
 

 

(A)

6 DAYS 4 NIGHTS 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: July, Aug, Sep 2022 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

20.30 น. 

 

 
 

23.59 น. 

พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู __ เคำนเ์ตอร ์__ 
โดยสายการบนิ Thai Airway International เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
เหนิฟ้าสู ่ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG622 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง / เวลาทอ้งถิน่จะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  

  

วนัที ่2 
สนำมบนิโอซำกำ้ – ปรำสำทโอซำกำ้ – ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน – ชอ้ปป้ิงชนิไซบำช ิ& 

โดทงโบร ิ

07.30 น. ถงึ สนำมคนัไซ เมอืงโอซำกำ้ ประเทศญีปุ่่น จากนัน้น าท่านผ่านขัน้ตอนศุลกากรและตรวจคนเขา้

เมอืง (เวลำทีญ่ ีปุ่่น จะเร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา) ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้

ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบัยดึสนิคำ้ 

 น าท่านเดนิทางสู ่ปรำสำทโอซำกำ้ (ชมภำยใน) หรอื ปราสาททีม่ฉีายาว่า ปราสาทนกกระสาขาว 

สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีอ่ยูข่องเจา้เมอืงในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนัน้ตัง้อยูบ่นเนนิเขาทีไ่ดม้กีารส ารวจ และ

พบว่าเคยเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังโบราณมากอ่น ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิแกรนติ ขนาดมหมึา และคนู ้า

ขนาดใหญ่ เพือ่ป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึ ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ชมภายในแสดงภาพโบราณ ชดุนักรบ 

เครือ่งแตง่ตวัของขา้ราชการในสมัยกอ่น รวมถงึจุดชมววิยอดปราสาท ทีส่ามารถเห็นววิโดยรอบที่

สวยงาม 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน ดนิแดนแหง่ความสนกุและเรือ่งราวมหัศจรรยใ์นโลกของ

สสัีนแหง่จนิตนาการ ตืน่ตาและเรา้ใจไปกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ กับสวนสนกุอันยิง่ใหญต่ระการตาของ

โลกภาพยนตร ์ในจักรวาลยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอที่ตืน่เตน้ระทกึใจ อาทเิชน่ ในโซน “ฮอลลวิูด” ท่านจะ

สนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่สดุฮอท “สไปรเ์ดอรแ์มนเดอะไรด”์ ทีร่อใหท่้านพสิจูนค์วามมนัส ์คน้หา

ความลับของ “ไอแ้มงมุม” กบัเครือ่งเลน่ 3D ใหท่้านผจญภัยกับไอแ้มงมุม ตอ่สูก้ับเหลา่วายรา้ย ทุก

ความรูส้กึเหมอืนจรงิ สัมผัสไดต้า่งจากเครือ่งเลน่อืน่ๆ ทีท่่านไดเ้คยสัมผัสมา พบกับการผจญภัยกับโลก

ของไซเบอรแ์หง่แรกของโลกร่วมกับ “Terminator2” ทีป่รากฎขึน้ พรอ้มกับพลังทีท่ าใหท่้านตอ้งผงะจน

หลังตดิพนักเกา้อี ้ใหท่้านไดส้นุกตอ่ กบัโซน “ซานฟรานซสิโก” พบกับฉากเพลงิไหมท้ีล่กุไหมอ้ย่าง

รุนแรงจากเรือ่งเหมอืนราวกับเรือ่งจรงิตรงหนา้ ใน “แบ็คดราฟท”์ ไปตอ่กับการน่ังรถซมีูเลเตอรย์อ้นเวลา

หาอดตีกบั ไมเคลิ เจฟอกซ ์จากหนังเรือ่ง  “แบ็ค ทู เดอะฟิวเจอร”์ ตอ่ดว้ยพบเหลา่สัตวย์ักษ์ในต านาน 

ในโซน “จูราสสคิ พารค์” ท่านสามารถลอ่งเรอืผจญภัยไปกบัไดโนเสารย์กัษ์ใหญ่จากเรือ่ง “จรูาสสคิ 

พารค์” เดนิตอ่ไปสนุกกันใน โซล “ อะมติ ีวลิเลจ” ใหท่้านน่ังเรอืเพือ่พบกับความนา่สะพรงึกลัวเหมอืนอยู่

ในเหตกุารณจ์รงิกบั “จอว ์ฉลายขาวยักษ์” ใชทุ้นสรา้งมหาศาล เฉพาะจอวนั์น้มากกวา่ 1,500 ลา้นเยน 

นอกจากนี้ยังมขีบวนพาเหรดของเหลา่ตัวการต์นู ของคา่ยยนูเิวอรแ์ซล เชน่ Snoopy, Elmo and friends, 

Kitty, Shrek, Woody และอืน่ๆและทีพ่ลาดไมไ่ดก้ับ เครือ่งเลน่ใหม่จากภาพยนตรส์ดุฮติ “Wizarding 

World of Harry Potter” ทีก่ าลังเป็นทีน่ยิมกันอยู่ในขณะนี้ ภายในโลกแหง่เวทมนตท์ีเ่นคมติพืน้ที ่1 ใน 5 

ของสวนสนุกแหง่นี้ใหเ้ป็นฉากตา่งๆของโลกเวทมนต ์ทัง้ โรงเรยีนฮอกวอตส ์ของเหลา่พ่อมด แม่มด 

https://www.google.co.th/search?client=opera&hs=cnl&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=cI_0U4ryMMK9ugTOrIL4Bw&ved=0CBoQvwUoAA


 

 

หมู่บา้นฮอกมีด้ สถานรีถไฟคงิสค์รอส รา้นขายของแปลกประหลาดในโลกแหง่จนิตนาการ และไม่พลาด

กับการลองเครือ่งดืม่ขึน้ชือ่ของเหลา่พ่อมด แมม่ด บัตเตอรเ์บยีร!์! 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่ย่าน ชนิไซบำช ิถนนชอ้ปป้ิงชือ่ดังใจกลางเมอืงโอซากา้ สนุกสนานเพลดิเพลนิกับ
การชอ้ปป้ิงไรข้ดีจ ากัดบนถนนในร่มความยาวกว่า 2 กโิลเมตร (ชนิไซบาชซิจุโิซเท็นไก) ซึง่มรีา้นคา้และ

สนิคา้มากมายตลอดทาง น าท่านเดนิชอ้ปตอ่ในย่าน โดทงโบร ิถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึบรเิวณสะพานเอบสิึ

(สะพานกลูโิกะ) เลอืกซือ้ชิม้ทาโกยาก ิรสเด็ดปลาหมกึสดๆชิน้ใหญ่ทีแ่สนอร่อย จากนัน้ใหท่้านไดม้เีวลา
เลอืกซือ้สนิคา้ทีท่่านชอบตามอัธยาศัย 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 

 พกัที ่SHIN OSAKA ESAKA TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

  

วนัที ่3 เมอืงนำรำ – วดัโทไดจ ิ– เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคะคุจ(ิปรำสำททอง) – วดัคโิยมสิ ี– น ัง่รถไฟชนิ

คนัเซน – ทะเลสำบฮำมำนะโกะ(ทะเลสำบปลำไหล) – คำวำคูชโิกะ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมืองนาราเยี่ยมชม วดัโทไดจ ิซึง่ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของสวนนาระ สรา้งในปี 1286 

เป็นวัดทีส่ าคัญและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงนาระ  โดยมซีุม้ประตนัูนไดมง (Nandaimon-gate)  เป็นตน้เสา
รองรับน ้าหนักหลังคาที่เก่าแก่และสวยงาม ถึง 18 ตน้ ดา้นขา้งมีรูปแกะสลักเป็นรูปยักษ์เฝ้าประตู 
ทางเขา้วัดอยู่ 2 ตน ก่อนที่จะถงึวหิารใหญ่ ยังมีประตใูหญ่อกีหนึง่แหง่สแีดงตัง้ขวางบังตัววหิารไว ้ตอ้ง
เดมิออ้มเขา้ประตูทางดา้นซา้ยมือ เมื่อเขา้ถงึขา้งในจะพบวหิารขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า วหิารหลวงพ่อโต 
(Daibutsuden Hall) วิหารใหญ่โตแห่งนี้สรา้งขึ้นเพื่อแสดงถึงความมีบารมีและบุญญาธิการของ
จักรพรรดญิี่ปุ่ น ซึง่เป็นหนึ่งในวหิารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น แต่วหิารหลังที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็น

หลังที่สรา้งขึน้มาใหม่ ในปี พ.ศ. 2249 ซึง่มีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของวหิารหลังเดมิที่สรา้งมาตัง้แตค่รัง้
แรก แตก่็ยังคงมคีวามใหญ่โตมาก โดยศาลาหลังใหญ่นี้เป็นทีป่ระดษิฐานของรูปหลอ่ส ารดิพระไวโรจนะ 

หรอืทีรู่จ้ักกันว่า พระใหญ่แหง่เมอืงนาระ ขนาดความสงูองคพ์ระ 15 เมตร หนักราว 500 ตัน สรา้งขึน้ครัง้
แรกเมือ่ปี พ.ศ.1295 ซึง่เป็นพระพุทธรูปทีช่าวนาราและคนญีปุ่่ นใหเ้คราพและนับถอืจนถงึปัจจุบัน 

 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต อดตีเมอืงหลวงทีม่อีายุยาวนานมากว่า 1,000 ปี น าท่านชม 

ปรำสำททอง หรอืชาวญีปุ่่ นเรยีกกนัว่า “คนิคำคุจ”ิ ปราสาททองนี้สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีอ่ยู่ของโชกนุ ใน
สมัยโบราณ ตัง้ตระหง่านกลางสระน ้าโอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ์ีปุ่่ นโบราณ ทีไ่ดร้ับการดแูลและอนุรกัษ์
ไวอ้ย่างดเียีย่ม ตัวปราสาทโดดเดน่ดว้ยสทีองสอ่งประกายระยับยามกระทบแสงอาทติย ์เงาปราสาททาบ

ลงบนผนืน ้าคลา้ยกับมปีราสาทใตน้ ้าอกีหนึง่หลงั ใหท่้านไดเ้ก็บภาพอย่างใกลช้ดิกบัตัวปราสาทและ
บรรยากาศโดยรอบ 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านชม วดัคโิยมสิ ึเป็นวัดทีส่รา้งขึน้บนเขาโอโตวะ ประกอบดว้ยไมท่้อนซงุขนาดใหญ่น ามาวางเรยีง
เชือ่มตอ่โดยสลักไม ้วัดคโิยมสิไึดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์รยูเนสโก และยังเป็นอนุสรณ์

สถานทางประวติศิาสตร์ของเมืองเกยีวโต ท่านสามารถนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิแ์ละดืม่ “น ้าศักดิส์ทิธิส์าม
สาย” ทีเ่ชือ่กันว่าเมือ่ดืม่แลว้จะประสบความส าเร็จสามดา้น คอื “ชือ่เสยีง เงนิทอง และสขุภาพ”  



 

 

จากนัน้อสิระใหท่้านไดม้เีวลากับการเลอืกซือ้ ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงบนถนน “โอชะซากะ” และ “ซันเน็งซา
กะ” เครือ่งปั้นดนิเผาสวยๆ ชาเขยีว ขนมญีปุ่่ น พวงกญุแจพัดญีปุ่่ น ฯลฯ 
 

 น าท่านเปลีย่นอริยิาบถสู่การ “น ัง่รถไฟ ชนิคนัเซน” รถไฟวิง่เร็วที่สุดของ

ประเทศญีปุ่่ น และเคยไดช้ือ่ว่าเป็นรถไฟที ่“วิง่เร็วทีส่ดุในโลก” ดว้ย น าท่านสู่

จุดหมายปลายทางดว้ยความเร็วสงูสดุ 270 กโิลเมตรตอ่ช่ัวโมง โดยรถไฟชนิ

คันเซนมีสถติกิารเดนิรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วนิาที

เท่านัน้ 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบฮำมำนะ แหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด อสิระกับการเลือกซื้อ
ผลติภัณฑจ์ากปลาไหล อาทเิชน่ พายปลาไหล คกุกีป้ลาไหล กา้งปลาไหลกรอบ ฯลฯ หรอืเดนิถ่ายเก็บ

ภาพววิทะเลสาบเป็นทีร่ะลกึ   
 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรม                                       *Buffet KING Crab  

 
 พกัที ่TOMINOKO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่   

ใหท่้านไดสั้มผัสกับการอาบน ้าแร่ หรอืคนญีปุ่่ นเรยีกว่าออนเซ็น (Onsen) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี และยังชว่ยในระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายใหส้มบรูณ์อกีดว้ย 

 

  

วนัที ่4 ภูเขำไฟฟูจ ิ– ชมทะเลสำบ ฮำโกเน(่ลอ่งเรอืโจรสลดั) – โอวำคุดำน(ิน ัง่กระเชำ้) – สวน

สนัตภิำพ – ชอ้ปป้ิงโกเท็มบะ เอำ้ทเ์ล็ต – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางชม ภูเขำไฟฟูจ ิที่ตั ้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเล และรูปทรงกรวยคว ่าทีไ่ดสั้ดสว่นจงึเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับการสรา้งสรรคผ์ลงานของศลิปิน

ทัง้นักประพันธแ์ละกวผีูม้ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น เดมิทีช่าวญีปุ่่ นเชือ่กันว่าภเูขาไฟฟจูเิป็นสิง่ศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่

สถติของเทพเจา้จงึเป็นแดนตอ้งหา้มส าหรับสตรีมานานนับรอ้ยๆปี ฟูจยิาม่า หรือภูเขาไฟฟูจนัิน้ เกดิการ

ระเบดิครัง้สดุทา้ยเมือ่กว่าสามรอ้ยปีมาแลว้... น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ ชัน้ 5 ของ

สถานีภูเขาไฟฟูจ ิ(หรือชัน้สูงสุดที่ทางอทุยานฯจะอนุญาตใหข้ึน้ไดใ้นวันนั้นๆ แลว้แต่สภาพอากาศอ านวย) เพื่อ

ชมทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงาม ท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบและเทือกเขา

เจแปนแอลป์ในวันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส ่ 

 น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสำบ ฮำโกเน่ เป็นเรอืทีต่กแตง่แนวแฟนตาซใีนแบบเรอืโจรสลัด ภายในแบง่เป็น

โซนหอ้งปรับอากาศเพือ่หลบลมหนาวในชว่งอากาศเย็น ดา้นชัน้บนของเรอืเปิดเป็นลานโลง่ส าหรับชม

ววิโดยรอบของทะเลสาบอาช ิในวันอากาศดีๆ  ท่านสามารถมองเห็นววิของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ย่างสวยงาม

และโรแมนตกิ ส าหรับเรือที่จะพาเราไปทัศนาจรนัน้จะมีทัง้หมด 3 ล าดว้ยกัน คือ เรือ Royal II, 

เรือ Victory และเรือ Vasa ซึง่เรือแต่ละล าจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันไป ซึง่น่าสนใจไม่แพก้ัน 

ไม่ว่าเราจะไดล้่องเรือล าไหน เรอืก็จะพาเราชมทัศนียภาพของทะเลสาบอะช ิชมววิภเูขาไฟฟจู ิและ

บา้นเรอืนรมิฝากฝ่ัง รวมทัง้ศาจเจา้ฮาโกเน่ ทีม่ปีระตโูทรอิสิสีม้แดงอยู่กลางน ้าอกีดว้ย 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 



 

 

 จากนัน้พาท่าน น ัง่กระเชำ้ฮำโกเน่ เพื่อขึน้สู่ยอดเขาโอวาคุดานิ หรือที่เรียกกันว่าหุบเขานรก ที่เกดิขึน้

จากการปะทุขึน้ของภูเขาไฟฮาโกเน่ เมื่อหลายพันปีก่อน จนท าใหเ้กดิบ่อน ้ารอ้นผุดขึน้มาจากใตด้นิ น ้า

และควันเหล่านี้มีส่วนผสมของก ามะถันอยู่ดว้ย ท่านจะไดก้ลิน่ของมันตลอดที่ท่านอยู่บนยอดเขานี้ โดย

ความรอ้นของน ้าทีผุ่ดขึน้มานัน้สามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทเีดยีว และไขท่ีต่ม้จากบอ่น ้าก ามะถันนี้เปลือก

ของไขจ่ะมสีดี าสนทิ ซึง่คนญีปุ่่ นเชือ่กันว่า “กนิไขด่ าหนึง่ฟองจะท าใหอ้ายุยนืขึน้ถงึเจ็ดปี” 

 

 น าท่านชอปป้ิง ณ โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอ้ำทเ์ล็ต แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญี่ปุ่ น 

ที่ดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคช่ันเสือ้ผา้ใหม่ล่าสุดของ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 

ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่หอ้ดังไดท้ี่รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, 

GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 

TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 เดนิทางสู่ “เมอืงโตเกยีว” เมืองหลวงและศูนยก์ลางทางการเมืองและเศรษฐกจิของญีปุ่่ น และยังเป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมของโลกอกีดว้ย  

ชอ้ปป้ิง ณ ชนิจุกุ ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไม่ว่าจะเป็นรา้น 

BicCamera , Yodobashi Camera ทีม่สีนิคา้ประเภทกลอ้งถ่ายรปู นาฬกิา เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ รา้นสนิคา้

น่ารักๆ และของกระจุกกระจกิมากมาย ณ Tokyu hands, รา้นเสือ้ผา้ยีห่อ้ MUJI, รา้นของฝาก ดองกี ้Don 

Quijote, ชอ้ปเครือ่งส าอางแบบปลอดภาษี ณ รา้น Matsumoto Kiyoshi, หรอืเลอืกซือ้รองทา้วผา้ใบ

สวยๆ ในรา้น ABC Mart, เป็นตน้ นอกจากนี้ ยา่นชนิจุก ุยังมรีา้นอาหารอรอ่ยๆและรา้นขนมมากมายให ้

ท่านไดแ้วะพักเตมิแรงในระหว่างชอ้ปป้ิง!! 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 

 พกัที ่KEIO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

 

  

วนัที ่5 โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอืเลอืกเป็น โตเกยีวดสินยีซ์ ี(สนุกเต็มวนั) – เมอืงนำรติะ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 เดนิทางสู ่ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ (Tokyo Disneyland) สวนสนุกทีม่นัีกท่องเทีย่วตอ่ปีเกอืบ 20 
ลา้นคน ซึง่มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตร์
การ์ตูน วอลทด์สินีย ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 โตเกยีวดสินียแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกแหง่แรกที่สรา้งขึน้นอก

ประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ยธีมหลัก 7 ธีม และมีขบวนพาเหรดที่เดนิโชวไ์ดส้นุกสนานมากมาย

โดยเฉพาะในชว่งเย็น สนุกไปกับโซน New Fantasyland ซึง่เป็นสว่นตอ่ขยายจากโซน Fantasyland 
สรา้งขึ้นในธีมการ์ตูน Beauty and the beast โดยเนรมิตพื้นที่ใหก้ลายเป็นป่าลกึ มีทั ้ง ปราสาท

เจา้ชายอสูร สูง 33 เมตร ที่ภายในปราสาทมีเครือ่งเล่นรูปถว้ยชือ่ว่า Magic Stories เมื่อเราน่ังในถว้ย 
ถว้ยก็จะหมุนไปเรือ่ยๆ ตามจังหวะเสยีงเพลง ใหค้วามรูส้กึเหมอืนเราก าลังอยู่ในงานเตน้ร าของเบลลแ์ละ

เจา้ชายอสูร  รวมถึงมี Maurice Cottages กระท่อมของมอริสซึ่งเป็นจุดกดตั๋ว  Fast Pass, La 
Taverne de Gaston ร า้นอาหารแบบน่ังทาน ที่ตกแต่งเหมือนผับของแกสตอง ตัวร า้ยใน

เรือ่ง, Village Shops รา้นขายขายทีร่ะลกึ, Le Fouze ซุม้ขายอาหาร และ Le Petit Popper รถเข็นป๊
อปคอรน์ รสชาตแิสนอร่อยแถมยังไดก้ระป๋องสวยๆเป็นทีร่ะลกึ ถัดจากโซนเครือ่งเลน่ จะมโีรงละครในร่ม
แห่งแรก ของสวนสนุกโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ที่เราจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับการแสดง รอ้ง เล่น เตน้ระบ า 

ของเหล่าตัวการ์ตูนดสินีย์ อย่างมิกกี้เมาส์ และผองเพื่อน พรอ้มทั้งยังมีเครื่องเล่นที่รอใหท่้านมา



 

 

สนุกสนานอกีมากมาย เช่น Peter Pan's Flight, Pooh's Hunny Hunt, Space Mountain, Buzz 
Lightyear's Astro Biasters ฯลฯ 
 

เลอืกเทีย่ว ***(หรอืทำ่นสำมำรถเลอืกเป็น สวนสนุก Tokyo Disney Sea)*** 
 เดนิทางสู ่ โตเกยีวดสินยีซ์ ี  (Tokyo Disneyl Sea) เป็นโครงการทีเ่กดิขึน้ครัง้แรก ในสว่นตอ่ขยาย

ของโตเกยีวดสินียแ์ลนดร์สีอรต์ เปิดเมือ่วันที ่4 กันยายน พ.ศ. 2544 มแีนวคดิหลักของพืน้ทีเ่กีย่วกับน ้า 

เช่น ล าธารน ้าเมืองเวนีส ทะเล เรือไททานิก ถ ้าใตน้ ้าในปล่องภูเขาไฟ เมืองในป่าดบิชืน้แถบอเมรกิา

กลาง เงือกและเมืองบาดาล เป็นตน้ มีโซนต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทเิช่น เมืองลับแลสามเหลีย่ม

ปากแม่น ้า (Lost River Delta) ชายทะเลฝ่ังอาหรับ (Arabian Coast) ทะเลสาบนางเงือก (Mermaid 

Lagoon) เกาะลกึลับ (Mysterious Island) รมิน ้าฝ่ังอเมรกิา (American Waterfront) เมอืงเรอืแหง่การ

คน้พบ (Port Discovery) ท่าเรือเมดเิตอร์เรเนียน (Mediterranean Harbor) โดยโตเกยีวดสินียซ์ ีเป็น

สวนสนุกที่สรา้งขึน้เป้นล าดับที่ 2 ในญี่ปุ่ น และเป็นสวนสนุกแห่งที่ 9 จากทัง้หมดที่เป็นของดิสนีย์ 

นอกจากนี้ โตเกยีว ดสินียซ์ ียังเป็นสวนสนุกที่มียอดจ านวนผูเ้ยียมชมถงึยอด 10 ลา้นคนอย่างรวดเร็ว

ที่สุดในโลก ดว้ยสถติ ิการเปิดใหเ้ขา้ชมเพยีงแค่ 307 วันเท่านัน้ ถูกสรา้งดว้ยงบประมาณที่สูงที่สดุเป็น

ประวัตศิาสตร ์ของสวนสนุก ทัง้หมดเชน่กันคอื 4 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ เนื่องจากพืน้ทีข่องสวนสนุกส่วน

ใหญ่ มาจากการถมทะเล และเต็มไปดว้ยเครือ่งเลน่ใหม่ๆ อาทเิช่น Tower of Terror, Indiana Jones, 

The Magic Lamp Theater, 20,000 Leagues Under the Sea, ฯลฯ 

ไม่รวมอาหาร อสิระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
 

 พกัที ่NARITA ANA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

 

 

วนัที ่6 วดันำรติะซนั – ชอ้ปป้ิง เอออน – สนำมบนิ นำรติะ – กรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านชมวัด และขอพร ณ วดันำรติะซนั ซึง่เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขากลางเมอืงนารติะ วัดนารติะซนั

ไดร้ับความศรัทธาอย่างสงูจากชาวญีปุ่่ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ในวันขึน้ปีใหม่ จะคลาคล า่ไปดว้ยผูค้นทีม่า

ขอพรสิง่ศักดิส์ทิธินั์บแสนเพือ่ขอพรจากหลวงพ่อ “ฟโุดเมยีว” อันศักดิส์ทิธิ ์ท่านสามารถเลอืกเชา่ซือ้ 

“เครือ่งราง” หรอืชาวญีปุ่่ นเรยีกว่า “ฮู”้ ซึง่มคีวามหมายตา่งๆกันไป ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสขุภาพ ความรกั 

การเรยีน ธุรกจิ เป็นตน้ รวมทัง้ใหท่้านไดม้เีวลาเลอืกซือ้สนิคา้ทีข่องระลกึตา่งๆมากมาย บรเิวณทางเขา้

ดา้นหนา้วัด  

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ Aeon Mall Narita ซึง่เป็นหา้งและซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ มทัีง้โซน

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต โซนอาหาร รา้นขายยา เสือ้ผา้แบรนดท์อ้งถิน่ ซึง่ท่านสามารถซือ้เป็นของฝากกอ่นกลับ

ไดเ้ป็นอย่างด ีอาทเิชน่ ขนมโมจ ิขนมขบเขีย้ว ผลไมญ้ีปุ่่ น ชาเขยีวพรอ้มชง ฯลฯ และหากท่านใด

หลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีว กส็ามารถหาซือ้ไดจ้ากทีน่ี่ไดเ้ลย 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทาง สู ่สนามบนิ โตเกยีว  

17.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ Thai Airway International เทีย่วบนิที ่TG677 
21.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิณ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 



 

 

 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 

สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน  

 

อตัรำคำ่บรกิำร (ราคาตอ่ 1 ท่าน) 

วนัทีเ่ดนิทำง 
รำคำรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

เด็กไมม่เีตยีง 
(นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

พกัเดีย่ว 
(เพิม่) 

Jul 12-17, 21-26, 26-31 65,900 บาท 60,900 บาท 51,900 บาท 8,500 บาท 

Aug 9-14, 11-16, 18-23 
25-30 

65,900 บาท 60,900 บาท 51,900 บาท 8,500 บาท 

Sep 8-13, 20-25, 22-27 
27-2(Oct) 

65,900 บาท 60,900 บาท 51,900 บาท 8,500 บาท 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋ เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

เด็กไมม่เีตยีง 
(นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น) 

พกัเดีย่ว 
(เพิม่) 

40,900 บาท 40,900 บาท 35,900 บาท 8,500 บาท 

**รำคำนีส้ ำหรบัลูกคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้** 

 

อตัรำนีร้วม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ 

✓ คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามเสน้ทาง (ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงราคา กรณีการปรับขึน้คา่น ้ามันของสายการบนิ) 
✓ ค่ าที่พั กตามที่ ร ะ บุ ใน ร ายกา ร  พั กห อ้ งละ  2  ท่ านหรือ  3  ท่ าน  ตามโ ร งแ รมที่ ร ะ บุห รื อ เทียบ เ ท่ า  

** กรุณาแจง้หอ้งทีค่ณุตอ้งการ กับทางเจา้หนา้ทีต่ัวแทนเพือ่ความสะดวกสบายในการเขา้พัก เชน่ หอ้งแบบ  TWN 

/ DBL / SGL / TRP หากไม่มกีารระบ ุและในกรณีทีห่อ้งพักทีท่่านเลอืกไม่เพยีงพอ ทางบรษัิทขออนุญาตจัดเป็น
เตยีง Twin ใหก้ับผูเ้ขา้พัก 

✓ คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 
✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
✓ คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

✓ คา่ใชจ้่ายส าหรับหัวหนา้ทัวร ์ทีจ่ะคอยบรกิารท่านตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่น ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ ..... กโิลกรัม (ตามมาตราฐานของสายการบนิ) 
✓ คา่วซีา่ญีปุ่่ น & ERFS (ส าหรับลกูคา้พาสปอรต์ชาวไทย) 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุระหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 2,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 
 

อตัรำนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้่ายสว่นบคุคลนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพท,์ คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่ซกัรดี,  

คา่มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการ

ใชบ้รกิาร) 
 คา่สัมภาระทีห่นักเกนิกว่าสายการบนิก าหนด 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาตหิรอืตา่งดา้ว  
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(คดิค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการใบก ากับภาษี)คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (ค านวณจาก

คา่บรกิาร) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่าน  

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำรและกำรยกเลกิ 
1. ในการจองกรุณาช าระค่ามัดจ าท่านละ 25,000.- บาท ภายใน 3 วัน หลังจากไดร้ับใบแจง้หนี้ พรอ้มส่ง 

หนา้พาสปอรต์และหลักฐานการโอนเงนิ เพือ่ท าการจอง  หากไม่มกีารช าระมัดจ าถอืว่าการจองไม่สมบรูณ์ บรษัิท
ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูท้ีว่างมัดจ ากอ่นตามล าดับ 

2. ช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 20 วัน กอ่นการเดนิทาง (ไม่นับรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยุดราชการ)   



 

 

3. หากมีการยกเลกิหรือขอเลื่อนเดนิทางผูจ้องจะไม่สามารถท าเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทัง้หมดหรือ
บางสว่นได ้เวน้แต ่

3.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนตน ไดทั้นกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ  
                 บรษัิทฯ จะไม่หักคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ ถา้ยังไม่มกีารยืน่วซีา่ หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้่ายอืน่ใด 

3.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนตน ไดทั้นกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ  
     แตม่กีารยืน่วซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้่ายอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้่ายเฉพาะเท่าทีจ่่ายไป  
     ลว่งหนา้  ตามจรงิเท่านัน้ 

3.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตั๋วเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนได  ้
     ในวันเดมิ ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระคา่ธรรมเนียมการเปลีย่นชือ่ตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  
     และสว่นตา่งของภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ(ถา้ม)ี ทางบรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เฉพาะเท่าทีไ่ดจ้่ายไป 

     ลว่งหนา้ตามจรงิเชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้ 
4. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม 

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ 

ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในสว่นมัดจ า 

6.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกว่า 20 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร ์
6.3 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 10 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์ 
ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่ี 

การการันตคีา่มัดจ าทีพ่ัก  โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และ 
ไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ 

ไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวร์ ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 
 

หมำยเหตุ 

 1. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึตามจ านวนขัน้ต ่าทีก่ าหมด 

 2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการท่องเที่ยว, โรงแรมที่พัก ตามความ

เหมาะสม ซึง่ทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรม

แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 4. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ ทีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตทั่ง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 5. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

 6. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลอืการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่านัน้ 

 7. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายก่อน

ออกเดนิทางแลว้ 

 8.ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และหรือ เกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

 9.เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ ซึง่เมื่อออกตั๋วเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ และในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดนิทาง

พรอ้มคณะ ไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิจะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้ 

 10.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 11.ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดนิทางมายังจุดนัดหมาย กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของ

บรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านมาไม่ทันเวลาคณะเพือ่เดนิทาง 

 12.มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 



 

 

 ขอ้ควรระวัง  

 -กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรุณาเช็คเรือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศ กับเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ 

 -กรณีลกูคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  กอ่นตัดสนิใจซือ้ทัวร ์โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวันเวลา 

เทีย่วบนิ  หรอืตรวจสอบกับทางบรษัิทผูจ้ัด กอ่นตัดสนิใจซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

 -ทางบรษัิท รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ คา่ทัวรท์ีช่ าระกับผูจ้ัด เป็นการช าระขาดกอ่นเดนิทาง

และผูจ้ัดไดช้ าระตอ่ใหก้ับทางสายการบนิ โรงแรม และสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ แบบช าระขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ ฉะนัน้

หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจาก

ประเทศในรายการ ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณ ี
 

 โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณำน ำพำสปอรต์ตดิตวัมำในวนัเดนิทำง พำสปอรต์ตอ้งมอีำยุไม่

ต ำ่กวำ่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง และตอ้งมหีนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้ขึน้ไป 

 หมำยเหตุ : ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ มำรดำ ตอ้งมจีดหมำย

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 
 

 


