“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SUMMER OSAKA WAKAYAMA 5D3N TG

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

17 – 21 พฤษภำคม 2562
20 – 24 มิถุนำยน 2562
13 – 17 กรกฎำคม 2562
09 – 13 สิ งหำคม 2562

คอนเฟิ ร์ มเดินทาง
15 ท่าน

วันที่

ไม่บังคับทิปไกด์ /
คนขับรถ

มี WIFI บนรถบัส
ตลอดการเดินทาง

กาหนดการเดินทาง

1

สนำมบินสุ วรรณภูมิ ( 23.59 – 07.30 )

2

สนำมบินคันไซ – ปรำสำทวำคำยำม่ ำ – ตลำดคุโ รชิโ อะ (ชมกำร
แสดงแล่ทูน่ำ) – สถำนีแมวเหมียว – ชิรำฮำมะ

3
4
5

ชิรำฮำมะ – จุดชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – ล่องเรื อท้ องกระจกชมวิวเอ็น
เก็ทสึ โทะ – หน้ ำผำซั นดันเบะคิ (ลิฟ ท์ ) – ปรำสำทโอซำก้ ำ (ด้ ำน
นอก) – ช้ อปปิ้ งชินไซบำชิ
โอซำก้ ำ – อิสระช้ อปปิ้ งหรื อเลื อกซื้ อทัวร์ พิ เศษ “ยูนิเวอร์ แซล
สตูดิโอ” (ไม่มบี ริกำรรถบัส) **ซื้อทัวร์ เสริมท่ำนละ 2,600 บำท**
โอซำก้ ำ – ตลำดคุโรมง – ช้ อปปิ้ ง ริงคุ เอำท์ เล็ท – สนำมบินคันไซ
( 17.35 – 21.25 )

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SUMMER OSAKA WAKAYAMA 5D3N TG

39,900.42,900.-

มีบริการนา้ ดื่ม

ประกันอุบัตเิ หตุ

เช้ า

เที่ยง

คา่



✈

รสบัส + โรงแรม
มาตรฐาน

โรงแรม

-

SHIRAHAMA ONSEN
 HOTEL HOTEL OR SIMILAR





-

OSAKA DAIICHI
HOTEL OR SIMILAR



-

-

OSAKA DAIICHI
HOTEL OR SIMILAR



-

✈



วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

2000

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสาร จาเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้ อย 45 นาที ***

2359

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 622
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

สนำมบินคันไซ – ปรำสำทวำคำยำม่ำ – ตลำดคุโรชิโอะ (ชมกำรแสดงแล่ทูน่ำ) – สถำนีแมวเหมียว – ชิรำฮำมะ

0730

ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นำท่ำนเดินทำงสู่ “วำคำยำม่ำ” ซึ่งเป็ นจังหวัดที่อยู่ติดกัน ครอบคลุมพื้นที่กว่ำ 4000 ตำรำงกิโลเมตร อุดมไปด้วยมรดก
โลกที่เก่ำแก่ สถำนที่สำคัญที่เป็ นมรดกทำงวัฒนธรรมกว่ำพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวตำมธรรมชำติ และออนเซน ... เพื่อพำ
ท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทวำคำยำม่ำ” ปรำสำทสัญลักษณ์ของเมืองสร้ำงขึ้นเมื่อปี 1585 เพื่อใช้เป็ นฐำนอำนำจของตระกูล
โทโยโตมิ ในอดี ตปรำสำทได้รับควำมเสี ยหำยอย่ำงหนัก ถึง 2 ครั้ ง ครั้งแรกเกิดจำกฟ้ำผ่ำและครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในช่ว ง
สงครำมโลกครั้ งที่ส องโดยฝี มือ กองทัพสหรัฐ โครงสร้ ำงส่ ว นใหญ่ ในปั จ จุ บนั จึ งเป็ นของที่ส ร้ ำงขึ้ นใหม่ ปรำสำท
วำกำยำม่ำ มีสิ่งที่น่ำสนใจหลำยอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็ นประตูเก่ำดั้งเดิม กำแพงเมือง คูน้ ำ หอคอยที่แม้จะสร้ำงขึ้นใหม่แต่ก็ยงั
ดูสวยงำม รวมถึงสะพำน Ohashi Roka ที่ขำ้ มคูน้ ำเชื่อมระหว่ำงสองส่ วนของพื้นที่ปรำสำทซึ่ งมีควำมสู งต่ำงกัน ให้ท่ำน
ได้ชมทัศนียภ์ ำพที่สวยงำมของปรำสำทวำคำยำม่ำตำมอัธยำศัย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SUMMER OSAKA WAKAYAMA 5D3N TG

หลังอาหารกลางวันพำท่ำนไป “ตลำดคุโรชิโอะ” เป็ นตลำดปลำที่มีอำหำรทะเลสด ๆ มำกมำยให้ท่ำนได้เลือกซื้อ และถ้ำ
หำกท่ำนใดที่ชอบของแห้ง ตลำดแห่ งนี้ก็มีโซนอำหำรทะเลแห้งให้เลือกซื้ออีกด้วย และนอกจำกจะมีของสด ๆ ให้ลูกค้ำ
ได้เลือกซื้อด้วยตัวเองแล้ว ยังมีโซนที่เป็ นโต๊ะบำบีคิวปิ้ งย่ำงให้รับประทำนกันแบบจุใจ ไฮไลท์ที่พลำดไม่ได้ของที่นี่เลย
ก็คือ “กำรโชว์กำรแล่เนื้อปลำทูน่ำ” โดยเชฟผูช้ ำนำญในกำรแล่เนื้อปลำ โดยสำมำรถซื้อชูชิหน้ำปลำทูน่ำรับประทำนกัน
แบบสด ๆ ได้เลย สำหรับคอปลำดิบห้ำมพลำดเลยทีเดียว ซึ่งมีรอบแสดงโชว์เพียง 3 รอบในหนึ่งวันเท่ำนั้น
จากนั้นพาท่านไป “สถานีคชิ ิ ” (Kishi) หรื อที่หลายคนรู ้จกั กันในชื่อ “สถานีแมวเหมียว” ในเมืองคิโนะคะวะ เป็ นสถานี
ปลายทางของรถไฟสายคิ ชิก ะวะ (Kishigawa) ที่วิ่งจากสถานี วาคายาม่า ในเมืองวาคายาม่า หลายปี ก่ อนสถานี รถไฟ
รวมทั้งรถไฟสายนี้ ได้ตกอยูใ่ นสภาวะการเงินที่ย่าแย่ แต่นั่นได้เปลี่ยนไปเมื่อซุปเปอร์ นายสถานี (Super Stationmaster)
หรื อเรี ยกง่ายๆ ว่า “ซุปเปอร์ ทะมะ” ได้ปรากฏตัวขึ้น “ทะมะ” คือแมวสามสี ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังที่สุดในประเทญี่ปุ่น เริ่ ม
จากเธอรับหน้าที่เป็ นมาสคอตของสถานี คิ ชิ และต่อ มาได้รับตาแหน่ งเป็ นซุ ปเปอร์ นายสถานี (Super Stationmaster)
และอัลต้านายสถานี (Ultra Stationmaster) แม้ว่าทะมะจะเสี ยชีวิตไปเมื่อปี 2015 แต่ชื่อเสี ยงของเธอยังคงอยู่ และผ่านไป
ยังนายสถานีตวั ที่สอง นิ-ทะมะ หรื อ ทะมะ2 ภายในสถานี คิชิมีพิพิทธภัณฑ์ทะมะเล็ก ๆ และร้านขายของที่ระลึกที่คุณ
สามารถเลือกซื้อของที่ระลึกทะมะหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยงั มีร้านกาแฟเล็ก ๆ น่ารัก ซึ่ งแน่นอนที่ตกแต่งในธีมแมว
และที่สาคัญคือคุณจะได้พบกับนายสถานี ตวั จริ งในห้องทางานพิเศษ แต่อย่าลืมเช็คตารางเวลาทางานของน้องแมวนิ -ทะ
มะที่สถานีวาคายาม่า
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองตากอากาศ “ชิราฮามะ” (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ ง ) เมือ งที่มี
ชื่อเสี ยงเรื่ องการอาบน้ าแร่ ธรรมชาติบริ สุทธิ์ และเมืองที่ติดอันดับชายหาดสวยงามแห่ งญี่ปุ่น คาว่า “ชิราฮาม่ า” แปลว่า
“หาดทรายสี ขาว” นั่นหมายถึ งว่าท่านจะได้เ ห็ นแนวชายหาดและเม็ดทรายสี ขาวตลอดริ มชายฝั่ ง ชายหาดชิราฮามะ
นับเป็ นชายหาดคู่แฝดของหาดไวกิกิของรัฐฮาวาย ได้ชื่อว่าเป็ นชายหาดที่สวยที่สุดในภูมิภาคคันไซ ฤดูกาลชายหาดของ
ญี่ปุ่นจะเริ่ มทุกปี โดยเริ่ มต้นจากชายหาดชิราฮามะแห่ งนี้ เป็ นที่แรกของเกาะฮอนชู ทาให้เมืองแห่ งนี้ เป็ นที่โปรดปราน
และชื่นชอบด้านการอาบแดดและว่ายน้ าเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ยงั มีสถานที่เปิ ดสาธารณะให้นักท่องเที่ยวได้นั่นแช่เท้า
ในบ่อออนเซน พร้อมดื่มด่าบรรยากาศสบาย ๆ แสนโรแมนติกและผ่อนคลาย โดยการนัง่ ทอดอารมณ์
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)

ทีพ่ กั : SHIRAHAMA ONSEN HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้าแร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ าม

ชิรำฮำมะ – จุดชมวิวเอ็นเก็ทสึ โทะ – ล่ องเรื อท้ องกระจกชมวิวเอ็นเก็ทสึ โทะ – หน้ ำผำซันดันเบะคิ (ลิฟท์ ) – ปรำสำทโอซำก้ ำ
(ด้ ำนนอก) – ช้ อปปิ้ งชินไซบำชิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อนาท่าน “ล่ องเรื อท้ องกระจกชมปะการัง และสั ตว์ นา้ ใต้ ท้องทะเล” (ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ และลมทะเล) ระหว่างล่องเรื อท่านจะเห็ นสิ่ งมีชีวิตจาพวกสัตว์น้ า พืช ปะการังที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณมหาสมุทร
แปซิ ฟิก ท่านจะสามารถพบเห็ นฝูงปลาหลากชนิ ด และปะการังสี สันต่างกันออกไปใต้ทอ้ งเรื อ (การมองเห็นขึน้ อยู่กับ
ความใส และสภาพของกระแสน้ า ในแต่ ล ะช่ วงเวลา) นอกจากนี้ ระหว่ า งล่ อ งเรื อท่ า นสามารถใกล้จุ ด ชมวิ ว
“เอ็นเก็ทสึโทะ” เรี ยกอีกชื่อว่า “ทาคาชิมะ” อยูป่ ากน้ าริ นไค มีความยาว 130 เมตร เกาะนี้ ถูกเรี ยกตามลักษณะของเกาะที่
เห็นว่า “เอ็นเก็ทสึ โทะ” คือ “เกาะพระจันทร์เต็มดวง” บริ เวณรู ตรงกลางเปรี ยบเสมือนพระจันทร์เต็มดวง อีกทั้งเกาะแห่ ง
นี้ยงั ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานที่ 1 ใน 100 จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกด้วย
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “หน้ าผาซันดันเบะคิ” กาแพงหิ นใหญ่ยกั ษ์ที่แอบซ่อนจิตวิญญาณของท้องทะเล เป็ นหน้าผาสู ง
กว่า 50 เมตร ตั้งตระหง่านเป็ นแนวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร จากจุดชมวิวจะเห็นภาพอันเวิ้งว้างไกลสุ ดลูกหู ลูกตาของ
ทะเลญี่ปุ่นมีกาแพงหิ นขนาดมหึ มาขวางกั้นอยู่ และนาท่านลงลิฟต์ที่มีความลึกลงไปใต้พ้นื หิ นประมาณ 36 เมตร โดยจะ
ใช้เวลาเพียง 16 วินาที ภายในจะมีอุโมงค์ถ้ าลึกลับที่เชื่อมออกไปสู่ ทะเลซ่ อนไว้ ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็ นทางเข้าออกของ
เหล่าโจรสลัด นักรบที่ตอ้ งใช้อุโมงค์แห่ งนี้ เป็ นที่กาบัง มีประตูเหล็กใหญ่ปิดกั้นในช่วงของน้ าขึ้นสู งหรื อคลื่นลมแรง
นอกจากนี้ ยงั มีบริ เวณที่ส ามารถมองเห็ นน้ าพุที่เ กิ ดจากความแรงของคลื่นที่ใต้ทะเลที่พยายามซัดขึ้ นบนพื้นน้ า เกิ ด
แรงดันที่พุ่งผ่านรู เล็ก ๆ ของโขดหิ น ทาให้กลายเป็ นน้ าพุที่จะเกิดขึ้นเป็ นระยะในช่วงกระแสคลื่นแรง
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอำหำรกลำงวันพำท่ ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทโอซำก้ ำ” (ด้ำนนอก) เป็ นหนึ่ งในแลนด์มำร์ คสำคัญของเมืองโอซำก้ำ
หอคอยปรำสำทจะมีอยูด่ ว้ ยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปรำสำทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหิ นคอนกรี ต, คูน้ ำ และสวนนิ ชิโนมำรุ
ซึ่ งตั้งอยู่ทำงป้อมตะวันตก มีตน้ ซำกุระกว่ำ 600 ต้น ในช่วงเดื อนเมษำยนจึงเป็ นแหล่ งชมซำกุระที่โด่ งดัง เพรำะฉำก
ด้ำนหลังของสวนแห่ งนี้จะมองเห็นภำพปรำสำทโอซำก้ำที่สวยวำมเป็ นอย่ำงยิง่ ให้ท่ำนเก็บภำพควำมงดงำมของปรำสำท
โอซำก้ำ อิสระตำมอัธยำศัย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า ท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสี ยง และร้านบูติค
หรู หราและตื่นตากับแฟชัน่ อันทันสมัย เชิญท่านสนุ กสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้ามากมายในห้างสรรพสิ นค้า
ชื่อดัง “ไดมารู” นอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรื อลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้ อของเมือง
โอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ ร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึกบิ๊กคาเมล่า เครื่ องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่ องสาอาง
ร้านขายขนม ร้านขายเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุ
ลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่า อาหารมื้อค่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ างๆ
ในย่านชินไซบาชิ ***

ทีพ่ กั : OSAKA DAIICHI HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันทีส่ ี่

โอซำก้ำ – อิสระช้ อปปิ้ งหรื อเลือกซื้อทัวร์ พิเศษ “ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ” (ไม่มบี ริกำรรถบัส) **ซื้อทัวร์ เสริมท่ำนละ 2,600 บำท**

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ ท่านเลือกช้ อปปิ้ งตามย่านดังของเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้คาแนะนาการเดินทาง (ไม่มี
บริ ก ารรถบัส ) โรงแรมที่พกั จะอยู่ใกล้ก ับ “สถานีรถไฟ”ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อท่อ งเที่ยวในสถานที่ที่มี
ชื่อเสี ยง และแหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตในมหานครโอซาก้า ไม่ว่าจะเป็ น (ไม่รวมค่ารถไฟ และค่าเข้ าชมสถานทีต่ ่างๆ)
แนะนำสถำนทีท่ ่องเทีย่ วเมืองโอซำก้ำ และเมืองรอบๆ

“วัดชิเทนโนจิ” (Shitennoji) หนึ่งในวัดที่เก่ำแก่ที่สุดของญี่ปนุ่ เชื่อกันว่ำเป็ นวัดพุทธแห่ งแรกขอประเทศญี่ปนุ่
“พิพิ ธ ภัณ ฑ์ สัต ว์ ทะเลโอซำก้ ำ ” (Osaka Aquarium) หรื อ ที่ เ รี ย กว่ ำ Kaiyukan ตั้ง อยู่ที่ Tempozan Harbor Village
บริ เวณอ่ำวโอซำก้ำ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น มีสัตว์น้ ำหลำกหลำยชนิดที่อำศัยอยูใ่ นมหำสมุทรแปซิฟิก
“หมู่บ้านอเมริกา” (America-mura) หมู่บา้ นแห่ งความทันสมัยเต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพเก๋ ๆและร้านรวงมากมายรวมไปถึง
ร้านอาหารมุมชิลล์เอาท์และในวันพิเศษก็มีกิจกรรมน่ าสนใจอาทิ คอนเสิ ร์ตสุ ดสนุ กจึงไม่แปลกใจเลยที่สถานที่น้ ี เป็ น
แหล่งโปรดของเด็กแนว
“พิพิธภัณฑ์ บ้านเรื อน และการอยู่อาศัยเมืองโอซาก้ า” ภายในสร้างจาลองเมืองโอซาก้า และจัดแสดงอาคารบ้านเรื อน
ของชาวเมืองตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลายจนถึงสมัยไทโช และสมัยโชวะตอนต้น จุดที่น่าสนใจมากที่สุดอยู่ที่การจาลอง
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บ้านเรื อนของชาวเมืองโอซาก้าในราวค.ศ.1830-1844 โดยมีการปรับแสงเสี ยงตามเวลาเช้ากลางวันเย็นสะท้อนให้เห็ น
ภาพความเป็ นอยู่ของชาวเมือง และสัมผัสได้ถึงการใช้ชีวิตของคนในสมัยนั้นและชม เมืองจาลองข้าวของเครื่ องใช้ใน
สมัยยุคสมัยนั้นใส่ รายละเอียดเหมือนจริ งเราสามารถเดินชมในบ้านได้

“UNIVERSAL STUDIO JAPAN” สวนสนุ กได้แรงบันดำลใจมำจำกภำพยนตร์ ของ Universal Studio ค่ ำยหนังใหญ่
แห่ งอเมริ กำ ให้ท่ำนได้พบกับบรรยำกำศที่สนุ ก สนำนและน่ ำตื่ นตำตื่นใจภำยในสวนสนุ ก กับโซน “The Wizarding
World of Harry Potter : โลกเวทมนตร์ของแฮร์รี่” และโซนเครื่ องเล่นอื่น ๆ มำกมำยที่น่ำสนใจ กว่ำ 8 โซน นอกจำกนี้ยงั
มีกำรแสดงต่ำง ๆ กำรโชว์ขบวนพำเหรดไปตำมถนนในสวนสนุก ภำยนอกสวนสนุกยังมี Universal Citywalk Osaka ซึ่ ง
เป็ นห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านที่ขายสิ นค้าของยูนิเวอร์ ซัลสตูดิโอส์และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า …
“ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ” ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตื่น
ตากับ “โรงถ่ ายภาพยนตร์ ” ที่แบ่งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีวดู๊ ชมฉากจาลองของนิ วยอร์ ค , ฉากจาลองเมืองซาน ฟราน
ซิสโก เป็ นต้น ละให้ท่านได้ชมภาพยนตร์สามมิติเรื่ อง “เทอร์ มเิ นเตอร์ 2” หรื อ“คนเหล็ก 2” ที่ใช้งบประมาณการก่อสร้าง
กว่า 400 ล้านบาท ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการต่อสู ้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ แล้วไปสนุ กตื่นเต้นกับการห้อยโหน
โผนทะยานไปกับซุ ปเปอร์ ฮีโร่ สายพันธุ์ใหม่ “SpiderMan” สนุ ก สนานกับการขับรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่
สนุกเสมือนขับจริ งในการเล่น “Simulator” ของฉากภาพยนตร์ เรื่ อง “Back To The Future” ตื่นเต้นเร้าใจกับเหตุการณ์
จาลองฉากเพลิงไหม้ใน นครซานฟรานซิ ส โกจากภาพยนตร์ เรื่ อง “Black Draff” หรื อ “วีรบุ รุษในเปลวไฟ” นาท่าน
สัมผัสกับเครื่ องเล่นชิ้นใหม่ “Spce Fantacy” ให้ท่านสนุกสนานไปกับการล่องเรื ออพร้อมฉากปลาฉลามที่จะโผล่ข้ ึนมา
ล่าเหยื่อ ขณะล่อ งเรื อ และฉากอื่ น ๆ ที่หวาดเสี ยวจากเรื่ อ ง “Jaw” แล้ว ระทึก ใจกับฉากจาลองเรื่ อง “จูราสสิ คพาร์ ค”
(Jurassic Park) ท่านจะได้ยอ้ นกลับไปในยุคดึกดาบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง “ทีเร็กซ์ ” ไดโนเสาร์
ที่ใจดีที่สุด จากนั้นนาท่านตื่นตากับโซนเปิ ดใหม่ล่าสุ ด “The Wizarding World of Harry Potter” ที่สร้างเพื่อเอาใจ
เหล่าสาวกของแฮร์ รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ ในฉากต่าง ๆ จากภาพยนตร์ อาทิ
เช่น ปราสาท ฮอกวอต เพลิดเพลิ นกับการสารวจห้องเรี ยนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของ
เหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และที่ไม่ควรพลาดชิมคือ “บัตเตอร์ เบียร์ ” เครื่ องดื่มที่ได้รับความนิ ยมในโลกของพ่อมด
และแม่มดแห่ งนี้ (ไม่มีแอลกฮอล์) และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ที่ถือว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน
“Harry Potter and the Forbidden Journey” ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความ
ตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เ ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ ไปกับแฮร์ รี่ พอตเตอร์ เลยทีเดี ยว หรื อ คุณหนู จะเลื อ ก
สนุ กสนานที่ “วันเดอร์ แลนด์ ” โซนสวนสนุ กสไตล์ครอบครั วให้ท่านได้เ พลิดเพลินกับตัวการ์ ตูนสุ ดน่ ารักชื่อดังของ
ญี่ปนุ่ Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street และเหล่าผองเพื่อนมากมาย ... อิสระให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่ องเล่น

ข้อแนะนำ !!!

หากท่านมีท่ีเที่ยวที่อยากจะไปเป็ นพิเศษ กรุณาแจ้ งความประสงค์กับทางบริษัทฯก่อน
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เพื่อทางเจ้ าหน้ าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ ท่านได้ อย่างครบถ้ วน

(สำหรับทัวร์ เสริ ม ... ***สาหรับท่านใดจะไป “ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ” สามารถเลือกซื้อทัวร์ เสริมได้ เพียงท่านละ
2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) จะไม่มีบริกำรรับกลับทีพ่ ัก โดยท่ำนสำมำรถรับแผนทีแ่ ละรำยละเอียด
กำรเดินทำงกลับสู่ทพี่ ักจำกทำงไกด์ )
แนะนำแหล่งช้ อปปิ้ ง
“โดทงโบริ ” หรื อ “ดงโทโบริ ” (Dotonbori) หนึ่ งในสถำนบันเทิงยำมค่ ำคืนที่โด่งดังของโอซำก้ำ เป็ นแหล่ งรวม
ร้ำนอำหำรมำกมำยที่เปิ ดให้บริ กำร 24 ชัว่ โมง
“Ebisubashisuji Shopping Street” ถนนคนเดิ นอันเป็ นที่นิ ยมแห่ งหนึ่ ง ในย่า น Dotonbori อัด แน่ นไปด้ว ยร้ า นค้า
มากมายสิ นค้ามีราคาย่อมเยาว์ท้งั กระเป๋ ารองเท้าเสื้ อผ้าสิ นค้าไอเดียร้านABC Martร้านรองเท้าในตานานนอกจากนี้ยงั มี
สิ นค้ายอดนิ ยมในราคาน่ าคบหาอยู่มากมายที่นี่ท่ามกลางห้างสรรพสิ นค้าหลายแห่ งในโอซาก้า ทาให้เรี ยกเอบิสุบาชิว่า
โลกของแฟชัน่ แห่ งโอซาก้าขนานแท้
“ย่ านนัมบะ” ศูนย์รวมความเจริ ญและสิ่ งอานวยความสะดวกครบวงจรทั้งห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังอย่าง Namba CITY,
Carnival Mall และ Takashimaya Osaka ...รวมถึงสวนสาธารณะชั้นลอยที่เป็ นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของนัมบะพาร์ค ด้วย
สถาปัตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์สามารถรวมเอาความทันสมัยมาผสมกับความเป็ นธรรมชาติได้อย่างลงตัวสวยงาม
*** เพื่ อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่ า อาหารมื้อกลางวันและมื้อคา่ อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อย
จากร้ านค้าต่าง ๆ ***

ทีพ่ กั : OSAKA DAIICHI HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

โอซำก้ำ – ตลำดคุโรมง – ช้ อปปิ้ ง ริงคุ เอำท์เล็ท – สนำมบินคันไซ ( 17.35 – 21.25 )

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
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นำท่ำนเดินทำงสู่ “ตลำดคุโรมง” เป็ นตลำดที่มีชื่อเสี ยงและเก่ำแก่มำกที่สุดแห่ งหนึ่งของเมืองโอซำก้ำได้รับสมญำนำมว่ำ
เป็ น “ครัวของโอซำก้ำ” บรรยำกำศภำยในเป็ นทำงเดิน Arcade เล็กๆทอดยำวประมำณ 600 เมตร ทั้งสองข้ำงทำงจะเต็ม
ไปด้วยร้ำนค้ำต่ำงๆกว่ำ 160 ร้ำนค้ำขำยทั้งของสดและแบบพร้อมทำนมีของกินเล่นและอำหำรพื้นเมืองมำกมำยหลำย
ชนิดให้ได้ชิมกัน ในตลำดคุโรมงจะเป็ นของสดโดยเฉพำะอำหำรทะเลเนื้อและผักต่ำง ๆ ร้ำนอำหำรต่ำง ๆ ภำยในตลำด
จึงเน้นขำยอำหำรทะเลกันทั้งแบบสด ๆ เช่น ซำชิมิ ซูชิ และหอยนำงรม และแบบปรุ งสุ ก เช่น ปลำไหลย่ำง ปลำหมึกย่ำง
หอยเชลย่ำง กุง้ เทมปุระ เป็ นต้น นอกจำกนี้ก็จะเป็ นพวกผลไม้ต่ำง ๆ ตำมฤดูกำลของญี่ปนที
ุ่ ่ควรค่ำแก่กำรลอง อย่ำง
มำก เช่น แอปเปิ้ ล มะเขือ เชอรี่ สตอเบอรี่ เมล่อน กีวี และลูกแพร ซึ่งรำคำมักจะถูกกว่ำและหอมหวำนกว่ำบ้ำนเรำ อิสระ
ให้ทำงได้เลือกซื้อของฝำกตำมอัธยำศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง “แฟคตอรี่เอาท์ เล็ท” (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ใกล้กบั สนามบินคันไซ ...ให้
ท่านเพลิ ดเพลินกับการเลื อ กซื้ อ สิ นค้า “แบรนด์ เนม” ชื่ อ ดังหลากหลายและสิ นค้าดี ราคาพิเ ศษ อาทิ เครื่ อ งสาอาง,
เครื่ อ งประดับ , เสื้ อ ผ้า, กระเป๋ า, รองเท้าอุ ปกรณ์กี ฬ า, เครื่ อ งใช้ไฟฟ้า และยังเป็ นแหล่ งรวมสิ นค้าแบรนด์ญี่ ปุ่น โก
อิ น เตอร์ มากมายกับ คอลเลคชั่นเสื้ อ ผ้า ล่ า สุ ด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione
Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้ อกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรื อจะเลือกดู
เครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อเลือกซื้อสิ นค้าสาหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka
Kids, Miki House และสิ นค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
*** เพื่ อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่ า อาหารมื้อกลางวันและมื้อคา่ อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อย
จากร้ านค้าต่าง ๆ ***
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า”

1735
2125

เดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 673
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
*** ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพำะลูก ค้ำ ที่มีว ัตถุ ประสงค์เ พื่อ ท่องเที่ยวหรือ สำรวจเส้นทำงเท่ำ นั้น หำกท่ำ นถู ก
เจ้ำหน้ำทีต่ รวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและญีป่ ุ่ นปฏิ เสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ควำมรับผิดชอบของทำงบริษทั ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรทีจ่ ะคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่ำน ***

อัตรำค่ำบริกำร
– อ21
พ.ค.
/ 20
– 24
มิ.ย.ไม่/นอ13
ก.ค.
2562
***หนัเดิงนสืทำง
อเดิน17
ทำงต้
งเหลื
ออำยุ
กำรใช้
งำนได้
้ ยกว่–ำ17
6 เดื
อน***
ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

ท่ำนละ

39,900.- บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน)

ท่ำนละ

35,900.- บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)

ท่ำนละ

35,900.- บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่ำนละ

29,900.- บำท
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พักเดี่ยวเพิม่

ท่ำนละ

6,000.- บำท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่ำนละ

15,000.- บำท

ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

ท่ำนละ

42,900.- บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน)

ท่ำนละ

38,900.- บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)

ท่ำนละ

38,900.- บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่ำนละ

32,900.- บำท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่ำนละ

6,000.- บำท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่ำนละ

15,000.- บำท

อัตรำค่ำบริกำร

เดินทำง 09 – 13 ส.ค. 2562

***กรุณำอ่ำนเงื่อนไขด้ำนล่ำงก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
และรบกวนส่งสำเนำพำสปอร์ตก่อนกำรเดินทำง 15 วันนะคะ***
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่ องบิน ไป - กลับชั้นทัศนำจร ตำมเส้นทำงและสำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
2. ค่ำที่พกั ห้ องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้กบั ท่ำนในตลอดกำรเดินทำง
5. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ำประกันอุบัตเิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรี ด, ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม
3. ค่ำทำหนังสื อเดินทำง
4. ค่ำภำษีเชื้อเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำรำคำ 1,655 บำท (ประกำศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการชาระเงิน

 สาหรับการจอง กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท
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 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วัน
กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป เก็บค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้น 5,000 บำท
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำกทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-25 วัน ขอเก็บค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำค่ำทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ขอเก็บค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำค่ำทัวร์ท้งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรำนต์ เป็ นต้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมดั จำที่นงั่
กับสำยกำรบินและค่ำมัดจำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อ
ค่ำทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
7. กรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะยืน่ วีซ่ำ และฟังผลวีซ่ำหลังจำกวันที่ทำงบริ ษทั ฯ ได้ดำเนินกำรออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้ำวีซ่ำไม่ผำ่ น ทำงบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่ำตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมำณ 25,000 บำท แต่จะขึ้นอยูก่ บั รำคำตัว๋ เครื่ องบินใน
แต่ละกรุ๊ ป)
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรื อ เข้ำประเทศที่ระบุไว้
ในรำยกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น
หมำยเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำรำยกำรและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม เนื่องจำกภัยธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ, ปัญหำกำรจรำจรอุบตั ิเหตุ, กำรเมือง, สำยกำรบิน, อัตรำแลกเปลี่ยน หรื อ
ปัญหำอื่น ๆ โดยทำงบริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็ นสำคัญที่สุด

2.

ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญี่ปนุ่ / กำรนำสิ่ งของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำร
เดินทำงไม่ถูกต้อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชำติ และกำรยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทำงธรรมชำติต่ำง ๆ ทำงบริ ษทั ฯ สำมำรถคืนเงินมัดจำ หรื อค่ำทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทำงสำยกำรบินและ
โรงแรมที่พกั ได้ทำกำรพิจำรณำคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิดสิ่ งของสูญหำยอันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม
และอุบตั ิเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรจัดที่นงั่ บนสำยกำรบิน หำกลูกค้ำในกรุ๊ ปส่ งเล่มพำสปอร์ตไม่ถึง 15ท่ำน ทำงสำยกำรบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้ำ (PRE CHECK IN) อำจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทำงบริ ษทั จะพยำยำมจัดให้สมำชิกแต่ละ
บ้ำนได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทรำบ!!! ทำงสำยกำรบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี

6.

หำกท่ำนที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภำยใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่ทุกครั้งก่อนทำกำรออกตัว๋
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
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7.

สำหรับกำรเดินทำงช่วงปี ใหม่ เทศกำลวันหยุดยำวไทย วันหยุดญี่ปนุ่ อำจเจอปัญหำรถติด คนแน่นตำมสถำนที่ท่องเที่ยว
ต่ำง ๆ ร้ำนอำหำรคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนำวฟ้ำมืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้ำนค้ำจะปิ ดบำงส่ วน ร้ำนอำหำรปิ ดเร็ วกว่ำปกติ
ขอให้ท่ำนทำควำมเข้ำใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจำกโรงแรมในญี่ปนห้
ุ่ องพักมีขนำดค่อนข้ำงเล็ก เรี ยนแนะนำว่ำให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หำกท่ำนจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องกำรเปลี่ยนภำยหลังอำจไม่มีห้องว่ำง สำหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่ำ

9.

โรงแรมในญี่ปนไม่
ุ่ มีบริ กรยกกระเป๋ ำ ขอควำมร่ วมมือจำกทุกท่ำนดูแลกระเป๋ ำของตัวท่ำนเอง บำงโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนน
ค่อนข้ำงแคบ รถบัสไม่สำมำรถจอดหน้ำโรงแรมได้จำเป็ นต้องลำกกระเป๋ ำไปเองจนถึงโรงแรม

10. หนังสื อเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน
11. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรื อค่ำทัวร์ท้งั หมดกับทำงบริ ษทั ฯ แล้ว ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำง ๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถี่ถ้วนก่ อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตัวท่ ำนเอง...

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SUMMER OSAKA WAKAYAMA 5D3N TG

