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สวนเคมะ ซากรุะโนมิยะ- โรงงานกษาปณ์ – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 
ปราสาทวาคายาม่า – ช้อปป้ิงดงกี ้– ตลาดปลาคุโรชิโอะ –ชิราฮาม่า 

หน้าผาหินซันดนัเบก ิ– ถ า้ซันดนัเบก ิ– เกาะหินแว่นตา - คุชิโมโตะมารีน ปาร์ค 
พพิธิภัณฑ์ปลาวาฬ  -ให้อาหารปลาโลมา- ศาลเจ้าอเิสะ -นาโกย่า - ช้อปป้ิงย่านซากาเอะ 

นาบานะ โนะ ซาโตะ -สวนสนุก LEGOLAND 

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

 อาบน ้าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบบัญี่ปุ่ นแท้ๆ  
 ชมงานประดบัไฟจาก เมือง NABANA NO SATO 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย ์(TG)  
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ก าหนดการเดินทาง 
 

วันที่เดินทาง ราคาทัวร์ 

12 - 18 เม.ย. 2562 73,900.- 
 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  - โอซาก้า   

21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ 
(TG) พบเจา้หนา้ท่ี ท่ีรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทุกท่าน 

23.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 622 

วนัที่สอง สนามบินคนัไซ – โอซาก้า – สวนเคมะ ซากุระโนมิยะ – โรงงานกษาปณ์ – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

07.00 น. ถึง สนามบินคนัไซ (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) น าท่านผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 
พร้อมตรวจเชค็สมัภาระเรียบร้อยแลว้ 

 น าท่านชมสวนเคมะ ซากุระโนมิยะ(Kema Sakuranomiya Park) เป็นสวนสาธารณะท่ียาวตลอดเรียบริมฝ่ังแม่น ้า
ตั้งแต่บริเวณสะพานเทมมาบาชิ (Temmabashi)ไปถึงบริเวณโรงกษาปณ์ของโอซากา้ ท่ีมีตน้ซากุระหลายสายพนัธ์
ปลูกเรียงรายกนัอยูต่ลอดแนวมากกว่า 4,700 ตน้ ท าให้สวนสวนเคมะ ซากุระโนมิยะแห่งน้ีกลายเป็นหน่ึงในจุด
ชมซากุระยอดฮิตของเมืองโอซาก้า และในช่วง 2 สปัดาห์ท่ีซากุระก าลงับานเตม็ท่ีหรือช่วง Full Bloom นั้นจะมี
การออกร้านของขาย เช่นของกิน ป้ิงยา่งเล็กๆนอ้ยๆกนัดว้ย  โรงกษาปณ์ญี่ปุ่น (Japan Mint) หรือโอซากา้ม้ินท์ 
สาขาใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่ นอยู่ท่ีเมืองโอซากา้ เปิดให้เขา้ชมพิพิธภณัฑ์เก่ียวกบัเหรียญต่างๆและในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ
จะมีการการจดังานเทศกาลชมดอกซากุระ เปิดให้เขา้ชมสวนท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ซากุระหลากหลายสายพนัธ์ มีการออ
กร้านขายของต่างๆสไตล์พ้ืนเมืองญ่ีปุ่ นดว้ย  บริเวณสวนภายในโรงกษาปณ์ท่ีเต็มไปดว้ยตน้ซากุระท่ีบานสะพร่ัง
เต็มท่ี ตน้ซากุระท่ีมีมากกว่า 360 ตน้ พนัธ์ดอกซากุระมากมายหลากหลายพนัธ์ มีทั้งสีชมพู สีเขียว และสีขาว 
สวยงาม (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)      

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) เป็นศาลเจ้าท่ีถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรตท่ี 3 เรียกว่าเป็นอีกหน่ึงศาลเจ้าท่ี

เก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าได้ ท่ีน่ีไม่ใช่เพียงแค่ความเก่าแก่เท่านั้นนะคะ แต่การรูปแบบ
สถาปัตยกรรมการสร้างก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพท่ี้ไหนๆไม่ใช่แค่ในญ่ีปุ่ นนะคะ สามารถพูดไดเ้ลยว่าระดบัเอเชียยงั
หาพบไดย้าก เพราะถูกสร้างดว้ยรูปแบบท่ีเรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ (Sumiyoshi-zukuri) ท่ีจะมีหลงัคาแบบทรงตรงๆ 
ต่างจากท่ีอ่ืนๆท่ีจะมีทรงโคง้ๆ จัว่จะถูกตกแต่งดว้ยไมท่ี้ลกัษณะไขวก้นัคลา้ยกบัไมก้างเขนของศาสนาคริสต ์ ศาล
เจ้าแห่งน้ีไม่ใช่แค่ดา้นสถาปัตยกรรมท่ีท าให้น่าสนใจ หากยงัเป็นเพราะความศกัดิสิทธ์ิของเทพคามิ (เทพเจ้า
ชินโต) ท่ีเช่ือว่าเม่ือสกัการะแลว้จะเดินทางปลอดภยั แคลว้คลอดจากอนัตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะในหมู่
ชาวประมงและชาวเรือท่ีให้ความนบัถือเทพเจา้องคน้ี์มากๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงั
ของโอซากา้ ภายในยา่นน้ีมีร้านคา้เก่าแก่ ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับ
เด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของโอซาก้า อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเล
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ข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อยา่งหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าให้เป็นรูปปู  
กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ี
คือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่ นนัน่เอง 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   และ  น าท่านเข้าสู่ที่พกั OSAKA PLAZA  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม วดัชิเทนโนจ ิ- วาคายาม่า – ปราสาทวาคายาม่า – ช้อปป้ิงดงกี ้– ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ชิราฮาม่า  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมวดัชิเทนโนจ ิ(Shitennoji)ไม่เพียงแต่เป็นวดัพุทธแห่งแรกของญ่ีปุ่ นเท่านั้นนะคะ แต่ยงัไดช่ื้อว่าเป็นวดั
ท่ีมีความเก่าแก่มากท่ีสุดของญ่ีปุ่ นเลยทีเดียวล่ะค่ะ ซ่ึงวดัแห่งน้ีไดมี้เจ้าชายโชโทคุผูท่ี้เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา
จนท่านไดใ้ห้การสนบัการสร้างวดัแห่งน้ีข้ึนในปี 593 ถา้นบัจนถึงปีน้ีก็เป็นเวลาราวๆ 1,400 ปีแลว้ โดยจะเห็นได้
ว่าตวัวดัไดมี้การถูกบูรณะอยูเ่ร่ือยๆท าให้ยงัคงสภาพท่ียงัคงความงดงามอยูจ่นถึงปัจจุบนัน้ี จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ เมืองวาคายาม่า ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังบริเวณปากแม่น ้ าคิโนคาว่า เมืองแห่งน้ีเร่ิมก่อตั้งเป็นรูปเป็นร่างข้ึน ในปี 1585 
ซ่ึงเป็นช่วงเดียวกนักบัท่ีก าลงัก่อสร้างปราสาทวาคายาม่า เมืองแห่งน้ีมีบทบาททั้งทางดา้นการเมือง และเศรษฐกิจ 
ในสมยัโชกุนโตกุงาว่า อิเอะยาสุ เป็นอย่างมาก  ชมปราสาทวาคายาม่า สร้างข้ึนเม่ือ 430 ปีก่อน และยงัคงเป็น
สัญลกัษณ์กลางเมืองวากายาม่าจนถึงทุกวนัน้ี ประสาทวากายาม่าไดรั้บยกย่องเป็น 1 ในร้อยประสาท ท่ีงดงาม
ท่ีสุดตวัปราสาทวากายาม่าสร้างข้ึนเม่ือปี 1585 ตามบญัชาของโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผูเ้ป็นโชกุนท่ีก าลงัเรืองอ านาจ
เพ่ือใชเ้ป็นฐานปกครองพ้ืนท่ีรอบ คาบสมุทรคิอิ ปราสาทวากายาม่าเคยถูกท าลายถึง  2 คร้ัง คร้ังแรกเกิดจากฟ้าผ่า
และคร้ังท่ี 2 เกิดจากสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ภายในปราสาทสร้างเป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงทรัพยส์มบติัและซากเดิม
ของปราสาทเก่า ท่ีรอดพน้จากการถูกเผาท าลาย บนยอดปราสาทท่ีชั้น 3 สามารถชมวิวเมือง Wakayama ไดด้ว้ย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นแวะไปท่ีร้านดอน กิโฆเต หรือร้าน "ดงคิ" สถานท่ีแห่งน้ีจ าหน่ายสินคา้ปลอดภาษีซ่ึงวางสินคา้เรียงราย

ตั้งแต่พ้ืนสูงจรดเพดาน มีสินคา้ทุกชนิดตั้งแต่เคร่ืองส าอาง และสินคา้แบรนดเ์นม ไปจนถึงสินคา้แปลกใหม่และ
ของท่ีระลึก สาขาบุระคุริโฉะในเมืองวะกายามะ ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียง ตลาดปลาท่ีน่ีท่านสามารถซ้ือหรือล้ิมลองอาหารทะเล
แบบสดๆ อร่อยๆ อีกทั้งชมโชวส์าธิตวิธีแล่ปลาทูน่า (ปลามากุโร) ท่ีปัจจุบนัค่อนขา้งหาชมไดย้ากในญ่ีปุ่ น จะมี
การโชวว์นัละ 3 คร้ัง (ตั้งแต่เวลา 11.00 12.30 และ 15.00) การแล่ปลาทูน่าขนาดใหญ่จนท าให้คุณตอ้งท่ึง และมี
นกัท่องเท่ียวต่างชาติมากมายมาเยี่ยมชม และยงัสามารถทานปลาทูน่าหรือมากุโระแบบขา้วหน้าทะเล หรือซูชิท่ี
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สดใหม่สุดๆ ไดท่ี้ร้านอาหารบุฟเฟต์ต่างๆ อีกทั้ง ท่ีมุมขายของท่ีระลึกมีสินคา้ช่ือดงัมากมายของจงัหวดัวาคายาม่า 
อยา่งเช่น บ๊วยตากแห้ง โชย ุเหลา้สาเกประจ าเมือง และปลาสดๆ หรือของแห้งจากท่ีต่างๆ วางขายมากมายอีกดว้ย 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั SHIRAHAMA SEASIDE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

***ให้ท่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น ้ าแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญ่ีปุ่ น ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าเม่ือไดแ้ช่ออนเซ็น
แลว้ช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตไดดี้ข้ึน และจะท าให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ดูมีสุขภาพดี และยงัช่วยผอ่น
คลายจากความเหน่ือยลา้ให้ความรู้สึกสดช่ืนสบายตวั*** 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี หน้าผาหินซันดันเบกิ – ถ ้าซันดันเบกิ – เกาะหินแว่นตา - คุชิโมโตะมารีน ปาร์ค - พพิธิภณัฑ์ปลาวาฬ   -  
                            ให้อาหารปลาโลมา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวท่ีสวยงามมากจุดหน่ึงของญ่ีปุ่ น หน้าผาหินซันดันเบกิ (Sandanbeki Rock Cliff) จุด
ชมวิวแห่งน้ี ตั้งอยูริ่มชายทะเลของ เมืองชิระฮะมะ (Shirahama) ท่ีน่ีไม่เพียงมีความสวยงามในแง่มุมของธรรมชาติ
เท่านั้น ยงัมีเร่ืองราวและความลบัท่ีซ้อนอยู่ภายในหน้าผาหินแห่งน้ี ดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวจ านวนมาก มาเยี่ยม
เยือนเพ่ือชม ความลบัใตผ้าหินสูงชนักว่า 50เมตรแห่งน้ี มนัเคยเป็นฐานลบัของโจรสลดัมาก่อน และจุดน่าสนใจ
ของหนา้ผาหินซนัดนัเบกิ นั้นมีหลกัๆท่ีไม่ควรพลาดเลย 2 แห่ง คือ จุดชมวิวหนา้ผา และ  
ถ ้าซันดันเบกิ (Sandanbeki Cave) ซ่ึงอยูใ้ตห้น้าผาแห่งน้ี หลงัจากนั้น น าท่านชม สถานท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีถือเป็น
เอกลกัษณ์ของวากายาม่า 

 น าท่านเดินทางสู่ เกาะหินแว่นตา (ENGETSU-TO ISLAND) ธรรมชาติท่ีสวยงามของวากายาม่า เป็นเกาะท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองชิราฮามะ วดัจากเหนือถึงใตไ้ด้ 130 เมตร และเกาะมีความสูง 25 เมตร ช่ือของ
เกาะหมายถึงวงพระจนัทร์เตม็เดือน ช่ือน้ีถูกตั้งหลงัจากเกิดการกดัเซาะของคล่ืนมาเป็นเวลาชา้นาน ก่อเป็นช่อเปิด
กวา้งเป็นศูนยก์ลางของเกาะ ท่ีน่ีจะสวยงามเป็นพิเศษเม่ือยามพระอาทิตยต์ก เพราะคุณจะไดเ้ห็นพระอาทิตยผ์า่น
ทางช่องท่ีเปิดกวา้งนั้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ คุชิโมโตะมารีน ปาร์ค พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าแห่งแรกของญ่ีปุ่ นท่ีมีทั้งแทงคน์ ้าขนาดใหญ่ 1,250 ตนั 
ให้คุณไดเ้พลิดเพลินกบับรรดาปลาหลากหลายสายพนัธ์ุ  และเต่าทะเลมากมาย โดยเต่าทะเลของท่ีน่ีจะเป็นเต่า
ทะเลอายมุากกว่า 50 ปี เรียกไดว้่าเป็นปู่ เต่าขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้ากยิ่งนกั โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ 3 โซน 

 ** ZONE : A ** Underseascape Kushimoto Marine Park โซนน้ีจะเป็น ตูก้ระจกขนาดใหญ่ ให้ท่านไดส้ามารถ
เห็น ปลา 100 กว่า สายพนัธ์ุ และ ปะการัง  สวยงามต่างๆมากมาย  Marine Life of Kushimoto โซนน้ีจะจดัแสดง 
การจดัหมวดหมู่ ของส่ิงมีชีวิต  ในทะเลต่างๆ 

 ** ZONE : B ** Marine Art Gallery โซนน้ีจะจัดเป็นห้องแสดงภาพถ่ายสัตว์น ้ า และ ส่ิงมีชีวิตใต้ทะเลต่าง
มากมาย Sea Turtle Park โซนน้ีจะจดัแสดง เต่าทะเล 3 สายพนัธ์ุท่ีมองเห็นไดร้อบ คุชิโมโต ้จะว่ายน ้าท่ีสระว่าย
น ้าเต่าทะเล มีพ้ืน  ท่ีการเพาะพนัธ์ุท่ีดา้นขา้งของสระว่ายน ้าน้ีเป็นและเต่าทะเลจ านวนมากจะเกิดท่ีน่ีทุกปี 

 ** ZONE : C **  Underwater Tunnel Aquarium อุโมงค์ใต้ทะเลขนาดใหญ่ ขนาด 1,250 ตัน ให้ท่านได้ 
เพลิดเพลินไปกบัความรู้สึกท่ีอยูใ่ต ้ น ้าในอุโมงคท่ี์มีความยาว 24 เมตรน าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจิ  เน่ืองจากท าเล
ท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีมีกระแสน ้ าอุ่นไหลผา่น  จึงมกัจะมีวาฬมารวมตวักนัอยู่มาก ซ่ึงชาวพ้ืนเมืองของท่ีน่ีมีอาชีพล่า
ปลาวาฬมากว่า 700 ปี  จากนั้นน าท่านเขา้ชม พพิิธภณัฑ์ปลาวาฬ  ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมีบ่อเล้ียงวาฬและโลมา ท่ี
เช่ือมต่อกบัทะเล ภายในพิพิธภณัฑมี์โครงกระดูกวาฬของจริงขนาด 15 เมตรรวมทั้งยงัมีแบบจ าลองวาฬ เคร่ืองมือ
ท่ีใชล้่าวาฬตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จดัแสดงให้ชมอีกดว้ยท่ีน่ี และท่ีพิเศษท่ีสุด ท่านสามารถสัมผสัความน่ารัก
ของเหล่าปลาโลมาไดอ้ย่างใกลชิ้ดสุดๆ โดยท่านสามารถเดินเขา้มาในบริเวณบ่อเล้ียง และให้อาหารปลาโลมา 
ดว้ยการหย่อนลงปาก เหล่าโลมาจะข้ึนมารับอาหารจากมือของท่าน เรียกได้ว่าใกล้ชิดสุดๆ โดยท่านสามารถ
สมัผสัปลาโลมาไดด้ว้ยมือเปล่า และท่านยงัสามารถเก็บภาพประทบัใจกบัเหล่าโลมาไดอี้กดว้ย หลงัจากนั้นท่าน
จะไดเ้พลิดเพลินกบัการแสดงของเหล่าวาฬ และโลมาอนัแสนฉลาด และน่ารัก บอกไดค้ าเดียวเลยว่า แสนรู้สุด 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  SHINGU UI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 
 

 

 

 
 

วนัที่ห้า  ศาลเจ้าอิเสะ – นาโกย่า – ช้อปป้ิงย่านซากาเอะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ Ise Jingu Shrines ศาลเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิในเมืองอิเสะ จงัหวดัมิเอะ มีผูเ้ดินทางมา
สกัการะปีละกว่าแปดลา้นคน เป็นศาลเจา้ท่ีชาวญ่ีปุ่ น เช่ือว่าตอ้งมาไหวส้กัคร้ังหน่ึงในชีวิต นบัว่าเป็นสถานท่ีท่ีมี
ความศกัด์ิสิทธ์ิและมีความเก่าแก่ มีอายุราวๆ 2,000 ปี ท่ีน่ีชาวญ่ีปุ่ นมกั  จะมาสกัการะบูชา เทพเจา้อามะเทระซึ โอ
มิคามิ Amaterasu เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย ์ท่ีประดิษฐานอยู่ภายในศาลเจา้แห่งน้ี ซ่ึงเช่ือกนัว่าราชวงศญ่ี์ปุ่ นสืบเช้ือ
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สายมาโดยตรง ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นแหล่งรวมศาลเจ้าถึง 125 แห่ง โดยมีศาลเจ้าหลกัคือ ในคู (ศาลเจ้าดา้นใน) และ 
เกะคู (ศาลเจา้ดา้นนอก) ระหว่างทางเดินไปนมสัการศาลเจา้ดา้นใน จะตอ้งเดินผา่นป่าสนเขียวชอุ่มและ สะพานอุ
จิ สะพานท่ีเป็นเชิงสัญลกัษณ์เช่ือมระหว่างโลกมนุษยแ์ละดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิของเทพเจ้า สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี 
จดัเป็นสถานท่ียอดนิยมส าหรับการขอพร โดยเฉพาะความโชคดี มีผูค้นนิยมมาขอพรและสกัการะจ านวนมาก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่นาโกย่า ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงในย่านซากาเอะ มีห้างสรรพสินคา้อยู่หลายแห่งท่ีเหมาะ

ส าหรับทุกกลุ่มลูกค้า โดยมีตั้งแต่ “ห้างสรรพสินคา้ชั้นสูง” ท่ีจะวางขายสินค้าคุณภาพสูงและมีราคาแพง เช่น 
Gucchi, Chanel, Burberry, Dior และอีกมากมาย นอกจากน้ีคุณยงัสามารถหาร้านคา้ทัว่ไปอยา่งเช่น Zara หรือ Old 
Navy ไดต้ามทอ้งถนนของยา่นซากาเอะ ซ่ึงถือเป็นสถานท่ีท่ีดีท่ีสุดในนาโกย่า ส าหรับการมาชอ้ปป้ิงและใชเ้วลา
หลายชัว่โมงในการเดินเท่ียว พร้อมรับประทานอาหารแสนอร่อย 

 น าท่านเดินทางต่อสู่ NABANA NO SATO (なばなの里) อยู่ในเมืองนางาชิมะ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น ้าคิโสะ
กบัแม่น ้ าอิบิ เขตคุวานะ จงัหวดัมิเอะ ท่ีน่ีเป็นสวนดอกไมท่ี้ มีดอกไมบ้านสะพร่ังบนเน้ือท่ีประมาณ 3 แสนตาราง
เมตร ทุ่งดอกไมข้นาดใหญ่ เร่ิม  จากเรือนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไมบ้านตามฤดูกาล  

 ไปจนถึงดอกรักเร่หรือดอกดาเลียและดอกคอสมอสในฤดูใบไมร่้วง เป็นทศันียภาพงดงามท่ีติดตาตรึงใจ  อยา่งไร
ก็ตามส่ิงท่ีท าให้ NABANA NO SATO เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่ญ่ีปุ่ นก็คือการประดบัไฟในฤดูหนาว เดิมท่ีในฤดูหนาว
ชนิดของดอกไม้จะลดลง ดังนั้นจึงได้เ ร่ิมน าแสงสีของ LED เข้ามาประดับประดาตามต้นไม้ภายในสวน 
จนกระทัง่ความสวยงามของ Illumination เล่ืองลือโด่งดงัไปทัว่ประเทศถึงขนาดถูกแนะน าว่าเป็นสถานท่ีดูไฟ
ประดบั “สวยระดบัโลกท่ีตอ้งไปก่อนตาย”  จะมีการประดบัไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆ หลากหลายโซน ซ่ึงใน
รอบปี 2018-19 น้ี จะน าเสนอความเป็นญ่ีปุ่ นในธีม JAPAN ผ่านหลอดไฟ LED นบัลา้นดวง ในบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก งานจะจดัข้ึนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม และจะจดังานจนถึงเดือนพฤษภาคมปีถดัไปเลย การ
ประดบัไฟในฤดูหนาวเร่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2004 และมีมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงระดบัความอลงัการและผูม้าเท่ียวชมจะ
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในแต่ละปี เคล็ดลบัก็คือสเกลการใชพ้ื้นท่ีทัว่ทั้งสวนประดบัประดาไดอ้ย่างหรูหราอลงัการและ
สามารถสะกดผูม้าเท่ียวชมไดอ้ยูห่มดั โดยการจดัองคป์ระกอบของลกัษณะภูมิประเทศกบัตน้ไมต่้างๆ ไดอ้ยา่งลง
ตวั และใชค้วามเด่นของแสงสีคลัเลอร์ฟูล ตน้ไม ้และดอกไมใ้นสวนมาเนรมิตโลกอนัสวยงาม ท่านจะพบกับ
อุโมงคท์างเดินความยาว 200 เมตร ท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัย (มีเงนิแจกท่านละ 2,000 เยน) 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หก นาโกย่า – สวนสนุก LEGOLAND– นาโกย่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ LEGOLAND JAPAN สวนสนุก ธีมพาร์คแห่งใหม่ท่ีเอาใจแฟนตวัต่อ LEGO ของเล่นคลาสสิค 
สร้างท่ีเมืองนาโกยา่ เปิดวนัท่ี 1 เมษายน 2017 ซ่ึงท่ีน่ีจะถือเนสวนสนุกแห่งแรกของญ่ีปุ่ น และ แห่งท่ี 8 ของโลก
สร้างข้ึนบนพ้ืนท่ี 93,000 ตารางเมตร มีเคร่ืองเล่นและกิจกรรมมากถึง 40 จุด ท่ีสามารถเล่นไดท้ั้งครอบครัวซ่ึง
หน่ึงในไฮไลทจ์ะรวมถึงแบบจ าลองปราสาทนาโกยา่ 

บ่าย อิสระท่านตามอธัยาศยัภายใน เลโกแ้ลนด ์นาโงยา่ แบ่งออกเป็นหลายโซน อาทิ Miniland พ้ืนท่ีเมืองต่างๆ ท่ีสร้าง
ข้ึนจากเลโก้, Pirate Shore ทุกคนจะได้สนุกสนานกบัต่อสู้กบัโจร   สลดั โดยการยิงปืนฉีดน ้ า พายเรือหนีปลา
ฉลาม, Lego®City มีกิจกรรมให้เด็กๆไดส้นุก ทั้งเรียนขบัรถบนถนนเลโก ้เป็นนกัดบัเพลิงและขบัเรือ, Knight’s 
Kingdom พ้ืนท่ีท่ีเป็นอาณาจกัรของกษตัริยมี์ทั้งปราสาทและบริเวณเมืองรอบปราสาท, A  dventure จะพานัก
ส ารวจไปล่องเรือด าน ้ าผจญภยัโลกใตน้ ้าท่ีแสนลึกลบั คน้หาสมบติัท่ีถูกขโมยของฟาโรห์ ส ารวจซากปรักหักพงั
ของส่ิงก่อสร้างโบราณ และ Bricktopia ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ความรู้และความคิดสร้างสรรคใ์นการประกอบ
หุ่นยนตแ์ละส่ิงของต่างๆ  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

 อิสระอาหารกลางวนั และเย็นตามอัธยาศัย  
 
 
 

 

 
 
 
 

วนัที่เจด็ สนามบิน นาโกย่า – กรุงเทพฯ 

00.30 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 647 
04.30 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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อตัราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ 73,900.- 41,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 73,900.- 41,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 73,900.- 41,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 71,900.- 39,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพิม่ท่านละ 9,900.- 9,900.- 

 

*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจี านวนผู้เดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 

*** กรณผู้ีเดนิทางในคณะมไีม่ถงึ 25 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดนิทางให้นะคะ *** 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียก

เก็บเพ่ิม  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เน่ืองจากตั้งแต่ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ท าการยกเว้นวซ่ีาท่องเที่ยวส าหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วนั 
 
**  ส าหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย ** 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจ า) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั กรณีใช้เอกสารเป็น 

BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถน ามาใช้ย่ืนวซ่ีาได้  
 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีท าธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ท าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

 
เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงนิ  

 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมมัดจ าเป็นจ านวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมมัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

 ( ส าหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวนัหยุดยาว ) 
 กรณีท่ีลกูคา้ พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ท าการจอง หากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
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 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯจะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  
 

การยกเลิกและการคืนเงนิ 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บค่ามัดจ า 
 กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
  หากท าการออกตัว๋กับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ   
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการ
พ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นนั้น และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผูย้ื่นประสงค์จะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นเกิน
15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) 
 การยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นกบัประเทศไทย 
 ผูท่ี้จะเขา้ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดียวกบัผู ้
ท่ียื่นขอวีซ่ากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรือขอ
ตรวจเอกสารท่ีจ าเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออ่ืนๆ 
 จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงค์จะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ
ดว้ยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติั
การเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321-2.htm
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4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่เขา้
ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต     
งดออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็น
การช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละ
สิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต า่กว่า 25 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วนั  
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