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ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) SAKURA OSAKA PROGRAM 6D3N XJ 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 

05 – 08 เมษำยน 2562 31,900.- 
11 – 14 เมษำยน 2562 33,900.- 

 

 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

2200 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์” พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งบนเคร่ือง 3-3-3 
(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกทีน่ั่งบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของ 

สายการบิน หากต้องการซ้ือเพิ่มต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม) 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 สนำมบินดอนเมือง ( 22.00 )     

2 
สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินคนัไซ ( 01.15 – 08.40 ) นำรำ            
วดัโทไดจิ – สวนนำรำ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – ชินไซบำชิ 

✈  - 
BLOEMEN NORTH-
HANAZONO HOTEL 
OR SIMILAR 

3 
โอซำก้ำ – อสิระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” 
(ไม่มบีริกำรรถบัส) **ซ้ือทวัร์เสริมท่ำนละ 2,600 บำท** 

 - -
BLOEMEN NORTH-
HANAZONO HOTEL 
OR SIMILAR 

4 
โอซำก้ำ – เกยีวโต – อำรำชิยำม่ำ (สะพำนโทเกต็สึเคยีว) – ปรำสำท
ทองคนิคำคุจิ – ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ – โกเบฮำร์เบอร์แลนด์ – โอซำก้ำ 

  - 

BLOEMEN NORTH-
HANAZONO HOTEL 
OR SIMILAR 

5 
โอซำก้ำ – วำคำยำม่ำ – สถำนีคชิิ (สถานีแมวเหมยีว) – ตลำดคุโรชิโอะ 
ปรำสำทวำคำยำม่ำ (ด้ำนนอก) – ริงคุ เอำท์เลต็ – สนำมบินคนัไซ  
( 23.55 ) 

 - ✈  

6 สนำมบินดอนเมือง ( 03.50 )     



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) SAKURA OSAKA PROGRAM 6D3N XJ 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังน้ัน
ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินคนัไซ – นำรำ – วดัโทไดจิ – สวนนำรำ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – ชินไซบำชิ 

0115 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 612 
มบีริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ยกเว้นน า้อดัลม, น า้ผลไม้, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ฯลฯ)  
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0840 ถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “นำรำ” เพ่ือกรำบนมสักำรขอพรพระพุทธรูปส ำริดท่ีเก่ำแก่ตั้งแต่สมยัคริศตวรรษท่ี 18                 ณ 
“วดัโทไดจิ” ชม “วหิำรไม้” ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีเสำขนำดใหญ่พร้อมพ้ืนท่ีเปิดโล่งมีควำมเช่ือว่ำผูท่ี้เดินผำ่น     ลำน
กวำ้งจะพบกบัควำมโชคดีในปีนั้น ท่ีประตูทำงเขำ้ไมข้นำดใหญ่ดำ้นหน้ำนั้นจะมีรูปป้ันขนำดใหญ่เฝ้ำประตูอยู่ทั้งสอง
ขำ้ง และน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนนำรำ” สวนสำธำรณะท่ีเป็นท่ีนิยมและรู้จกักนัดีในช่ือว่ำ “สวนกวำง” เพรำะภำยใน
สวนมีกวำงอำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 1,000 ตวั เดินอยูท่ ัว่ไป และในสวนยงัมีส่ิงท่ีเป็นอนุสรณ์ในประวติัศำสตร์ของ
เมืองนำรำท่ีน่ำชมอีกมำกมำย และน ำท่ำนเดินชมตน้ซำกุระท่ีมีอยู่เรียงรำยภำยในสวน ซ่ึงสีของดอกจะเขม้ข้ึนตำมอำยุท่ี
ปลูก ให้ท่ำนไดส้ัมผสับรรยำกำศ และเก็บภำพควำมประทบัใจตำมอธัยำศยั (โดยดอกซำกุระจะข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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หลงัอำหำรกลำงวนัพำท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทโอซำก้ำ” (ดำ้นนอก) เป็นหน่ึงในแลนด์มำร์คส ำคญัของเมืองโอซำกำ้ 
หอคอยปรำสำทจะมีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปรำสำทถูกลอ้มรอบดว้ยก ำแพงหินคอนกรีต, คูน ้ ำ และสวนนิชิโนมำรุ 
ซ่ึงตั้งอยู่ทำงป้อมตะวนัตก มีตน้ซำกุระกว่ำ 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษำยนจึงเป็นแหล่งชมซำกุระท่ีโด่งดงั เพรำะฉำก
ดำ้นหลงัของสวนแห่งน้ีจะมองเห็นภำพปรำสำทโอซำกำ้ท่ีสวยวำมเป็นอยำ่งยิง่ ให้ท่ำนเก็บภำพควำมงดงำมของปรำสำท
โอซำกำ้ อิสระตำมอธัยำศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านการคา้ของเมืองโอซากา้ ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง และร้านบูติค
หรูหราและต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยั เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้มากมายในห้างสรรพสินคา้
ช่ือดงั “ไดมารู” นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยาก”ิ หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารข้ึนซ้ือของเมือง
โอซากา้ทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ  ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บนตึกบ๊ิกคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองส าอาง 
ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากน้ีให้ท่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุ
ลิโกะ สัญลกัษณ์ของชินไซบาชิ 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศัย ...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ 
ในย่านชินไซบาชิ *** 

ทีพ่ัก : BLOEMEN NORTH-HANAZONO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม โอซำก้ำ – อสิระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มบีริกำรรถบัส) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 อสิระตามอัธยาศัยทั้งวนัให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดังของเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้ค  าแนะน าการเดินทาง (ไม่มี
บริการรถบสั) โรงแรมท่ีพกัจะอยู่ใกล้กับ “สถานีรถไฟ”ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพ่ือท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมี
ช่ือเสียง และแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตในมหานครโอซากา้ ไม่ว่าจะเป็น (ไม่รวมค่ารถไฟ และค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ) 
แนะน ำสถำนทีท่่องเทีย่วเมืองโอซำก้ำ และเมืองรอบๆ 
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“วดัชิเทนโนจิ” (Shitennoji) หน่ึงในวดัท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น เช่ือกนัว่ำเป็นวดัพุทธแห่งแรกขอประเทศญ่ีปุ่น 

“พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซำก้ำ” (Osaka Aquarium) หรือท่ีเรียกว่ำ Kaiyukan ตั้ งอยู่ท่ี Tempozan Harbor Village 
บริเวณอ่ำวโอซำกำ้ พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ ำท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีสัตวน์ ้ ำหลำกหลำยชนิดท่ีอำศยัอยูใ่นมหำสมุทรแปซิิิก 

“หมู่บ้านอเมริกา” (America-mura) หมู่บา้นแห่งความทนัสมยัเต็มไปดว้ยจุดถ่ายภาพเก๋ๆและร้านรวงมากมายรวมไปถึง
ร้านอาหารมุมชิลล์เอาทแ์ละในวนัพิเศษก็มีกิจกรรมน่าสนใจอาทิคอนเสิร์ตสุดสนุกจึงไม่แปลกใจเลยท่ีสถานท่ีน้ีเป็น
แหล่งโปรดของเด็กแนว 

“พิพิธภัณฑ์บ้านเรือน และการอยู่อาศัยเมืองโอซาก้า” ภายในสร้างจ าลองเมืองโอซากา้ และจดัแสดงอาคารบา้นเรือน
ของชาวเมืองตั้งแต่สมยัเอโดะตอนปลายจนถึงสมยัไทโช และสมยัโชวะตอนตน้ จุดท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดอยู่ท่ีการจ าลอง
บา้นเรือนของชาวเมืองโอซากา้ในราวค.ศ.1830-1844 โดยมีการปรับแสงเสียงตามเวลาเชา้กลางวนัเยน็สะทอ้นให้เห็น
ภาพความเป็นอยู่ของชาวเมือง และสัมผสัไดถึ้งการใชชี้วิตของคนในสมยันั้นและชม เมืองจ าลองขา้วของเคร่ืองใชใ้น
สมยัยคุสมยันั้นใส่รายละเอียดเหมือนจริงเราสามารถเดินชมในบา้นได ้

 

“UNIVERSAL STUDIO JAPAN” สวนสนุกไดแ้รงบนัดาลใจมาจากภาพยนตร์ของUniversal Studioค่ายหนงัใหญ่
แห่งอเมริกา...พบกบับรรยำกำศท่ีสนุกสนำนและน่ำต่ืนตำต่ืนใจภายในสวนสนุก กบัโซน “The Wizarding World                 
of Harry Potter : โลกเวทมนตร์ของแฮร์ร่ี” และโซนเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ มำกมำยท่ีน่ำสนใจ กว่า 8 โซน นอกจากน้ียงัมี การ
แสดงต่างๆการโชวข์บวนพาเหรดไปตามถนนในสวนสนุก ภายนอกสวนสนุกยงัมี Universal Citywalk Osaka    ซ่ึงเป็น
ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านท่ีขายสินคา้ของยนิูเวอร์ซลัสตูดิโอส์และของท่ีระลึกของเมืองโอซากา้…            
“ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” ท่ีทุ่มทุนสร้างอยา่งมหาศาลบนพ้ืนท่ีกว่า 100,000 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ต่ืน
ตากบั “โรงถ่ายภาพยนตร์” ท่ีแบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวูด๊ ชมฉากจ าลองของนิวยอร์ค, ฉากจ าลองเมืองซาน ฟราน
ซิสโก เป็นตน้ ... ชมภาพยนตร์สามมิติเร่ือง “เทอร์มเินเตอร์ 2” หรือ“คนเหลก็ 2” ท่ีใชง้บประมาณการก่อสร้างกว่า 400 
ลา้นบาทท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าท่ีดุเดือดเร้าใจ... แลว้ไปสนุกต่ืนเตน้กบัการห้อยโหนโผน
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ทะยานไปกบัซุปเปอร์ ฮีโร่สายพนัธุ์ใหม่ “SpiderMan” สนุกสนานกบัการขบัรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศท่ีสนุก
เสมือนขบัจริงในการเล่น “Simulator” ของฉากภาพยนตร์เร่ือง “Back To The Future” ต่ืนเตน้เร้าใจกบัเหตุการณ์
จ าลองฉากเพลิงไหมใ้น นครซานฟรานซิสโกจากภาพยนตร์เร่ือง “Black Draff” หรือ “วรีบุรุษในเปลวไฟ” น าท่าน
สัมผสักบัเคร่ืองเล่นช้ินใหม่ “Spce Fantacy”... ให้ท่านสนุกสนานไปกบัการล่องเรืออพร้อมฉากปลาฉลามท่ีจะโผล่
ข้ึนมาล่าเหยือ่ขณะล่องเรือและฉากอ่ืน ๆ ท่ีหวาดเสียวจากเร่ือง “Jaw” ... แลว้ระทึกใจกบัฉากจ าลองเร่ือง “จูราสสิค
พาร์ค” (Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปในยคุดึกด าบรรพ ์พบกบัเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง “ทเีร็กซ์” 
ไดโนเสาร์ท่ีใจดีท่ีสุด จากนั้นน าท่านต่ืนตากบัโซนเปิดใหม่ล่าสุด “The Wizarding World of Harry Potter” ท่ีสร้าง
เพ่ือเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้ท่านไดเ้ขา้ไปสัมผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจาก
ภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาท ฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ยา่นฮอกมีท ร้านขายของแปลก
ประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลายและท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ “บัตเตอร์เบียร์” เคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมใน
โลกของพ่อมดและแม่มดแห่งน้ี [ไม่มีแอลกฮอล]์ และท่ีพลาดไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุด
ของโลก คือโซน “Harry Potter and the Forbidden Journey” ท่ีมีการสร้างดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 
4K ท่ีจะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจให้ท่านเสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว หรือ
คุณหนูจะเลือกสนุกสนานท่ี “วนัเดอร์แลนด์” โซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนสุด
น่ารักช่ือดงัของญ่ีปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street และเหล่าผองเพ่ือนมากมาย ... อิสระให้ท่านไดส้นุกสนาน
ต่อกบัเคร่ืองเล่น 
 
 
 
 
 
 
(ส ำหรับทวัร์เสริม ... ***ส าหรับท่านใดจะไป “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” สามารถเลือกซ้ือทวัร์เสริมได้เพียงท่านละ       
2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) จะไม่มีบริกำรรับกลับทีพ่ัก โดยท่ำนสำมำรถรับแผนทีแ่ละรำยละเอียด
กำรเดินทำงกลับสู่ทีพ่ักจำกทำงไกด์) 

แนะน ำแหล่งช้อปป้ิง 

“โดทงโบริ” หรือ “ดงโทโบริ” (Dotonbori) หน่ึงในสถำนบนัเทิงยำมค ่ำคืนท่ีโด่งดังของโอซำก้ำ เป็นแหล่งรวม
ร้ำนอำหำรมำกมำยท่ีเปิดให้บริกำร 24 ชัว่โมง 

“Ebisubashisuji Shopping Street” ถนนคนเดินอันเป็นท่ีนิยมแห่งหน่ึงในย่าน Dotonbori อัดแน่นไปด้วยร้านค้า
มากมายสินคา้มีราคายอ่มเยาวท์ั้งกระเป๋ารองเทา้เส้ือผา้สินคา้ไอเดียร้านABC Martร้านรองเทา้ในต านานนอกจากน้ียงัมี
สินคา้ยอดนิยมในราคาน่าคบหาอยู่มากมายท่ีน่ีท่ามกลางห้างสรรพสินคา้หลายแห่งในโอซากา้ ท าให้เรียกเอบิสุบาชิว่า
โลกของแฟชัน่แห่งโอซากา้ขนานแท ้

ขอ้แนะน ำ !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯ

ก่อนการเดินทาง เพ่ือทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่าง

ครบถ้วน  
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“ย่านนัมบะ” ศูนยร์วมความเจริญและส่ิงอ านวยความสะดวกครบวงจรทั้งห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัอย่าง Namba CITY, 
Carnival Mall และ Takashimaya Osaka ...รวมถึงสวนสาธารณะชั้นลอยท่ีเป็นจุดเด่นอีกอยา่งหน่ึงของนมับะพาร์ค ดว้ย
สถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์สามารถรวมเอาความทนัสมยัมาผสมกบัความเป็นธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวัสวยงาม 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือกลางวันและม้ือค า่อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านค้าต่างๆ *** 

ทีพ่ัก : BLOEMEN NORTH-HANAZONO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่ี่ โอซำก้ำ – เกยีวโต – อำรำชิยำม่ำ (สะพำนโทเกต็สึเคยีว) – ปรำสำททองคนิคำคุจิ – ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ – โกเบฮำร์เบอร์แลนด์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

   

น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ 
“เขตอะราชิยาม่า” น าท่านผอ่นคลายกบับรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติและเป็นสถานท่ียอดนิยมในการเยี่ยมชมในช่วงท่ีดอก
ดอกซากุระบานและช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี ... เป็นเขตท่ีเต็มไปด้วยไมไ้ผ่และวดัหรือศาลเจ้ามากมาย ให้ท่านได้เลือก
สักการะหรือท่านจะเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองจากร้านคา้มากมายให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมความสวยงามและ
ความร่มร่ืน ดว้ยสีเขียวขจีของทิวไผน่บัหม่ืนตน้ตลอดสองขา้งทางจนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของผูค้นท่ีรักธรรมชาติ
มากว่า 1,000 ปี … และน าท่านสู่ “สะพานโทเกตสึเคียว” ท่ีทอดขา้มแม่น ้ าโฮะซึ หรือบางทีเรียกว่า “Moon Crossing 
Bridge” โดยได้ช่ือมาจากการเคล่ือนตวัของเงาพระจันทร์ท่ีเหมือนก าลงัทอดตัวขา้มผ่านสะพานไป  ...เป็นหน่ึงใน
สัญลกัษณ์ของเมืองอาราชิยาม่า ...สะพานน้ีสร้างข้ึนในสมยัเฮอนัแต่ถูกสร้างข้ึนใหม่เม่ือปี ค.ศ.1930 ... นบัเป็นสะพาน
ไมท่ี้สร้างสรรค์ทศันียภาพของอาราชิยาม่าไดอ้ยา่งสวยงาม เน่ืองจากในฤดูหนาวภูเขาอาราชิยาม่า จะถูกปกคลุมไปดว้ย
หิมะอนัขาวโพลน เป็นวิวอนังดงามอยูเ่บ้ืองหลงั ถือไดว้่าสถานท่ีอีกแห่งในเกียวโตท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองความสวยงามในช่วง
ฤดูหนาว โดยเป็นจุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดซ่ึงท่านจะสามารถมองเห็นความสวยงามท่ีตดักนัของหิมะและแม่น ้ าจากมุมมองเปิด
กวา้ง คือ ริมฝ่ังแม่น ้ าคะสึระ ...อิสระให้ท่านสัมผสับรรยากาศอนังดงาม และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือท่ีเรียกว่า “ปราสาทคนิคาคุจิ” ร่วมยอ้นร าลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเร่ือง
ดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา–อิคคิวซัง” อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมความงามของตัวปราสาทสีทองกลางน ้ าท่ีสวยงามเป็น
ประกายยิ่งพร้อมด่ืมด ่ากบัความสะอาดใสของ “สระน ้าเคียวโคะจิ” ท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ย่าง
งดงามกลายเป็นอีกสัญลกัษณ์หน่ึงของเมืองเกียวโต... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกหามุมถูกใจเพ่ือบนัทึกภาพ 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

   

จากนั้นน าท่านเดินทางชม “ศาลเจ้าฟุชิมิ อนิาริ” ศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้แก่เทพเจา้แห่งขา้ว ตามความเช่ือ ของคน
ญ่ีปุ่น ภายในท่านจะไดช้มรูปป้ันของสุนขัจ้ิงจอกมากมายท่ีเช่ือกนัว่าคือผูรั้บใชข้องเทพเจา้แห่งขา้วในสมยันั้น และศาล
เจา้แห่งน้ียงัเป็นท่ีข้ึนช่ือของประตูโทริ ท่ีเรียงต่อกนัยาวตามรางของวดัอินาริซนัท่ีตอ้งใชเ้วลาเดินถึง 2 ชัว่โมงและยงัเป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “Memory of Geisha” อีกดว้ย 

จำกนั้นอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ “โกเบ ฮำเบอร์แลนด์” ดินแดนแห่งเมืองท่ำน ้ ำของเมืองโกเบท่ีรำยลอ้มไปดว้ยบรรยำกำศ
ของทะเลและแสง สี เสียง พ้ืนท่ีชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงริมน ้ำของบริเวณท่ำเรือโกเบ มีทั้งร้ำนกำแิ ร้ำนอำหำร ร้ำนคำ้ 
และสวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนดัพบท่ีนิยมของชำวเมือง ... ท่ำนสำมำรถเลือกท่ีเขำ้ไปในสวนสนุกท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองโกเบ 
สัมผสักบักำรนัง่ชิงชำ้สวรรคข์นำดยกัษท่ี์ข้ึนช่ือในประเทศญ่ีปุ่น ... อิสระให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้มำกมำย อำทิเช่น ของ
ท่ีระลึกของเมืองโกเบ เหลำ้สำเกท่ีข้ึนช่ือ หรือเคร่ืองแต่งกำยมำกมำย (ไม่รวมค่ำเคร่ืองเล่นและชิงชำ้สววรค)์... หรือเลือก
ท่ีจะชอ้ปป้ิงห้ำงสรรพสินคำ้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ “ห้ำง Mosaic” ห้ำง Mosaic ตั้งอยูริ่มน ้ ำ ภำยในมีร้ำนคำ้เล็กๆขำย
เส้ือผำ้ และร้ำนอำหำรท่ีสำมำรถเห็นท่ำเรือโกเบไดอ้ย่ำงชดัเจน นอกจำกน้ียงัมีสวนสนุกเล็กๆสำมำรถข้ึนไปชมวิวบน
ชิงชำ้สวรรคท่ี์ตั้งอยูห่ลงัอำคำรห้ำงโมเสค หรือ “ห้ำง Canal Garden” ภำยในจะแบ่งออกเป็นห้ำงร้ำนต่ำงๆ เช่น Hankyu, 
ร้ำนอิเลคทรอนิกส์ Sofmap, ร้ำนอุปกรณ์กีฬำและเอำ้ทเ์ลตจ ำหน่ำยเส้ือผำ้เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือค า่อสิระตามอธัยาศัย ...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ** 

ทีพ่ัก : BLOEMEN NORTH-HANAZONO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า โอซำก้ำ – วำคำยำม่ำ – สถำนีคิชิ (สถานีแมวเหมียว) – ตลำดคุโรชิโอะ – ปรำสำทวำคำยำม่ำ (ด้ำนนอก) – ริงคุ เอำท์เล็ต – 
สนำมบินคนัไซ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
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น าท่านเดินทางสู่ “วาคายาม่า” ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ติดกนั ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 4000 ตารางกิโลเมตร อุดมไปดว้ยมรดก
โลกท่ีเก่าแก่ สถานท่ีส าคญัท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมกว่าพนัปี มีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และออนเซน เพ่ือพา
ท่านไป “สถานีคิชิ” (Kishi) หรือท่ีหลายคนรู้จกักนัในช่ือ “สถานีแมวเหมียว” ในเมืองคิโนะคะวะ เป็นสถานีปลายทาง
ของรถไฟสายคิชิกะวะ (Kishigawa) ท่ีวิ่งจากสถานีวาคายาม่า ในเมืองวาคายาม่า หลายปีก่อนสถานีรถไฟรวมทั้งรถไฟ
สายน้ีไดต้กอยูใ่นสภาวะการเงินท่ีย  า่แย ่แต่นัน่ไดเ้ปล่ียนไปเม่ือซุปเปอร์นายสถานี (Super Stationmaster) หรือเรียกง่ายๆ 
ว่า “ซุปเปอร์ทะมะ” ไดป้รากฏตวัข้ึน… “ทะมะ” คือแมวสามสีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดในประเทญ่ีปุ่น เร่ิมจากเธอรับ
หนา้ท่ีเป็นมาสคอตของสถานีคิชิ และต่อมาไดรั้บต าแหน่งเป็นซุปเปอร์นายสถานี (Super Stationmaster) และอลัตา้นาย
สถานี (Ultra Stationmaster) แมว้่าทะมะจะเสียชีวิตไปเม่ือปี 2015 แต่ช่ือเสียงของเธอยงัคงอยู่ และผา่นไปยงันายสถานี
ตวัท่ีสอง นิ-ทะมะ หรือ ทะมะ2 … ภายในสถานีคิชิมีพิพิทธภณัฑ์ทะมะเล็ก ๆ และร้านขายของท่ีระลึกท่ีคุณสามารถ
เลือกซ้ือของท่ีระลึกทะมะหลากหลายชนิด นอกจากน้ียงัมีร้านกาแฟเล็ก ๆ น่ารัก ซ่ึงแน่นอนท่ีตกแต่งในธีมแมว และท่ี
ส าคญัคือคุณจะไดพ้บกบันายสถานีตวัจริงในห้องท างานพิเศษ แต่อยา่ลืมเช็คตารางเวลาท างานของนอ้งแมวนิ-ทะมะท่ี
สถานีวาคายาม่า 

จำกนั้นพำท่ำนไป “ตลำดคุโรชิโอะ” เป็นตลำดปลำท่ีมีอำหำรทะเลสด ๆ มำกมำยให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือ และถำ้หำกท่ำนใดท่ี
ชอบของแห้ง ตลำดแห่งน้ีก็มีโซนอำหำรทะเลแห้งให้เลือกซ้ืออีกดว้ย และนอกจำกจะมีของสด ๆ ให้ลูกคำ้ไดเ้ลือกซ้ือ
ดว้ยตวัเองแลว้ ยงัมีโซนท่ีเป็นโต๊ะบำบีคิวป้ิงย่ำงให้รับประทำนกนัแบบจุใจ ไฮไลทท่ี์พลำดไม่ไดข้องท่ีน่ีเลยก็คือ “กำร
โชว์กำรแล่เน้ือปลำทูน่ำ” (Maguro) โดยเชิผูช้  ำนำญในกำรแล่เน้ือปลำ โดยสำมำรถซ้ือชูชิหนำ้ปลำทูน่ำรับประทำนกนั
แบบสด ๆ ไดเ้ลย ส ำหรับคอปลำดิบห้ำมพลำดเลยทีเดียว ซ่ึงมีรอบแสดงโชวเ์พียง 3 รอบในหน่ึงวนัเท่ำนั้น 

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือกลำงวนัตำมอธัยำศัย ณ ตลำดคุโรชิโอะ *** 

 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทวำคำยำม่ำ” ปรำสำทสัญลกัษณ์ของเมืองสร้ำงข้ึนเม่ือปี 1585 เพ่ือใชเ้ป็นฐำนอ ำนำจ
ของตระกูลโทโยโตมิ ในอดีตปรำสำทไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งหนกัถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกเกิดจำกิ้ำผ่ำและคร้ังท่ี 2 เกิดข้ึน
ในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ีสองโดยฝีมือกองทพัสหรัฐ โครงสร้ำงส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจึงเป็นของท่ีสร้ำงข้ึนใหม่ 
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จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อไปยงั “แฟคตอร่ีเอ้ำเลท็” (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นใกลก้บัสนำมบิน
คันไซ ให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกำรเลือกซ้ือสินค้ำ “แบรนด์เนม” ช่ือดังหลำกหลำยและสินค้ำดีรำคำพิเศษ อำทิ 
เคร่ืองส ำอำง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผำ้, กระเป๋ำ, รองเทำ้อุปกรณ์กีฬำ, เคร่ืองใชไ้ิิ้ำ และยงัเป็นแหล่งรวมสินคำ้แบรนด์
ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มำกมำยกบัคอลเลคชัน่เส้ือผำ้ล่ำสุด อำทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione 
Tessile ฯลฯ พร้อมทั้ งเลือกซ้ือกระเป๋ำไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เคร่ืองประดบั และนำฬิกำหรูอยำ่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเทำ้แิชัน่ Hush 
Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้ำส ำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, 
Miki House และสินคำ้อ่ืนๆอีกมำกมำย ให้ท่ำนไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือค ำ่ตำมอธัยำศัย ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ *** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ” 

2355 ออกเดินทางจาก สนามบินคนัไซ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 611 

 

วนัทีห่ก สนำมบินดอนเมือง 
0350 ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 
 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่ำนละ 31,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี (Infant)                                           ท่ำนละ 9,000.- บำท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่ำนละ 6,000.- บำท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่ำนละ 10,000.- บำท 

 

 

 

*** ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกคำ้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ำรวจเสน้ทำงเท่ำนั้นหำกท่ำนถูก

เจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมืองของทำงประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ควำมรบัผิดชอบของทำงบริษทั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรทีจ่ะคืนค่ำใชจ่้ำยใดๆทั้งสิ้ นแก่ท่ำน *** 

***หนงัสือเดินทำงตอ้งเหลืออำยุกำรใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน*** 
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อตัรำค่ำบริกำร 

 
ผูใ้หญ่                                                                               ท่ำนละ 33,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี (Infant)                                           ท่ำนละ 9,000.- บำท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่ำนละ 6,000.- บำท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่ำนละ 10,000.- บำท 

 

***กรุณำอ่ำนเงื่อนไขดำ้นล่ำงก่อนช ำระมดัจ ำทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส ำเนำพำสปอรต์ก่อนกำรเดินทำง 15 วนันะคะ*** 
 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เง่ือนไขการช าระเงนิ  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000.- บาท    
          ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
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3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนั่งกบั

สายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วีซ่า
ไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละ
กรุ๊ป) 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไวใ้น 
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ   
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน  

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ได้ก็ต่อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้  

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 
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8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า  

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

 

 …โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง… 


