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DAY 1 วันแรกของการเดินทางแห่ งความสุ ข สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (ประเทศญี่ปน)
ุ่
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ C ประตูทางเข้าเบอร์ 1-2 สายการบินไทย (TG)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
23.50 น. นาคณะออกเดินทางสู่
ประเทศญี่ปน
ุ่ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

สายการบินไทย (TG) ใช้ เครื่ อง AIRBUS A330-300 จานวน ที่นั่ง 263 จัดที่นั่งแบบ 2-4-2
รวมน้าหนักสัมภาระถือขึน
้ เครื่อง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครื่ อง 30 กก./ท่าน
บริการอาหารทั้งขาไปและขากลับ
เที่ยวบินขาไป BKK- NRT TG 640 เวลา 23.50 น. - 08.10 น.
เที่ยวบินขากลับ KIX -BKK TG 673 เวลา 17.25 น. - 22.00 น.
DAY 2 สนามบินนาริตะ ญี่ปน
ุ่ - โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (รวมตั๋ว) - ช้ อปปิ้ งชินจูกุ - พัก SHINJUKU PRINCE HOTEL

(-/-/-)

08.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปน
ุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าไทย 2 ช.ม.กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อ สะดวกในการ
นัดหมาย) สาคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นา อาหารสด จาพวก เนื้อสั ตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรั บ เดินทางสู่
เดินทางสู่ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุ กในฝั นของผูค้ นทัว่ โลก เป็ นสวนสนุ กแห่ งแรกที่สร้างขึ่นนอกประเทศอเมริ กา ตั้งแต่วนั ที่ 15 เมษายน 1983
ก่อสร้างคล้ายคลึงกับดิสนียแ์ ลนด์ที่แคลิฟอร์เนียและแมจิกคิงดอมที่ฟลอริ ดา ดาเนินงานโดยบริ ษทั โอเรี ยนทัลแลนด์คอมปานี ซึ่ งได้รับลิ ขสิ ทธิ์จากเดอะ
วอลต์ดิสนีย ์ ทั้งโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์และโตเกียวดิสนียซ์ ี ถือเป็ นสวนสนุกเพียงแห่งเดียวที่วอลส์ดิสนียม์ ิได้เป็ นเจ้าของกิจการ
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TOKYO DISNEYLAND

โตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์ แบ่งเป็ นโซนต่างๆ ถึง 7 โซน ได้แก่
1. World Bazaar เป็ นแหล่งรวมร้านค้ามากมายภายใต้ธีมอาคารบ้านเรื อนสไตล์อเมริ กนั สมัยก่อน
2. Adventureland เพลิดเพลินกับโลกแห่งการผจญภัยและความฝันได้อย่างเต็มอิ่ม เช่นPirates of the Caribbean และ Jungle Cruise Wild Life Expedition
สารวจป่ าน่าพิศวงกับกัปตันเรื ออารมณ์ดี นอกจากนี้ก็ยงั เต็มไปด้วยร้านอาหารเพียบ
3. Westernland เป็ นแหล่งรวมเครื่ องเล่นที่มอบประสบการณ์ผจญภัยแบบสุ ดเหวี่ยงภายใต้ธีมอเมริ กาสมัยก่อน เช่น Big Thunder Mountain สนุกกับทริ
ปสุ ดมันส์นงั่ รถไฟเหมืองแร่ เที่ยวทุ่งหญ้ารกร้างและ Tom Sawyer Island Rafts
4. Critter Country เป็ นโซนที่มี Splash Mountain สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวสุ ดระทึกบนเรื อท่อนซุ งซึ่ งเป็ นหนึ่งในเครื่ องเล่นยอดนิยมที่สุด ของ
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์เลยทีเดียว นอกจากนี้ Splash Mountain ยังโด่งดังเรื่ องระบบถ่ายรู ปตอนช่วงพีคน่าหวาดเสี ยวที่สุดของเครื่ องเล่นอีกด้วย
5. Fantasyland เป็ นที่ต้ งั ของปราสาทซิ นเดอเรลล่า เต็มไปด้วยเครื่ องเล่นชวนฝั นสาหรับเด็กๆมากมาย เช่น Pooh's Hunny Hunt (หมีพูห์ตามหาน้ าผึ้ง)
และ Peter Pan's Flight (การผจญภัยของปี เตอร์แพน)
6. Toontown สัมผัสพระเอกของสถานที่แห่งนี้คือ บ้านของมิคกี้เมาส์ และเหล่าผองเพื่อนดิสนียอ์ าศัยอยู่
7. Tomorrowland เป็ นโซนที่สามารถเพลิดเพลินกับโลกแห่งอนาคตและอวกาศ เช่น Star Tours: The Adventures Continue สัมผัสประสบการณ์แห่งโลก
ภาพยนตร์เรื่ อง Star Wars, Buzz Lightyear Astro Blaster จากภาพยนตร์เรื่ อง Toy Story และ Space Mountain สนุกกับการท่องเที่ยวอวกาศสุ ดระทึก
และโซนใหม่ล่าสุ ด Beauty and the beast ที่เปิ ดในปี 2020 เป็ นส่ วนต่อขยายจากโซน Fantasyland สร้างขึ้นในธีมการ์ตูน Beauty and the beast
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เที่ยง

เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาแห่ งความสนุก  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์

SHINJUKU

ค่า


เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ ง  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ ย่ านชินจูกุ
แนะนาเมนูเด็ดที่ห้ามพลาด!! ซู ชิสายพาน ,ทงคัตสึ ,ข้ าวหน้ าปลาไหล ,เทมปุระ ,ลิน
้ วัวย่ าง ,เนื้อย่ าง
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก ณ โรงแรม SHINJUKU PRINCE HOTEL

SHINJUKU PRINCE
HOTEL

DAY 3 ช้ อปปิ้ งชิบูย่า – พิพธิ ภัณฑ์ แผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – โกเทมบะ เอาท์เล็ต – บุฟเฟ่ ต์ขาปู
แช่ น้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ

(B/L/D)

เช้ า  บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
นาท่านสู่ ย่ านชิ บูย่า ย่านวัยรุ่ นชื่ อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว รวมแฟชั่นทันสมัยของหนุ่ มสาวและหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั "ฮาจิโกะ" รู ปปั้ นสุ นขั
แสนรู ้ ที่เป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสาหรับหนุ่ มสาว อัพเดทแฟชัน
่ จากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่ อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่าน
และรู ปถ่ายที่บน
ั ทึกภาพทางม้าลายข้ามถนนห้าแยกอันเป็ นเอกลักษณ์ของชิ บุย่ า มักถูกนาไปแสดงบนหน้านิ ตยสารแฟชั่นหรื อนิ ตยสารท่องเที่ยวต่างๆ
ทางแยกอัศจรรย์น้ ีได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของความมีชีวิตชีวาในมหานครโตเกียวและยังเป็ นตัวแทนของชิบูยา่ ที่เป็ นเวทีแฟชัน
ุ่ กด้วย
่ และศิลปะของญี่ปนอี
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SHIBUYA : HACHIKO STATUE

เดินทางสู่ ศู นย์ จาลองแผ่ นดินไหว เป็ นตัวแทนของการส่ งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู ้ผลกระทบจากภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟ
ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจาลองแผ่นดินไหว
ห้องอุทกภัย โซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู ้ต่างๆและโซนช้อปปิ้ งสิ นค้างานฝี มือญี่ปุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผาและของฝากอีกมากมาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปิ้งย่ าง (2) เสิ ร์ฟพร้ อมผักสดๆนานาชนิดและน้าจิม้ รสเด็ดต้ นตารับญี่ปนแท้
ุ่
ๆ

LAKE ASHI : HAKONE SIGHTSEEING CRUISE
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ให้ท่านได้ผ่อนคลายท่า มกลางธรรมชาติ ล่ องเรื อโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิ โ นะโกะหรื อ ทะเลสาบฮาโกเนะ เป็ นทะเลสาบอันเงีย บสงบอันมี ภู มิ ทัศน์
สวยงามเพราะรายล้อมไปด้วยภูเขาและป่ าไม้อนั อุดมสมบูรณ์ เรื อโจรสลัด คือ เรื อโดยสารแบบประจาทางที่แล่นเชื่อมระหว่างท่าเรื อฮาโกเน่ม าจิ (Hakone
Machi Port) ท่าเรื อโมโตะฮาโกเน่ และท่าเรื อโทเง็นได รวม 3 แห่ง เรื อโจรสลัดมีท้ งั หมด 3 แบบ แต่ละแบบมีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไป เวลาที่เรื อโจร
สลัดแล่นสวนกันนั้นดูยงิ่ ใหญ่อลังการมาก เมื่อเรื อออกจากท่าเรื อโมโตะฮาโกเน่มาสักพักเราจะพบกับทัศนี ยภาพอันงดงามที่องค์ประกอบสาคัญทั้งหลาย
มารวมกันอยู่ในฉากเดียวไม่ว่าจะเป็ นภูเขาไฟฟูจิ เสาโทริ อิสีแดงสดของศาลเจ้าฮาโกเน่ และทะเลสาบอาชิอน
ั แสนงดงาม เป็ นจุดที่ห้ามพลาดถ่ายรู ปเก็บ
ไว้เป็ นที่ระลึกเลยทีเดียว

GOTEMBA PREMIUM OUTLETS

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้ าท์ เล็ต แหล่งรวมสิ นค้านาเข้าและสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดงั ไปทัว่ โลก พบกับคอลเลคชัน
่ เสื้ อผ้าใหม่
ล่ า สุ ด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลื อ กซื้ อ กระเป๋าแบรนด์ เ นมยี่ ห้ อ ดัง ได้ ที่ ร้ า น BALLY, PRADA,
GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, LONGINES ฯลฯ
รองเท้าแฟชัน
่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
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ค่า  บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูบุฟเฟ่ ต์ ขาปู (3)
หลังรับประทานอาหาร ให้ท่านได้ แช่ น้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทาให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตและให้ผิวพรรณสวย(แช่ครั้ง
ละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่ โมง)
 นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก ณ โรงแรม ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรื อ เทียบเท่ า

ALEXANDER ROYAL
RESORT YAMANAKAKO

DAY 4 ปราสาทมัตสึโมโตะ - ทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาจิ – สะพานนากาบาชิ - ชมมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - กิฟุ
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)

(B/L/-)

MATSUMOTO CASTLE
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นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมัตสึโมะโตะ ชมควำมสง่ำงำมของ ปราสาทมัตสึโมโตะ (ถ่ายภาพด้านนอก) ที่ถกู สร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ 1504 ซึ่งนับได้ว่ำเป็ น
ปรำสำทที่เก่ำแก่ที่สุดในประเทศญี่ปนุ่ และนอกจำกนีก้ ็ยงั เป็ นปรำสำทติดอันดับ 1 ใน 12 ปรำสำทดัง้ เดิมที่ยงั คงสภำพสมบูรณ์และสวยงำมที่สดุ ของ
ประเทศญี่ปนุ่ ที่สำมำรถรอดพ้นกำรถูกทำลำยจำกเพลิงของสงครำมมำได้จนถึงปั จจุบนั ตัวปรำสำทมีผนังที่ทำด้วยสีดำสนิททำให้มีฉำยำว่ำ ปรำสำท
อีกำดำ จุดถ่ำยรูปที่สวยคือ สะพำนแดง ปรำสำทสีดำที่เมื่อถ่ำยคู่กบั สะพำนแดงจะสวยงำมมำก อิสระให้ท่ำนเก็บภำพควำมประทับใจตำมอัธยำศัย

SANMACHI – SUJI

NAKABASHI BRIDGE
เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่ า (Takayama) เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่มีบา้ นเรื อนแบบญี่ปุ่นสมัยโบราณหลงเหลืออยู่ ในอดีตก่อนที่ญี่ปนจะรวมเป็
ุ่
นหนึ่ ง
ได้แบ่งออกเป็ นประเทศต่างๆ มากมาย และพื้นที่ในแถบนี้ก็คือประเทศฮิดะ (Hida) ทาให้ยงั มีการใช้ชื่อ "ฮิดะ" หลงเหลืออยู่บา้ ง เช่น การเรี ยกชื่อเมืองว่า
ฮิ ดะทาคายาม่า นาท่านเยี่ยมชม ย่ านเมื องเก่ าซั นมาจิ เคยเป็ นศูนย์กลางการค้าขายที่ เฟื่ องฟูอย่างมากในสมัยเอโดะ โดยมีถนนที่เชื่ อมระหว่างสถานที่
สาคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาลเจ้า ปั จจุบน
ั ย่านนี้ ได้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของเมืองทาคายามะ ได้ชื่อว่าเป็ นถนนสายวัฒนธรรมที่เปิ ดให้
นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม โดยชื่ อ “ซันมะจิ (Sanmachi)” นี้ เป็ นชื่ อเรี ยกรวมของถนน 3 เส้น และได้รับการขนานนามว่าเป็ นย่านเมืองเก่า เอกลักษณ์อีก
อย่างของที่นี่คือ อาคารบ้านเรื อนต่างๆจะมีเฉพาะสี ดาและสี น้ าตาลเท่านั้น โดยหากมีการปรับปรุ งหรื อสร้างอาคารใหม่ก็ตอ้ งทาสี ดาหรื อสี น้ าตาลเช่นกัน
เพื่อรักษาบรรยากาศของย่านนี้ ไว้ให้ใกล้เคียงในอดีต สิ่ งหนึ่ งที่ตอ้ งเห็นตามร้านขายของฝากที่ย่านเมืองเก่าแห่งนี้ คือตุ๊กตา 'สารุ โบโบ' ในภาษาท้องถิน
่
ของทาคายาม่า สารุ โบโบแปลว่าลูกลิง ถือเป็ นสัญลักษณ์ของทาคายาม่าเลย สะพานนากาบาชิ สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสี ที่แดงเข้ม ทาให้
เป็ นจุดที่สังเกตได้ง่าย อีกทั้งสะพานแห่ งนี้ ยงั ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญจุดหนึ่ งของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบาน
สะพรั่งอยู่รายล้อมตัวสะพานจนกลายเป็ นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมืองทาคายาม่า นอกจากนี้ยงั จะมีตน้ หลิวขึ้นอยู่รอบๆสะพานซึ่ งจะมีกิ่งยาว
และห้อยลงดูเป็ นพุ่มสวยงามทาให้ดูเป็ นสี เขียวชะอุ่มแลดูร่มรื่ น
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
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SHIRAKAWA-GO

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ งดงามทรงเสน่ห์ดุจดังหมู่บา้ นในเทพนิยาย ณ ที่ราบท่ามกลางขุนเขาสู งโอบล้อมแห่ งเมืองชนบทเล็กๆ มีหมู่บา้ นเล็กๆแต่
เต็มไปด้วยเสน่ ห์ดว้ ยงานสถาปั ตยกรรมอันงดงามเป็ นเอกลักษณ์ ดุจดัง “หมู่บา้ นในนิ ทาน” หรื อ “หมู่บา้ นในเทพนิ ยาย” หมู่บา้ นแห่ งนี้ มีภูมิปัญญาการ
ก่อสร้างอันทึ่ง ที่มาพร้อมกับภาพความงามซึ่ งจะผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สร้างความงดงามประทับใจให้กบั ผูม้ าเยือนเป็ นยิ่งนัก หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ มี
ชื่อเต็มว่า “กัสโชซึ คุริโอกิมาฉิ ชิราคาวาโกะ” หมู่บา้ นโบราณนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ในฤดูใบไม่ร่วงเป็ น
ช่วงเวลาที่ตน้ ไม้ใบหญ้าภายในหมู่บา้ นแห่งนี้เปลี่ยนสี สันจากเขียวขจีเป็ นสี เหลือง สี ส้ม สี แดง ดูแปลกตา สวยงามไปอีกแบบ อากาศในช่วงนี้ เย็นสบาย
เหมาะจะมาเที่ยวชมถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจที่ไม่เหมือนใคร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองกิฟุ ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู ซ่ ึ งเป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มี
แหล่งเพาะปลูกทาการเกษตรมากมาย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็ นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก ณ โรงแรม KOYO HOTEL GIFU หรื อ เทียบเท่ า

KOYO HOTEL GIFU
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DAY 5 เกียวโต - ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ดิวตีฟ
้ รี - เอ็กซ์ โปรซิตี้ ศูนย์รวมความบันเทิงทีใ่ หญ่ทสี่ ุ ดในญี่ปน
ุ่
ช้ อปปิ้ งโดทงโบริ - ชินไซบาชิ
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)

(B/L/-)

FUSHIMI INARI

เดินทางสู่ เมืองเกียวโต เป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริ ง เต็มไปด้วยวัดและศาลเจ้าเก่าแก่โบราณ ซึ่ งแต่ละที่ก็จะมี
ความสวยงามแตกต่างกันไป ทาให้เมืองเกียวโตมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย นาท่านสักการะขอพรเทพเจ้าที่ ศาลเจ้ าฟุชิมิอินาริ เสาโทริ อิสีแดง
นับพันต้นที่เรี ยงรายเป็ นทางยาวของศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ได้กลายเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณ์ของเมืองเกี ยวโต เสาอินาริ ซ่ ึ งตั้งเรี ยงกันเป็ นอุโมงค์เส้นทางเดิน
เส้นทางนี้จะตรงไปยังป่ าในหุ บเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ์สิทธิ์ที่สูงถึง 233 เมตร ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สร้างขึ้นเพื่อถวายให้แด่
เทพอินาริ เทพเจ้าแห่งกสิ กรรม เพื่อให้พ้น
ื ที่บริ เวณนี้ มีน้ าอุดมสมบูรณ์ ปลูกข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ ศาลเจ้าหลักหรื อฮอนเด็น (Honden) มีความงดงาม
มาก ที่บริ เวณทางเข้าศาลเจ้าจะมีประตูโรมอน (Romon Gate) ซึ่ งได้รับบริ จาคในปี 1589 โดยโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) บุคคลสาคัญด้าน
การเมือ งและการปกครองของญี่ปุ่น ที่ด้านหลังของศาลเจ้าหลักจะเป็ นทางเข้าสู่ แถวประตูโทริ อิซ่ ึ งตั้งครอบทางเดินขึ้นสู่ ยอดเขา โดยมีจุดเริ่ มต้นที่แถว
ประตูสองแถวตั้งขนานกันเรี ยกว่า เซนบอน โทริ อิ (Senbon Torii) หรื อ "ประตูโทริ อิหนึ่ งพันเสา" เสาโทริ อิที่ต้ งั อยู่บนเส้นทางนี้ ได้รับการบริ จาคโดย
บุคคลและองค์กรต่างๆ โดยจะมีการสลักชื่อผูบ้ ริ จาคและวันที่เอาไว้ที่ดา้ นหลังของเสาแต่ละต้น
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
มุ่งหน้าสู่ เมืองโอซาก้ า เมืองใหญ่แห่งญี่ปนตะวั
ุ่
นตก เป็ นเมืองเศรษฐกิจสาคัญและมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของญี่ปน
ุ่ ถือเป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา
อันเป็ นศูนย์กลางการเดินทางและการค้าที่รุ่งเรื องมาตั้งแต่อดีตของภูมิภาคคันไซ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ร้านปลอดภาษี ดิวตีฟ
้ รี มีสินค้าหลากหลายอย่าง
รวมไปถึงแบรนด์หรู ท้ งั ในและนอกประเทศที่ตอบโจทย์นกั ช้อป ไม่ว่าจะป็ นเครื่ องสาอางค์และสกินแคร์ต่างๆ อาทิ Clarins ,Chanel ,Three ,Estee Lauder
,Clinique ,SK-II , De La Mer ,FANCL แบรนด์ ค วามงามจากญี่ ปุ่นที่ โ ด่ ง ดัง เรื่ อ งคุณภาพในด้า นการปราศจากสารเคมี ทุก ชนิ ด น้ า หอม Givenchy, Jo
Malone ขนม อาทิ Potato farm , Shitoi koibito ,Royce ฯลฯ อาหารเสริ มและเครื่ องประดับคุณภาพดีที่ห้ามพลาด

EXPOCITY

นาท่านสู่ ศูนย์รวมความบันเทิงขนาดยักษ์ในโอซาก้าเพื่อสัมผัสประสบการณ์ตื่นเต้นแปลกใหม่ ที่ เอ็กซ์ โปซิตี้ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้ าง
ขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จดั ขึ้นเมื่อปี 1970 มีเนื้ อที่ท้ งั หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่ งนี้ มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้
คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ ง กินข้าว หรื อแม้แต่ถ่ายรู ปได้
ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิ ต้ ี ได้แบ่งออกเป็ นหลายโซนน่าสนใจ
1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรู ปแบบการนาเสนองานศิลปะ และยังให้นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด
2. Osaka English Village ชุมชนสาหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าชมได้เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษในรู ปแบบที่ไม่ซ้ าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของ
เมืองต่าง ๆ จากทัว่ ทั้งอเมริ กา
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปน
ุ่ ที่จะทาให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ตู นตัวโปรด
4. Orbi สถานที่แห่งการเรี ยนรู ้ธรรมชาติ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่ งเป็ นภาพยนตร์การ์ตูน
6. Lalaport Expocity สวรรค์ของนักช้อปปิ้ ง ซึ่ งขนร้านค้าแบรนด์ต่างๆ มาไว้ที่นี่มากกว่า 100 ร้าน พร้อมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆอีกมากมาย
Signature Premium Plus (11/17)

DOTONBORI

อิระช้อปปิ้ ง ย่ านโดทงโบริ ย่านช้อปปิ้ งใจกลางเมืองโอซาก้า สัญลักษณ์ที่โดนเด่นคือมีป้ายไฟกูลิโกะขนาดใหญ่ยกั ษ์ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันอย่างมากมายบริ เวณ
สะพานเอบิซู ย่านโดทงโบริ ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1612 หรื อราว 300 กว่าปี ก่อน จากโครงการขุดคลองเพื่อเชื่อมต่อกับแม่น้ าในสมัยนั้น ทาให้เกิดเป็ น
ย่านการค้าหลักของโอซาก้าซึ่ งทอดยาวไปตามแม่น้ าโดทงโบริ ย่ านชินไซบาชิ ย่านสุ ดฮอตของเหล่านักท่องเที่ยวเพราะเป็ น ย่ านศูนย์ กลางการช้ อ ปปิ้ งที่
ใหญ่ ที่สุดของเมื องโอซาก้ าและภูมิภาคคัน ชิ นไซบาชิ ซุจิมีระยะทางทั้งหมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอื่นๆ ที่อยู่หัวและท้ายด้วยก็จะกลายเป็ นย่าน
ร้านค้าที่มีความยาวราว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็ นร้านขายยา ร้านขายเครื่ องสาอาง ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 และคาเฟ่ มากมาย
ค่า
เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ ง  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ ย่ านโดทงโบริ
แนะนาเมนูเด็ดที่ห้ามพลาด!! ปูอลาสก้ ายักษ์ ร้ าน Kani Doraku , ร้ านโบเทจู (Botejyu) โอโคโนมิยากิ (Okonomiyaki) ต้ นตารับเจ้ าแรกผู้คิดค้ น
มายองเนสสู ตรพิเศษ และ ยากิโซบะกระทะร้ อน (Teppan-yaki) , Kougarya Takoyaki ทาโกะยากิชื่อดัง

นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก ณ โรงแรม SARASA HOTEL NAMBA หรื อ เทียบเท่ า

SARASA HOTEL
NAMBA
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DAY 6 ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า (รวมตัว๋ ) - สนามบินคันไซ - สนามบินสุ วรรณภูมิ

(B/-/-)

เช้ า  บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
เดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงและเก่าแก่มากที่สุดแห่ งหนึ่ งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็ น ครั วของโอซาก้ า มีบรรยากาศ
ภายในเป็ นทางเดินเล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสดและแบบพร้อมทาน มีของกินเล่น
และอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน ของที่ขายส่ วนภายในตลาดคุโรมงจะเป็ นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อและผักต่างๆ ร้านอาหาร
ต่างๆภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกันทั้งแบบสดๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุ งสุ ก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุง้
เทมปุระ และผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลของญี่ปนอี
ุ่ กด้วย

OSAKA CASTLE

เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้ า (ขอสงวนสิ ทธิ์กรณีปราสาทปิ ด เปลี่ ยนเป็ นถ่ ายภาพด้ านนอก) แลนด์มาร์ กอันดับหนึ่ งของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็ตอ้ งมา
เยือน สร้างขึ้นในปี 1583บนพื้นที่ซ่ ึ งเดิมเป็ นที่ต้ งั วัดอิชิยาม่า โฮคันจิ การก่อสร้างปราสาทนี้มีความประสงค์ที่จะให้ปราสาทแห่งนี้เป็ นศูนย์กลางของญี่ปุ่น
ที่ได้รับการรวบรวมเป็ นปึ กแผ่ นภายใต้อานาจปกครองของตระกูลโทโยโทมิ (Toyotomi) โอซากะโจนับเป็ นปราสาทที่ใหญ่ ที่สุดในสมัยนั้น แต่ทว่า
ปราสาทโอซาก้าถูกเผาทาลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระกูลโทโยโทมิ และได้รับการฟื้ นฟูข้ ึนใหม่ในสมัยเอโดะ ปราสาทโอซาก้านับเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้าด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ห้อมล้อมด้วยกาแพงหิ น คูน้ า ไปจนถึง สวนนิชิโนมา
รุ ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มองแล้วดูตดั กับความเป็ นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ทาให้ความรู ้สึกเหมือนเป็ นปราสาทโบราณที่
หลุดเข้ามาในยุคปั จจุบนั
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นาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน
17.25 น. เหิ นฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
22.00 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจาสุ ดประทับใจ

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปลีย่ นแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้ านอาหารตามความเหมาะสมเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นหลัก
หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการ
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน

กาหนดการเดินทาง
22 - 27 ตุลาคม 2563

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่ าน
(ราคาต่ อท่ าน)
43,777

พักเดี่ยวเพิ่ม
(ราคาต่ อท่ าน)
10,777

อุณหภูมิเฉลี่ย
สู งสุ ด - ตา่ สุ ด
22℃ - 19℃

**จอยแลนด์ ไม่ ใช้ ตั๋ว 24,777 บาท**
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี 8,777 บาท กรณี เพิม่ เตียงเสริ มสาหรับเด็กให้คิดเป็ นราคาผูใ้ หญ่ทุกกรณี **
**ค่าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับ และไกด์ นาเที่ยว 2,000 บาท /ทริป/ท่าน**
การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 15 ท่ านขึน
้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท/ท่ าน
ในกรณีมีผ้เู ดินทาง 10-14 ท่ าน หรื อเลื่อนการเดินทาง
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เงื่อนไขการจองรถรับ-ส่ ง สนามบิน
- แจ้ งการใช้ บริการรถรับ-ส่ ง สนามบินไม่ น้อยกว่ า 3 วันก่ อนการเดินทาง
- การรอรับจากที่พัก เจ้ าหน้ าที่จะรอที่สถานที่นัดหมายเป็ นเวลา 30 นาที นับจากเวลานัดรับกรณีไม่ พบลูกค้ า และไม่ สามารถติดต่ อได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปล่ อยรถ
- กรณีจุดนัดพบที่สนามบิน เจ้ าหน้ าที่จะรอพบลูกค้ าเป็ นเวลา 120 นาที นับจากเวลาเครื่ องมาถึงสนามบิ น กรณีไม่ พบลูกค้ าและไม่ สามารถติดต่ อได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปล่ อยรถ - กรณีแจ้ งยกเลิก กรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 12 ชั่วโมง ก่ อนวันเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์กรณีเกิดการล่ าช้ า หรื อเหตุสุดวิสัยที่ไม่ สามารถเข้ ารับได้ ตามกาหนดอันมีสาเหตุจากการปิ ดถนน น้าท่ วม หรื อก่ อการร้ าย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ลูกค้ านากระเป๋าเดินทางขึน
้ รถได้ ขนาดไม่ เกิน 22 นิ้ว จานวน 1 ใบ / ท่ าน
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เครื่ องฟอกอากาศขนาดพกพา รักษาสิ่งแวดล้อม กรองฝุ่ นละออง กลิ่น และคุณสมบัติอื่นๆ ดังต่อไปนี้
1. กรองอากาศ ไออ้ อนลบสามารถขจัดละอองฝุ่ น ควัน ที่มีขนาดเล็กถึง 0.01um
2. ปรับค่ าคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ าให้ เป็ นกลาง ไออ้ อนลบสามารถต้ านคลื่นแม่ เหล็กสร้ างเกราะป้ องกันสายตา-ผิว
3. ต่ อต้ านเชื้อแบคทีเรีย เมื่อไออ้ อนลบในอากาศสั มผัสกับเชื้อโรค แบคทีเรีย จะสามารถเข้ าไปทาลายโครงสร้ าง
ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจนทาเชื้อโรค แบคทีเรียตายในที่สุด ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่มีค่าไออ้ อนสู ง เชื้อแบคทีเรียสามารถลดลง 90% ขึน
้ ไป
4. ใช้ ได้ ดีกับสภาวะแวดล้ อมที่มีควันบุหรี่ รัศมีการกรองอากาศ 1 ตารางเมตร ใช้ งานง่ ายห้ อยคอ หรื อแขวนไว้ หัวเตียงก็ได้ น้าหนักเบาเพียง 60 กรัม
ขนาด6.80x3.80x1.80cm.

เงื่อนไข ข้อควรระวัง และการรับประกัน
- ชาร์ ทแบต 2-3ชม ใช้ ได้ นาน 24 ชม เวลาชาร์ ทจะขึน
้ ไฟสี แดง ชาร์ ทเต็มไฟจะเปลี่ยนเป็ นสี เขียว เพื่อเป็ นการถนอมแบตควรชาร์ ทหลังใช้ แบตจนหมด
- รับประกัน 1 ปี (ไม่ รวมความเสี ยหายที่เกิดจากความตั้งใจ หรื อตกน้า) มีจุดบริการหลังการขายใน จีน เกาหลี ญี่ปุ่ น ไทย
- มีประจุไฟฟ้ าขนาดต่า ไม่ เป็ นอันตรายต่ อร่ างกาย แต่ พยายามหลีกเลี่ยงการสั มผัส พู่ท้งั 2ข้ าง และช่ องเสี ยบ USB
- ราคาข้ างต้ นยังไม่ รวมค่ าจัดส่ ง สิ นค้ าจัดส่ งภายใน 7 วัน หลังจากได้ รับหลักฐานการชาระเงิน
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เงื่อนไขการชาระเงิน
- กรุ ณาชาระเงินมัดจา 10,000 บาท หลังทาการจองภายใน 3 วัน
- การจ่ ายส่ วนที่เหลือทั้งหมด กรุ ณาชาระก่ อนการเดินทาง 21 วัน
- กรณีทาการจองก่ อนวันเดินทางภายใน 14 วัน กรุ ณาชาระเงินเต็มจานวนภายใน 1 วัน
หมายเหตุ : ระบบจะทาการตัดที่อัตโนมัติหากไม่ ได้ รับเงินภายในวันตามที่กาหนด

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง
- แจ้ งยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วันก่ อนวันนาเที่ยว คืน 100% ของอัตราค่ าบริการ (หักลบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน
้ จริงของบริษัทฯ ถ้ ามี)
- แจ้ งยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 15 วันก่ อนวันนาเที่ยว คืน 50% ของอัตราค่ าบริการ (หักลบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน
้ จริงของบริษัทฯ ถ้ ามี)
- แจ้ งยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่ า 15 วันก่ อนวันนาเที่ยว ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินค่ าบริการ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคิดเงินค่ าธรรมเนียมตัดบัตรที่เกิดขึน
้ จริง กรณียกเลิกเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน ภายใน 90 วัน (นับจากวันที่เลือกเดินทางเดิม)
- แจ้ งเลื่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 21 วัน ก่ อนวันนาเที่ยวได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 90 วัน (นับจากวันที่เลือกเดินทางเดิม) ไม่ เสี ยค่ าธรรมเนียม
โดยโปรแกรมและสถานที่ใกล้ เคียงกับโปรแกรมทัวร์ เดิม ค่ ามัดจาสามารถนาไปใช้ ภายหลังได้
หมายเหตุ : การยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางจะต้ องส่ งแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเซ็นเอกสารเป็ นลายลักษณ์ อักษรเท่ านั้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับชั้นประหยัด (Economy Class) พร้ อมน้าหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ ในรายการ รวมทั้งค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
- ค่ าที่พัก ห้ องละ 2 ท่ าน ค่ าอาหาร ค่ าเข้ าชม และค่ ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
- ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในรายการ เช่ น ค่ าอาหาร-เครื่ องดื่ม มินิบาร์ ในห้ อง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าอินเตอร์ เน็ต และค่ าทาหนังสื อเดินทาง
- ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่ าภาษีน้ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
- ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น

เงื่อนไขและข้อกาหนดในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับท่ านผู้เดินทางที่มีความประสงค์ จะลักลอบเข้ าประเทศ หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่ การท่ องเที่ยว
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว ท่ านไม่ ได้ ร่วมเดินทางหรื อถูกปฏิเสธ การเข้ า-ออกจากประเทศใดๆ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้ าชื่ อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการ
จองตั๋วเครื่ องบิน ในกรณีที่ลูกค้ ามิได้ ส่งหน้ าหนังสื อเดินทางให้ กับทางบริษัทฯ พร้ อมการชาระเงินมัดจา
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบใดๆ ต่ อความเสี ยหายหรื อค่ าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่ องเที่ยวที่มิได้ เกิดจากความผิดของท างบริ ษัทฯ เช่ น ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสั มภาระ หรื อการบริการของสายการบิน เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรั บ ราคาค่ าบริ การเพิ่ มขึ้นในกรณี ที่มีการเปลี่ย นแปลงอั ตราแลกเปลี่ย นเงินตราต่ างประเทศ ค่ าตั๋วเครื่ อ งบิ น ค่ าภาษี
เชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ (อัตราค่ าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา)
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกสิ ทธิประโยชนข์ องท่ านที่จองทัวร์ ไว้ แล้ ว แต่ ไม่ ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด
7. ตาแหน่ งที่นั่งบนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่ องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่ างๆ บริษัทฯ ไม่ สามารถเลือกตาแหน่ งที่นั่งได้ เอง
8. มัคคุเทศก์ หรื อพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่ มีอานาจในการให้ คาสั ญญาใดๆแทนบริษัทฯ และไม่ รับฝากสิ่ งของใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาเงินระมัดจาแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับข้ อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้วข้ างต้ น
โปรดอ่านข้ อมูลรายการทัวร์ ทุกครั้งก่อนทาการจอง หากมีข้อสงสั ยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจอง
Signature Premium Plus (17/17)

