
#12345 ทัวรญ่ีปุน เกียวโต ทาคายามา โอซากา 5 วัน 2 คืน
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หมูบานชิราคาวาโกะ บิน JL
ทัวรญี่ปุน เกียวโต นาโกยา ทาคายามา นารา โอซากา วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ
ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ซันมาชิซูจิ วัดโทไดจิ ชอปปงชินไซบาชิ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ถนนกาน้ําชา - วัดคินคาคุจิ -
สถานีนาโกยา   

Hashima
Daily Hotel
หรือเทียบเทา

3 ทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - อิออนม
อลลกิฟุ   

Hashima
Daily Hotel
หรือเทียบเทา

4 นารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - สวนกวางนารา - ดิวต้ีฟรีประเทศญ่ีป ุน -
ยานชินไซบาชิ - ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท - ทาอากาศยานคันไซ    -

5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,000

11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,000

25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ถนน
กาน้ําชา - วัดคินคาคุจิ - สถานีนาโกยา

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบิน JAPAN AIRLINES เคานเตอร R เพ่ือ
เตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน

23.30 น. เหินฟาสู สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี JL728 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสู

นําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแมโพสภ เทพเจาท่ีเป็นท่ีนับถือย่ิงของประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ใหมีความ
เป็นอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นําทานสักการะ พระแมโพสภ และเทพจ้ิงจอกท่ีชาวญ่ีป ุนชื่อวาเป็น ทูตสวรรค
ผูคอยนําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย ทานจะไดตื่นตากับรูปป้ันของเทพจ้ิงจอก ท่ีมีจํานวนมากมาย

นําทานชม ศาลโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณของศาลเจาท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลด
หล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES OF GEISHA ท่ี ซายูริ นางเอกของ
เรื่องว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ําใส ท่ีติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหม เป็นวัดท่ีใหญและ
เกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัว

่ ่ ้ ่



วิหารใหญ ซ่ึงไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาล่ิม เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมีอายุเกาแกย่ิงกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ปี มาแลว เป็น
ท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจาแหงความรํ่ารวย มั่งค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร

จากระเบียงแหงน้ีสามารถถายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอม
กับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้ําศักดิส์ิทธิส์ามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก รวย
สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง

จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญ่ีป ุนตบแตงตามสมัยเอโดะท่ีมีชื่อเรียกวา ถนนสายกาน้ําชา และ เลือกซ้ือสินคาพ้ืน
เมือง ท่ีระลึก เกี่ยวกับญ่ีป ุนขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของญ่ีป ุน มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไมวาจะเป็นไส
ถั่วแดงสูตรด้ังเดิม, ไสสตรอเบอรรี่, ชอคโกแลต เป็นตน หรือวาจะเป็นชาเกียวโต, ตุกตาเกียวโต , เครื่องเซรามิคตางๆ และของ
ท่ีระลึกอีกมากมายนานาชนิด

นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผอน ตอมาบุตรชายของทาน
ไดดัดแปลงใหเป็นวัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหมในปี พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดวย
ทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดด่ืมด่ํากับความสะอาดใสของสระน้ําท่ีสามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม

นําทานเดินทางสู นาโกยา สเตชั่น ศูนยกลางการคมนาคมทางรถไฟท่ีสําคัญของเมืองและภูมิภาค Chubu อีกท้ังยังเป็นจุด
เชื่อมตอในการเดินทางไปยังจังหวัดหรือภูมิภาคอ่ืนๆ เพราะท่ีน่ีเป็นศูนยรวมสถานีรถไฟ JR, รถไฟใตดิน และรถไฟดวนชินคัน
เซ็นเอาไวดวยกัน ท่ีชั้นใตดินของสถานีนาโกยายังมีแหลงชอปป้ิงขนาดใหญอีกดวย ไมวาจะเป็นรานขายเสื้อผาแฟชั่น รองเทา
กระเปา รานขายของฝาก และรานอาหารมากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Hashima Daily Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานคันไซ

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดคิโยมิสึ บาย

วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ําใส” วัดเกาแกบนเนินเขาท่ีมีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็นวัด
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด นิยมเดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัตวเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบท้ังหมด
แตท่ีนาสนใจ คือ เสาท่ีค้ํายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพ้ืน 12 เมตร โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว โดยใชวิธีเขาล่ิมดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญ่ีป ุนโบราณ



วันท่ี 3 ทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมือง
เกาซันมาชิซูจิ - อิออนมอลลกิฟุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ถนนกานํ้าชา

วัดคินคาคุจิ

สถานีนาโกยา

เป็นถนนท่ีตั้งอยูระหวางทางเขาวัดคิโยมิสึ มีรานคาตางๆ ท่ีตกแตงเลียนแบบสมัยเฮอัน
และมีสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิดตั้งขายอยูระหวางสองขางทาง

หรือท่ีเรียกวาวัดทอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดน้ีเคยเป็นท่ีพํานักของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูท่ีชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูน บรรยากาศภายในวัดจะ
เป็นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูตรงกลางสระน้ํา ภาพสะทอน
ปราสาททองคําท่ีอยูในสระน้ํา ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึ้น

เป็นศูนยกลางการคมนาคมทางรถไฟท่ีสําคัญของเมืองและภูมิภาค Chubu อีกท้ังยังเป็น
จุดเชื่อมตอในการเดินทางไปยังจังหวัดหรือภูมิภาคอ่ืนๆ เพราะท่ีน่ีเป็นศูนยรวมสถานี
รถไฟ JR, รถไฟใตดิน และรถไฟดวนชินคันเซ็นเอาไวดวยกัน สถานี Nagoya Station
จึงเป็นศูนยกลางการคมนาคมท่ีสําคัญมากเลยทีเดียว นอกจากน้ี ท่ีชั้นใตดินของสถานีนา
โงยายังมีแหลงชอปป้ิงขนาดใหญอีกดวย

 คํ่า  Hashima Daily Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดท่ีอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูคนท่ีเป็นมิตร

นําทานเท่ียวชม เมืองทาคายามา ท่ีไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาท่ียังคงดูแลวัด ศาลเจา
แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว

นําทานสู หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานท่ีไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับ
บานในแบบกัสโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีป ุนด้ังเดิม ชื่อน้ีไดมาจากคําวา กัสโช ซ่ึงแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานท่ีหลังคาชัน
ถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือท่ีพนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซ่ึง
โครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยางหนักในชวงฤดู
หนาวไดดี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมสถานท่ีสําคัญเมื่อครั้งอดีต ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิ
ดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐในยุค

่ ่ ้



เอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ
โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

นําชมความงามของเมืองทาคายามา ซ่ึงยังคงความเป็นบานเมืองแบบญ่ีป ุนด้ังเดิมอยางแทจริงเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ
ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปีกอน ใหทานไดเลือกซ้ือของ
ท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเป็นเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุกตาตาม
ความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน

นําทานชอปป้ิง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก ใหทานไดเลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคาท่ีเป็นแบรนดญีป ุน
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ีน่ีไดเลย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Hashima Daily Hotel หรือเทียบเทา

ทาคายามา

ชิราคาวาโกะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

 บาย

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี



วันท่ี 4 นารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - สวนกวางนารา
- ดิวตี้ฟรีประเทศญี่ปุน - ยานชินไซบาชิ - ริงกุ พรีเมียม เอา
ทเล็ท - ทาอากาศยานคันไซ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

อิออนมอลลกิฟุ
ใหทานไดจับจายใชสอย ซ้ือของใชและอาหารตางๆ โดยภายในเป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยม
ในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวญ่ีป ุนและชาวตางชาติ

 คํ่า  Hashima Daily Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแหงแรกของญ่ีป ุน สรางขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1253

นําทานชม วัดโทไดจิ เป็นวัดท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ตน รองรับหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามสมัย
คามาคุระ สรางขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1286 สิ่งสําคัญท่ีล้ําคาท่ีสุดของวัดน้ีคือ หลวงพอโตไดบุสสึ สรางดวยทองสัมริดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในโลก ประดิษฐานอยูในวิหารหลวงพอโต ซ่ึงหลังเดิมถูกไฟไหม และสรางขึ้นใหมถึง 2 ครั้ง ซ่ึงวิหารหลังปัจจุบันมีขนาดเพียง 2
ใน 3 ของหลังเดิม และยังไดชื่อวาเป็นวิหารไมขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยเชนกัน และทุกทานจะไดสัมผัสกับกวางนารักและแสน
เชื่องท่ีอยูบริเวณรอบวัดเป็นจํานวนมาก

อีกหน่ึงมนตสนหของวัดโทไดจิน่ันคือ กวางท่ีอาศัยอยูใน สวนกวางนารา (Nara Park) ท่ีอยูติดกัน ซ่ึงจะออกมาเดินอวด
โฉมใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกันอยางมากมาย ดวยจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาอยางไมขาดสาย จึงทําใหกวางเหลาน้ีคุน
เคยกับนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี สําหรับอาหารท่ีกวางเหลาน้ีโปรดปรานไดแก ชิกะ เซนเบ ซ่ึงเป็นแครกเกอรชนิดพิเศษสําหรับ
กวาง ซ่ึงทุกทานสามารถซ้ือใหกวางไดในราคา 150 เยน

จากนั้นชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีรานคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ซ่ึงมีสินคาใหบริการทุก
ทานเลือกจับจายใชสอยในราคาถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบางประเภทจะไมสามารถซ้ือในเมืองอ่ืนของประเทศญ่ีป ุนได
จะเป็นสินคาประจําเมืองเทานั้น

ยานชินไซบาชิ ยานชอปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคา
หลากหลายรูปแบบท้ังสําหรับเด็ก และผูใหญ ซ่ึงยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกท้ังยัง
มีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจาก
ญ่ีป ุนน่ันเอง

นําทานสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปป้ิงใหญใกลกับสนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือ
สินคา “แบรนดเนม” ชื่อดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผา, กระเปา, รองเทา
อุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟา และยังเป็นแหลงรวมสินคาแบรนดญ่ีป ุนโกอินเตอรมากมาย ใหทานไดเลือกชอปป้ิงตามอัธยาศัย

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิงสินคา

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



นารา

วัดโทไดจิ

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา

สวนกวางนารา

เมืองนารา (Nara) เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็น
สัญลักษณของเมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา
ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระท้ังเมือง ไมวาจะเป็นศาลเจา วัด หรือตามทอง
ถนนก็ตาม

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุด และมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน เป็นเหมือนศูนยกลางของวัดท้ังหมดใน
ประเทศ อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก

หลวงพอโต ณ วัดโทไดจิ” อดีตศิลปกรรมอันรุงโรจนของตระกูลฟูจิวาระ ผูปกครองญ่ีป ุน
ในยุคแรก หลวงพอโต(ไดบุทสึ) ซ่ึงทําจากทองสัมฤทธิข์นาดมหึมาภายในโบสถไมโบราณ
พรอมชมฝูงกวางนับรอยท่ีมารวมตัวกันตามธรรมชาติ วัดแหงน้ีไดรับฉายาวาวัดสวนกวาง
หรือท่ีเรียกกันวา วัดหลวงพอโต เป็นพระคูบานคูเมืองมากวา 1,200 ปี ประดิษฐานอยู
ภายในวิหารไมโบราณท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีกวางปาจํานวนมาก ตางมาชุมนุมกันเองโดย
ธรรมชาติ เพ่ือทักทายขออาหารจากนักทองเท่ียวไมเวนวันหยุด..

เป็นสวนท่ีตั้งอยูในเมืองนารา ท่ีตีนเขาวาคาคูสะ เปิดมาตั้งแตคศ1880 เปิดสวนท่ีมีกวาง
เดินเลนอยางอิสระ ทําใหเป็นอีกหน่ึงจุดสนใจของสถานท่ีน้ี

ดิวต้ีฟรีประเทศญี่ปุน

ยานชินไซบาชิ

 บาย

ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) ทุกทานสามารถเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมชั้นนําของ
โลกโดยปลอดภาษี ท่ีน่ีเป็นศูนยช็อปป้ิงปลอดภาษีแหงแรกของญ่ีป ุนท่ีรัฐบาลอนุมัติใหผูท่ี
เดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดโอกินาวาซ้ือโดยไมตองเสียภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยัง
ตางประเทศ มีสินคาประมาณ 4,000-5000 รายการใหเลือกสรร อาทิ เครื่องสําอางค
น้ําหอม นาฬิกา กระเปา ไวน และสปิริต และยังมี DFS แกลอเรีย โอกินาวา (DFS
Galleria Okinawa) ท่ีเปิดในปี 2005 ใหเขาชมดวย ตั้งอยูท่ียานชินโตชิน เมืองนาฮา

ยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนนสาย
ทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน เครื่อง
ใชไฟฟา ฯลฯ



วันท่ี 5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท
แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา ตั้งอยูท่ีเมืองริงกุ ตรงขามกับทาอากาศยาน
นานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของสหรัฐอเมริกา และมี
บรรยากาศแบบรีสอรท ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากมาย ซ่ึงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุนมากมาย

ทาอากาศยานคันไซ คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

 กิจกรรม เชา

00.55 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี JL727 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง

04.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ  

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 46 กก.

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ 

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น

ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

่



คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ และหัวหนาทัวร ทานละ 3,500 เยน /ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และหัวหนาทัวร 3,500 เยน /ทริป/ตอทาน

ราคาจอยแลนดไมรวมตั๋วเครื่องบิน หักคาตั๋วออกทานละ  8,000 บาท

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
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2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 


