


1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - อิออนมอลลกิฟุ
Washigatake
Kogen Hotel หรือ
เทียบเทา

2 ตลาดเชาเมืองทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - คานาซาวา - ปราสาทคานาซาวา -
สวนเคนโระคุเอ็น - สถานีรถไฟคานาซาวา

Econo Kanazawa
Higashi หรือเทียบ
เทา

3 ตลาดปลาโอมิโจ - สวนฮิรุกะโนะโคเก็น - ดิวต้ีฟรี Nagoya Hotel หรือ
เทียบเทา

4 นาโกยาทีวีทาวเวอร - วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ - ทาอากาศยานชูบุเซ็น
แทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง -

5 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900



ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป
ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบิน
เป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได

เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง

สําคัญมาก ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด

จําพวก เน้ือ
สัตว พืช ผัก 

ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับ
และจับ

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ AEON MALL

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศ
ตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่ ่

เชา
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินไทยไล

ออนแอร (SL) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

07.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทรสายบิน ไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL310

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ
ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

บาย
15.25 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน (เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้น

ตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญมาก ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ

จากนั้น นําทานเดินทางสู AEON MALL เมืองกิฟุ รานช็อปป้ิงก็อาจจะเหมือนหางปกติท่ัวไป มีโซนรานอาหาร ราน 100 เยน นอกจาก
นั้นแลวก็เป็นโซนช็อปป้ิง มีรานหลากหลายใหเลือก มีของตั้งแตเครื่องสําอาง ของกิน ของฝาก ไปถึงเครื่องใชไฟฟาเลย

ค่ํา
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ AEON MALL

พักท่ี Washigatake Kogen Hotel หรือเทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการคมนาคม
ทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวย
กัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอ
ในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1 เทอมิ
นอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

ใหทานไดจับจายใชสอย ซ้ือของใชและอาหารตางๆ โดยภายในเป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนัก
ทองเท่ียวท้ังชาวญ่ีป ุนและชาวตางชาติ

Washigatake Kogen Hotel หรือเทียบเทา



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก
การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสา
เหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินชม ตลาดเชาทาคายามา (Morning Markets) เรียกไดวาเป็นสิ่งท่ีพลาดไมไดเมื่อมายังเมืองทาคายามา เพราะ
บรรยากาศการคาขายของท่ีน่ีจะแตกตางจากเมืองใหญๆมากทีเดียว ดวยความเป็นเมืองท่ียังคงความเป็นชนบทอยูมาก ทําใหแลดูเป็นกันเอง
มากกวา แถมราคายังกันเองกวาไปซ้ือในหางใหญๆ

ตลาดเชาของเมืองน้ีจะมีดวยกัน 2 แหง คือ ตลาดจินยะเมะ (Jinya-mae Market) ตั้งอยูหนาอาคารทาคายามาจินยะ (Takayama
Jinya) และตลาดมิยางาวะ (Miyagawa Market) ตั้งอยูริมแมน้ํามิยางาวะในเขตเมืองเกาทาคายามาสินคาท่ีจําหนายในตลาดสวนใหญเป็น
งานฝีมือทองถิ่น ขนมขบเค้ียว สินคาทางการเกษตร เชน ผักสด ผักดอง และดอกไม เป็นตน

จากนั้นนําทานสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโก
ใหเป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคา
เหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแตละปีไมตํ่า
กวา 680,000 คน เลยทีเดียว

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยางใบโฮบะ

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองคานาซาวา (Kanazawa) ในจังหวัดอิชิคะวะ (Ishikawa) เป็นเมืองท่ีมีวัฒนธรรมประวัติศาสตรอัน
ยาวนาน และเป็นเมืองยอดนิยมท่ีสาวๆ มักพากันมาทองเท่ียว หากใครมีโอกาสไดมาท่ีน่ี ขอแนะนําใหเดินเลนไปตามถนนหนทางทามกลาง
บรรยากาศเกาๆ พลางเอร็ดอรอยกับการตระเวนชิมของหวาน และแวะชอปป้ิงตามรานขายของกระจุกกระจิกสไตลซักกะ (Zakka) นารักๆ
มากมาย

นําทานชม ปราสาทคานาซาวะ (ไมรวมคาเขาชมปราสาท) นับเป็นอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวสุดฮิตของเมืองคานาซาวะ (Kanazawa) ซ่ึงก็
เป็นปราสาทเกาแกท่ีมีพ้ืนอาณาบริเวณขนาดใหญมากแหงหน่ึงของญ่ีป ุนเลยทีเดียว ในอดีตนั้นปราสาทแหงน้ีไดเคยเป็นของไดเมียวตระกูล
ใหญเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุนของสมัยยุคเอโดะ

นําทานชม สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) (รวมคาเขาชมสวน) นับเป็นแลนมารกท่ีโดดเดนมากๆ ของเมืองคานาซาวะ
(Kanazawa) ท่ีสายธรรมชาติอยากเห็นสวนงามๆ เพราะท่ีน่ีนั้นไดชื่อวาติด1 ใน 3 ของสวนท่ีนาตื่นตาตื่นใจท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน
ทัศนียภาพความงดงามภายในสวนท่ีสวยไมซ้ําในทุกๆ ฤดูแนๆ

จากนั้นนําทาน อิสระชอปป้ิงยาน คานาซาวา สเตชั่น เป็นหางภายในสถานีรถไฟคานาซาวา มีรานอาหาร รานขายเสื้อผา โดยเฉพาะราน
ขายของฝาก และของท่ีระลึกมีขนาดใหญ สินคาของท่ีระลึกสวนมากจะเป็นขนมหนาตาและแพ็คเกตสวยงาม

ค่ํา
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Econo Kanazawa Higashi หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดแหงน้ีไดเริ่มขึ้นตั้งแตสมัยเอโดะ เพ่ือเป็นตลาดซ้ือขายขาว, ตนหมอน, และดอกไมนานา
ชนิด จนกระท่ังเขาสูกลางสมัยเมจิไดเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของชาวไรชาวนา
ไดเริ่มนําผักผลไมมาขายท่ีตลาดแหงน้ี จนเป็นท่ีรูจักในนามของ “ตลาดเชา”

้ ้

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู หมูยางใบโฮบะ

 Econo Kanazawa Higashi หรือเทียบเทา

เชา



หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบบานทรงไทย มี
การเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดอิชิคาวา โดยตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ลอมรอบดวย
ทะเลญ่ีป ุนทางทิศตะวันตกและจังหวัดโทยามา คานาซาวานั้นถือไดวาเป็นศูนยกลางของเศรษฐกิจ
อันรุงเรืองและอารยธรรมอันล้ําคามาตั้งแตสมัยเอโดะ

เป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญ ปราสาทแหงน้ีมีระบบปอมปราการซ่ึงมีชองสําหรับยิงปืนบนกําแพงท่ี
อยูรอบนอกเพ่ือปองกันตัวปราสาทจากศัตรู แผนกระเบื้องสีขาวสวยชวยใหหลังคาดูงดงามทําจาก
ตะกั่ว ในสวนของกําแพงสรางจากปูนสีขาวและติดทับดวยกระเบื้องบางๆ

สวนเคนโระคุเอ็น คือสวนญ่ีป ุนท่ีสวยงาม มีพ้ืนท่ี 11.4 เฮกตาร ตั้งอยูบนจุดท่ีสูงทางตอนกลาง
ของ Kanazawa ใกลกับปราสาท Kanazawa สวนน้ีเคยเป็นพ้ืนท่ีของตระกูล Maeda ซ่ึง
ปกครองเขต Kaga ในยุคศักดินา (บริเวณ Ishikawa และ Toyama ในปัจจุบัน) ซ่ึงพวกเขาดูแล
รักษาสวนแหงน้ีจากรุนสูรุน จากสัดสวนและความงดงามทําใหสวนแหงน้ีไดรับการยกยองใหเป็น
หน่ึงในสวนของขุนนางศักดินาท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีป ุน

เป็นสถานีรถไฟหลักท่ีเสมือนเป็นประตูสูเมืองคานาซาวา สถานีน้ีดําเนินการโดย West Japan
Railway Company (JR West) มีลักษณะเป็นโดมแกวท่ีจําลองมาจากรมกันฝนและ
“Tsuzumi Gate (ประตูทสึซึมิ)” ท่ีจําลองมาจากกลองท่ีใชในการแสดงด้ังเดิมของญ่ีป ุน ท่ีน่ีถือวา
เป็นสถานีรถไฟท่ีสวยท่ีสุดในโลก

รับ

ประทาน
อาหารเชา ณ

หองอาหารของ
โรงแรม

นําทานเดินทางสู ตลาดโอมิโจ เป็น
ตลาดสดขนาดใหญและมีความเกาแกกวา

200
ปี ตั้ง

อยูในใจกลางเมือง
(Kanazawa) ของจัง

หวัดอิชิคาวา (Ishikawa) ท่ีรวมรานคาไวมากมายกวา 100 ราน ท้ังรานขายอาหารสด อาหารแหง ผักและผลไม รวมถึงรานอาหารท่ีดึงดูดให
นักทองเท่ียวมาล้ิมลองความสดอรอยของอาหารทะเล

จากนั้นนําทานเดินทางชม ทุงดอกโคเกีย+ดอก Petunia ณ สวน Hirugano Pacnic Garden สวนดอกพิทูเนียขนาดใหญกวา 4
หมื่นตน ถือวาใหญเป็นอันดับตน ๆ ของประเทศญ่ีป ุนเลยทีเดียว สวนตนโกเกียก็ยังมีใหถายรูปเลนกันอยูเหมือนเดิมกวา 1 หมื่นตน
นอกจากนั้นภายในยังมีกิจกรรมตางๆ ใหรวมสนุกกันกันดวย เชน กิจกรรมซิปไลน ปิกนิกบารบีคิว หรือกิจกรรมทําโซบะ

หมายเหตุ การบานและเปล่ียนสีของดอกไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู DUTY FREE ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา เดินทางสู ยานการคาซาคา
เอะ ใหทานไดอิสระเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง มีรานรวงประมาณ 1100 ราน โดยยานน้ีจะมีหางดังเชน PARCO, MITSUKOSHI,
DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, ราน 100 เยน พรอมท้ังรานขายเสื้อผา รองเทา พรอมท้ังยังมีรานอาหารหลากหลาย
ชนิดใหไดเลือกซ้ือเลือกทานอีกดวย

ค่ํา
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Nagoya Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ การบานและเปล่ียนสีของดอกไม ขึ้นอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นตลาดปลาชื่อดังในใจกลางเมืองคานาซาวา เปิดใหบริการเมื่อ 400 ปีกอนในฐานะตลาดเชา ใน
ยุคศักดินา ตลาดแหงน้ีเคยเป็นแหลงอาหารสําคัญของแควนคะกะ และเริ่มเปิดใหบริการแกคน
ท่ัวไปในปี 1904 หลังจากนั้น ตลาดแหงน้ีไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนไดรับสมญานามวา
“ครัวแหงคานาซาวา” คราครํ่าไปดวยชาวบานในทองถิ่นและนักทองเท่ียวอยูเสมอ ภายในตลาดมี
รานคาประมาณ 170 ราน ซ่ึงนักทองเท่ียวจะไดพบกับเมนูขาวหนาปลาดิบ และซูชิสดใหมอยูหลาย
ราน

เป็นพ้ืนท่ีสวนอันสวยงามท่ีมีไฮไลทคือทุงตนโคเคียประมาณ 10,000 ตน ซ่ึงจะเปล่ียนสีทุกฤดู
อยางเชนเป็นสีเขียวในฤดูรอนและเปล่ียนเป็นสีแดงในฤดูใบไมรวงท่ีเรียกไดวาเป็นจุดถายรูปสุด
ชิคจุดหน่ึงของกิฟู บริเวณรอบๆ มีพ้ืนท่ีกิจกรรมกลางแจงตางๆ รอใหบริการนักทองเท่ียว ซ่ึงมีท้ัง
ซิปไลน ปีนตนไม และอ่ืนๆ

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา แวนตา
เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

 Nagoya Hotel หรือเทียบเทา

เชา

รับ

ประทาน
อาหารเชา ณ

หองอาหารของ
โรงแรม

นํา
ทานชมและถายรูปดาน
หนา นาโงยาทีวีทาวเวอร
(Nagoya TV Tower)
ตั้งอยูภายในเมืองนาโก
ยา (Nagoya) ภายใน

จังหวัดไอจิ (Aichi) เรียกไดวาเป็นจุดชมวิวยอดฮิตตลอดกาลของเมืองแหงน้ีก็วาได ท่ีสําคัญตึกแหงน้ีไมธรรมดา เพราะเป็นหอสงสัญญาณ
โทรทัศนแหงแรกในประเทศญ่ีป ุน (ไมรวมคาเขาชมดานใน)

นําทานเดินทางสู ศาลเจาโอสุคันนอน ตั้งอยูภายในเมืองนาโกยา (Nagoya) จังหวัดไอจิ(Aichi) นับวาเป็นวัดในพระพุทธศาสนาท่ีมีชื่อ
เสียงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิ่งท่ีทําใหวัดน้ีมีชื่อเสียงโดงดังมากๆ ก็คงเพราะวัดแหงน้ีนั้นเป็นท่ีประดิษฐานของเทพคันนอน ซ่ึงเชื่อกันวา
เป็นเทพเจาท่ีขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา

จากนั้นนําทานอิสระชอปป้ิง ยานชอปป้ิงโอสุ (Osu Shopping Arcade) ของเมืองนาโงยา มีอายุประมาณ 400 กวาปี เป็นถนนการ
คาท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวเป็นอยางมากดวยมนตเสนหของบรรยากาศยานชนชั้นแรงงานแบบด้ังเดิม มีรานคานอย
ใหญมากมายกวา 1,200 รานคาเรียงรายตลอดสองขางทางยาว 1.7 กิโลเมตร

บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเมืองนาโกยา

16.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL 311 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ค่ํา
21.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋ว
รถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร
ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสาย

การ
บิน

โรงแรม ท่ีพัก การจราจร

เหตุการณทางการเมือง การนัด

หยุดงาน การกอ
จลาจล อุบัติเหตุ

สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคี
ภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึง
เป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุม
จากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เป็นหอสงสัญญาณโทรทัศน ท่ีเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุน สรางเสร็จในปี 1954 ตั้งอยูในใจกลางสวน
Hisaya Ōdori หอคอยแหงน้ีมีความสูง 180 เมตร และมีหอสังเกตการณหลักสองแหงท่ีความสูง
90 เมตร เป็นท่ีรูจักภายใตชื่อเลนของ "ทันเดอรทาวเวอร"

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียงโดงดังของเมืองนาโกยา ซ่ึงเป็นวัดของนิกายชินงอนในโอสึ และยังเป็น
สวยหน่ึงของกลุมวัดท้ั ง39 ของโอวาริ วัดเจาแมกวนอิมท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองและเป็นวัดท่ีไดรับ
ความนับถือจากชาวญ่ีป ุนเป็นจํานวนมาก วัดเจาแมกวนอิมสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยคามาคุระใน
จังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคําสั่งใหยายศาลเจาจากกิฟุมาไวยังเมืองนาโงยา
วิหารหลักของวัดเป็นท่ีประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม วัดแหงน้ีแมจะถูกทําลายจากท้ังอุทกภัยและ
อัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได

ยานชอปป้ิง Osu เป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญและเป็นท่ีนิยมท่ีมีกวา 1,200 รานคาและราน
อาหาร ทุกชนิดของรานคารวมท้ังรานคาเครื่องใชไฟฟา, รานขายเสื้อผามือสองรานอาหารและคาเฟ
ท่ีเปิดอยู หางสรรพสินคาจะแออัดเสมอกับผูคนและเต็มไปดวยพลังงาน หลายเหตุการณท่ีจะมีขึ้น
ตลอดท้ังปีรวมท้ังเทศกาลฤดูรอน Osu ในเดือนสิงหาคม Osu Daido-chonin เทศกาลในเดือน
ตุลาคมและ Osu Setsubun Takarabune Gyoretsu

เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1 เทอมิ
นอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการคมนาคม
ทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวย
กัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอ
ในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจาก
ความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดย
โรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอ
เปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัด
กํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาใน
การตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ
แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอป
ป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตอง
เรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ไมสามารถ
ขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชม
ได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจอง
และถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตาม
กฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ
เดินทาง

กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยตนเอง และหาก
มีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็นความผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับ
ผิดชอบคาใชจายตางๆ

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ี
ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออก
มา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจง
มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร
ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาใชจายใหไม
วาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น



กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน
2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจาก
ทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวใน
ระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว

คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
 

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิได
ระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศ
ญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)

คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)
 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือ
การทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะ
ถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
 



หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจา
หนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาด
จากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสาย
การบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย
ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะ
คอนเฟิรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได 

สําคัญมาก ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ 

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพอากาศ
เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได
และผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทางแลว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและกลับ ณสนามบิน
สุวรรณภูมิทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาเด็ก INFANT 12,000 บาท

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) (คาทิป
หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ี

สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบิน
กอน 7 วันของการเดินทาง)


