดชอบในกรณี ที่ ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการท่ องเที่ยวนี้เป็ น
การชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละ
สิ ทธิ์ในการใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้เู ดินทางตา่ กว่า 25 ท่ าน โดยที่จะแจ้งให้ ผ้เู ดินทางทราบล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
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