
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 12993 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
17 – 21 พฤษภำคม 2562 

39,900.- 20 – 24 มิถุนำยน 2562 

13 – 17 กรกฎำคม 2562 

09 – 13 สิงหำคม 2562 42,900.- 
 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดนิทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิไกด์ / 
คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดนิทาง 
มบีริการน า้ด่ืม ประกนัอุบัตเิหต ุ รสบัส + โรงแรม 

มาตรฐาน 
 

 
วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง

ดงันั้นผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 สนำมบินสุวรรณภูม ิ( 23.59 – 07.30 )   ✈  

2 
สนำมบินคันไซ – ปรำสำทวำคำยำม่ำ – ตลำดคุโรชิโอะ (ชมกำร
แสดงแล่ทูน่ำ) – สถำนีแมวเหมยีว – ชิรำฮำมะ - 

 
HOTEL 

SHIRAHAMA ONSEN 
HOTEL OR SIMILAR 

 

3 
ชิรำฮำมะ – จุดชมววิเอน็เกท็สึโทะ – ล่องเรือท้องกระจกชมวิวเอ็น
เก็ทสึโทะ – หน้ำผำซันดันเบะคิ (ลิฟท์) – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำน
นอก) – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

  -
OSAKA DAIICHI 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
โอซำก้ำ – อิสระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล 
สตูดโิอ” (ไม่มบีริกำรรถบัส) **ซ้ือทวัร์เสริมท่ำนละ 2,600 บำท** 

 - - 
OSAKA DAIICHI 
HOTEL OR SIMILAR 

5 
โอซำก้ำ – ตลำดคุโรมง – ช้อปป้ิง ริงคุ เอำท์เล็ท – สนำมบินคันไซ 
( 17.35 – 21.25 ) 

 - ✈  



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

    2359  ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 622 

 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วนัทีส่อง สนำมบินคนัไซ – ปรำสำทวำคำยำม่ำ – ตลำดคุโรชิโอะ (ชมกำรแสดงแล่ทูน่ำ) – สถำนีแมวเหมยีว – ชิรำฮำมะ 

0730 ถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอาทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “วำคำยำม่ำ” ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีอยูติ่ดกนั ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวำ่ 4000 ตำรำงกิโลเมตร อุดมไปดว้ยมรดก
โลกท่ีเก่ำแก่ สถำนท่ีส ำคญัท่ีเป็นมรดกทำงวฒันธรรมกวำ่พนัปี มีแหล่งท่องเท่ียวตำมธรรมชำติ และออนเซน ... เพื่อพำ
ท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทวำคำยำม่ำ” ปรำสำทสญัลกัษณ์ของเมืองสร้ำงข้ึนเม่ือปี 1585 เพ่ือใชเ้ป็นฐำนอ ำนำจของตระกูล
โทโยโตมิ ในอดีตปรำสำทไดรั้บควำมเสียหำยอย่ำงหนักถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกเกิดจำกฟ้ำผ่ำและคร้ังท่ี 2 เกิดข้ึนในช่วง
สงครำมโลกคร้ังท่ีสองโดยฝีมือกองทพัสหรัฐ โครงสร้ำงส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจึงเป็นของท่ีสร้ำงข้ึนใหม่ ปรำสำท 
วำกำยำม่ำ มีส่ิงท่ีน่ำสนใจหลำยอยำ่ง ไม่วำ่จะเป็นประตูเก่ำดั้งเดิม ก ำแพงเมือง คูน ้ ำ หอคอยท่ีแมจ้ะสร้ำงข้ึนใหม่แต่ก็ยงั
ดูสวยงำม รวมถึงสะพำน Ohashi Roka ท่ีขำ้มคูน ้ ำเช่ือมระหวำ่งสองส่วนของพ้ืนท่ีปรำสำทซ่ึงมีควำมสูงต่ำงกนั ให้ท่ำน
ไดช้มทศันียภ์ำพท่ีสวยงำมของปรำสำทวำคำยำม่ำตำมอธัยำศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

หลงัอาหารกลางวนัพำท่ำนไป “ตลำดคุโรชิโอะ” เป็นตลำดปลำท่ีมีอำหำรทะเลสด ๆ มำกมำยให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือ และถำ้
หำกท่ำนใดท่ีชอบของแหง้ ตลำดแห่งน้ีก็มีโซนอำหำรทะเลแหง้ใหเ้ลือกซ้ืออีกดว้ย และนอกจำกจะมีของสด ๆ ให้ลูกคำ้
ไดเ้ลือกซ้ือดว้ยตวัเองแลว้ ยงัมีโซนท่ีเป็นโตะ๊บำบีคิวป้ิงยำ่งใหรั้บประทำนกนัแบบจุใจ ไฮไลท์ท่ีพลำดไม่ไดข้องท่ีน่ีเลย
ก็คือ “กำรโชว์กำรแล่เน้ือปลำทูน่ำ” โดยเชฟผูช้  ำนำญในกำรแล่เน้ือปลำ โดยสำมำรถซ้ือชูชิหนำ้ปลำทูน่ำรับประทำนกนั
แบบสด ๆ ไดเ้ลย ส ำหรับคอปลำดิบหำ้มพลำดเลยทีเดียว ซ่ึงมีรอบแสดงโชวเ์พียง 3 รอบในหน่ึงวนัเท่ำนั้น 

จากนั้นพาท่านไป “สถานีคชิิ” (Kishi) หรือท่ีหลายคนรู้จกักนัในช่ือ “สถานีแมวเหมียว” ในเมืองคิโนะคะวะ เป็นสถานี
ปลายทางของรถไฟสายคิชิกะวะ (Kishigawa) ท่ีวิ่งจากสถานีวาคายาม่า ในเมืองวาคายาม่า หลายปีก่อนสถานีรถไฟ
รวมทั้งรถไฟสายน้ีไดต้กอยูใ่นสภาวะการเงินท่ีย  ่าแย ่แต่นัน่ไดเ้ปล่ียนไปเม่ือซุปเปอร์นายสถานี (Super Stationmaster) 
หรือเรียกง่ายๆ วา่ “ซุปเปอร์ทะมะ” ไดป้รากฏตวัข้ึน “ทะมะ” คือแมวสามสีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดในประเทญ่ีปุ่น เร่ิม
จากเธอรับหน้าท่ีเป็นมาสคอตของสถานีคิชิ และต่อมาไดรั้บต าแหน่งเป็นซุปเปอร์นายสถานี (Super Stationmaster) 
และอลัตา้นายสถานี (Ultra Stationmaster) แมว้า่ทะมะจะเสียชีวติไปเม่ือปี 2015 แต่ช่ือเสียงของเธอยงัคงอยู ่และผ่านไป
ยงันายสถานีตวัท่ีสอง นิ-ทะมะ หรือ ทะมะ2 ภายในสถานีคิชิมีพิพิทธภณัฑท์ะมะเล็ก ๆ และร้านขายของท่ีระลึกท่ีคุณ
สามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึกทะมะหลากหลายชนิด นอกจากน้ียงัมีร้านกาแฟเลก็ ๆ น่ารัก ซ่ึงแน่นอนท่ีตกแต่งในธีมแมว 
และท่ีส าคญัคือคุณจะไดพ้บกบันายสถานีตวัจริงในหอ้งท างานพิเศษ แต่อยา่ลืมเช็คตารางเวลาท างานของนอ้งแมวนิ-ทะ
มะท่ีสถานีวาคายาม่า 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองตากอากาศ “ชิราฮามะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมงคร่ึง) เมืองท่ีมี
ช่ือเสียงเร่ืองการอาบน ้ าแร่ธรรมชาติบริสุทธ์ิ และเมืองท่ีติดอนัดบัชายหาดสวยงามแห่งญ่ีปุ่น ค าวา่ “ชิราฮาม่า” แปลวา่ 
“หาดทรายสีขาว” นั่นหมายถึงว่าท่านจะได้เห็นแนวชายหาดและเม็ดทรายสีขาวตลอดริมชายฝ่ัง ชายหาดชิราฮามะ
นบัเป็นชายหาดคู่แฝดของหาดไวกิกิของรัฐฮาวาย ไดช่ื้อวา่เป็นชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในภูมิภาคคนัไซ ฤดูกาลชายหาดของ
ญ่ีปุ่นจะเร่ิมทุกปี โดยเร่ิมตน้จากชายหาดชิราฮามะแห่งน้ีเป็นท่ีแรกของเกาะฮอนชู ท าให้เมืองแห่งน้ีเป็นท่ีโปรดปราน
และช่ืนชอบดา้นการอาบแดดและวา่ยน ้ าเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีเปิดสาธารณะใหน้กัท่องเท่ียวไดน้ัน่แช่เทา้
ในบ่อออนเซน พร้อมด่ืมด ่าบรรยากาศสบาย ๆ แสนโรแมนติกและผอ่นคลาย โดยการนัง่ทอดอารมณ์ 

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

  ทีพ่กั : SHIRAHAMA ONSEN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 
 
 
 



วนัทีส่าม ชิรำฮำมะ – จุดชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – ล่องเรือท้องกระจกชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – หน้ำผำซันดันเบะคิ (ลิฟท์) – ปรำสำทโอซำก้ำ 
(ด้ำนนอก) – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือน าท่าน “ล่องเรือท้องกระจกชมปะการัง และสัตว์น ้าใต้ท้องทะเล” (ขึน้อยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ และลมทะเล) ระหวา่งล่องเรือท่านจะเห็นส่ิงมีชีวิตจ าพวกสัตวน์ ้ า พืช ปะการังท่ีอาศยัอยู่บริเวณมหาสมุทร
แปซิฟิก ท่านจะสามารถพบเห็นฝูงปลาหลากชนิด และปะการังสีสันต่างกนัออกไปใตท้อ้งเรือ (การมองเห็นขึน้อยู่กับ
ความใส และสภาพของกระแสน ้าในแต่ละช่วงเวลา)  นอกจากน้ีระหว่างล่องเรือท่านสามารถใกล้จุดชมวิว 
“เอน็เกท็สึโทะ” เรียกอีกช่ือวา่ “ทาคาชิมะ” อยูป่ากน ้ ารินไค มีความยาว 130 เมตร เกาะน้ีถูกเรียกตามลกัษณะของเกาะท่ี
เห็นวา่ “เอน็เก็ทสึโทะ” คือ “เกาะพระจนัทร์เตม็ดวง” บริเวณรูตรงกลางเปรียบเสมือนพระจนัทร์เตม็ดวง อีกทั้งเกาะแห่ง
น้ียงัไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสถานท่ี 1 ใน 100 จุดชมววิพระอาทิตยต์กท่ีสวยงามอีกดว้ย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “หน้าผาซันดนัเบะค”ิ ก าแพงหินใหญ่ยกัษท่ี์แอบซ่อนจิตวญิญาณของทอ้งทะเล เป็นหนา้ผาสูง
กวา่ 50 เมตร ตั้งตระหง่านเป็นแนวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร จากจุดชมวิวจะเห็นภาพอนัเวิง้วา้งไกลสุดลูกหูลูกตาของ
ทะเลญ่ีปุ่นมีก าแพงหินขนาดมหึมาขวางกั้นอยู ่และน าท่านลงลิฟตท่ี์มีความลึกลงไปใตพ้ื้นหินประมาณ 36 เมตร โดยจะ
ใชเ้วลาเพียง 16 วินาที ภายในจะมีอุโมงคถ์ ้าลึกลบัท่ีเช่ือมออกไปสู่ทะเลซ่อนไว ้ซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นทางเขา้ออกของ
เหล่าโจรสลดั นกัรบท่ีตอ้งใชอุ้โมงคแ์ห่งน้ีเป็นท่ีก าบงั มีประตูเหล็กใหญ่ปิดกั้นในช่วงของน ้ าข้ึนสูงหรือคล่ืนลมแรง 
นอกจากน้ียงัมีบริเวณท่ีสามารถมองเห็นน ้ าพุท่ีเกิดจากความแรงของคล่ืนท่ีใตท้ะเลท่ีพยายามซัดข้ึนบนพ้ืนน ้ า เกิด
แรงดนัท่ีพุง่ผา่นรูเลก็ ๆ ของโขดหิน ท าใหก้ลายเป็นน ้ าพท่ีุจะเกิดข้ึนเป็นระยะในช่วงกระแสคล่ืนแรง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

   
 

หลงัอำหำรกลำงวนัพำท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทโอซำก้ำ” (ดำ้นนอก) เป็นหน่ึงในแลนด์มำร์คส ำคญัของเมืองโอซำกำ้ 
หอคอยปรำสำทจะมีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปรำสำทถูกลอ้มรอบดว้ยก ำแพงหินคอนกรีต, คูน ้ ำ และสวนนิชิโนมำรุ 
ซ่ึงตั้งอยู่ทำงป้อมตะวนัตก มีตน้ซำกุระกว่ำ 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษำยนจึงเป็นแหล่งชมซำกุระท่ีโด่งดงั เพรำะฉำก
ดำ้นหลงัของสวนแห่งน้ีจะมองเห็นภำพปรำสำทโอซำกำ้ท่ีสวยวำมเป็นอยำ่งยิง่ ใหท่้ำนเก็บภำพควำมงดงำมของปรำสำท
โอซำกำ้ อิสระตำมอธัยำศยั 



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

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ 
ในย่านชินไซบาชิ *** 

ทีพ่กั : OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่ี่ โอซำก้ำ – อิสระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริกำรรถบัส) **ซ้ือทัวร์เสริมท่ำนละ 2,600 

บำท** 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
 อสิระตามอธัยาศัยทั้งวนัให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดงัของเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้ค  าแนะน าการเดินทาง (ไม่มี
บริการรถบสั) โรงแรมท่ีพกัจะอยู่ใกลก้ับ “สถานีรถไฟ”ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพ่ือท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมี
ช่ือเสียง และแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตในมหานครโอซากา้ ไม่วา่จะเป็น (ไม่รวมค่ารถไฟ และค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ) 
แนะน ำสถำนทีท่่องเทีย่วเมืองโอซำก้ำ และเมืองรอบๆ 

 

“วดัชิเทนโนจ”ิ (Shitennoji) หน่ึงในวดัท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น เช่ือกนัวำ่เป็นวดัพทุธแห่งแรกขอประเทศญ่ีปุ่น 

“พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซำก้ำ” (Osaka Aquarium) หรือท่ีเรียกวำ่ Kaiyukan ตั้งอยู่ท่ี Tempozan Harbor Village 
บริเวณอ่ำวโอซำกำ้ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ ำท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีสตัวน์ ้ ำหลำกหลำยชนิดท่ีอำศยัอยูใ่นมหำสมุทรแปซิฟิก 

“หมู่บ้านอเมริกา” (America-mura) หมู่บา้นแห่งความทนัสมยัเต็มไปดว้ยจุดถ่ายภาพเก๋ๆและร้านรวงมากมายรวมไป
ถึงร้านอาหารมุมชิลลเ์อาทแ์ละในวนัพิเศษก็มีกิจกรรมน่าสนใจอาทิคอนเสิร์ตสุดสนุกจึงไม่แปลกใจเลยท่ีสถานท่ีน้ีเป็น
แหล่งโปรดของเด็กแนว 

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



 

“UNIVERSAL STUDIO JAPAN” สวนสนุกไดแ้รงบนัดำลใจมำจำกภำพยนตร์ของ Universal Studio ค่ำยหนงัใหญ่
แห่งอเมริกำ ให้ท่ำนไดพ้บกบับรรยำกำศท่ีสนุกสนำนและน่ำต่ืนตำต่ืนใจภำยในสวนสนุกกบัโซน “The Wizarding 
World of Harry Potter : โลกเวทมนตร์ของแฮร์ร่ี” และโซนเคร่ืองเล่นอ่ืน ๆ มำกมำยท่ีน่ำสนใจ กวำ่ 8 โซน นอกจำกน้ียงั
มีกำรแสดงต่ำง ๆ กำรโชวข์บวนพำเหรดไปตำมถนนในสวนสนุก ภำยนอกสวนสนุกยงัมี Universal Citywalk Osaka ซ่ึง
เป็นห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านท่ีขายสินคา้ของยนิูเวอร์ซัลสตูดิโอส์และของท่ีระลึกของเมืองโอซากา้… 
“ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ” ท่ีทุ่มทุนสร้างอยา่งมหาศาลบนพ้ืนท่ีกวา่ 100,000 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ต่ืน
ตากบั “โรงถ่ายภาพยนตร์” ท่ีแบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวูด๊ ชมฉากจ าลองของนิวยอร์ค, ฉากจ าลองเมืองซาน ฟราน
ซิสโก เป็นตน้ ละให้ท่านไดช้มภาพยนตร์สามมิติเร่ือง “เทอร์มิเนเตอร์ 2” หรือ“คนเหล็ก 2” ท่ีใชง้บประมาณการ
ก่อสร้างกวา่ 400 ลา้นบาท ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าท่ีดุเดือดเร้าใจ แลว้ไปสนุกต่ืนเตน้กบัการ
ห้อยโหนโผนทะยานไปกบัซุปเปอร์ ฮีโร่สายพนัธ์ุใหม่ “SpiderMan” สนุกสนานกบัการขบัรถผาดโผน ทะยานไปใน
อากาศท่ีสนุกเสมือนขบัจริงในการเล่น “Simulator” ของฉากภาพยนตร์เร่ือง “Back To The Future” ต่ืนเตน้เร้าใจกบั
เหตุการณ์จ าลองฉากเพลิงไหมใ้น นครซานฟรานซิสโกจากภาพยนตร์เร่ือง “Black Draff” หรือ “วรีบุรุษในเปลวไฟ” น า
ท่านสมัผสักบัเคร่ืองเล่นช้ินใหม่ “Spce Fantacy” ให้ท่านสนุกสนานไปกบัการล่องเรืออพร้อมฉากปลาฉลามท่ีจะโผล่
ข้ึนมาล่าเหยือ่ขณะล่องเรือและฉากอ่ืน ๆ ท่ีหวาดเสียวจากเร่ือง “Jaw” แลว้ระทึกใจกบัฉากจ าลองเร่ือง “จูราสสิคพาร์ค” 
(Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปในยคุดึกด าบรรพ ์พบกบัเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง “ทเีร็กซ์” ไดโนเสาร์
ท่ีใจดีท่ีสุด จากนั้นน าท่านต่ืนตากบัโซนเปิดใหม่ล่าสุด “The Wizarding World of Harry Potter” ท่ีสร้างเพื่อเอาใจ
เหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้ท่านไดเ้ขา้ไปสัมผสับรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่าง ๆ จากภาพยนตร์ อาทิ
เช่น ปราสาท ฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจหอ้งเรียนเวทมนตร์คาถา ยา่นฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของ
เหล่าพอ่มดและแม่มดทั้งหลาย และท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ “บัตเตอร์เบียร์” เคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมในโลกของพ่อมด
และแม่มดแห่งน้ี (ไม่มีแอลกฮอล)์ และท่ีพลาดไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือโซน 
“Harry Potter and the Forbidden Journey” ท่ีมีการสร้างดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสร้างความ
ต่ืนเตน้เร้าใจให้ท่านเสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว หรือคุณหนูจะเลือก
สนุกสนานท่ี “วันเดอร์แลนด์” โซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนสุดน่ารักช่ือดงัของ
ญ่ีปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street และเหล่าผองเพ่ือนมากมาย ... อิสระใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่น 

 
 
 
 
(ส ำหรับทวัร์เสริม ... ***ส าหรับท่านใดจะไป “ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ” สามารถเลือกซ้ือทวัร์เสริมได้เพยีงท่านละ       
2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดนิทาง) จะไม่มบีริกำรรับกลบัทีพ่กั โดยท่ำนสำมำรถรับแผนทีแ่ละรำยละเอียด
กำรเดนิทำงกลบัสู่ทีพ่กัจำกทำงไกด์) 

แนะน ำแหล่งช้อปป้ิง 

ขอ้แนะน ำ !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบัทางบริษัทฯก่อน

การเดนิทาง เพ่ือทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดนิทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  

 



“โดทงโบริ” หรือ “ดงโทโบริ” (Dotonbori) หน่ึงในสถำนบนัเทิงยำมค ่ำคืนท่ีโด่งดงัของโอซำกำ้ เป็นแหล่งรวม
ร้ำนอำหำรมำกมำยท่ีเปิดใหบ้ริกำร 24 ชัว่โมง 

“Ebisubashisuji Shopping Street” ถนนคนเดินอนัเป็นท่ีนิยมแห่งหน่ึงในย่าน Dotonbori อดัแน่นไปดว้ยร้านคา้
มากมายสินคา้มีราคายอ่มเยาวท์ั้งกระเป๋ารองเทา้เส้ือผา้สินคา้ไอเดียร้านABC Martร้านรองเทา้ในต านานนอกจากน้ียงัมี
สินคา้ยอดนิยมในราคาน่าคบหาอยูม่ากมายท่ีน่ีท่ามกลางห้างสรรพสินคา้หลายแห่งในโอซากา้ ท าให้เรียกเอบิสุบาชิวา่
โลกของแฟชัน่แห่งโอซากา้ขนานแท ้

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

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันและมื้อค ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีห้่า โอซำก้ำ – ตลำดคุโรมง – ช้อปป้ิง ริงคุ เอำท์เลท็ – สนำมบินคนัไซ ( 17.35 – 21.25 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ตลำดคุโรมง” เป็นตลำดท่ีมีช่ือเสียงและเก่ำแก่มำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองโอซำกำ้ไดรั้บสมญำนำมวำ่
เป็น “ครัวของโอซำก้ำ” บรรยำกำศภำยในเป็นทำงเดิน Arcade เลก็ๆทอดยำวประมำณ 600 เมตร ทั้งสองขำ้งทำงจะเต็ม
ไปดว้ยร้ำนคำ้ต่ำงๆกวำ่ 160 ร้ำนคำ้ขำยทั้งของสดและแบบพร้อมทำนมีของกินเล่นและอำหำรพ้ืนเมืองมำกมำยหลำย
ชนิดใหไ้ดชิ้มกนั ในตลำดคุโรมงจะเป็นของสดโดยเฉพำะอำหำรทะเลเน้ือและผกัต่ำง ๆ ร้ำนอำหำรต่ำง ๆ ภำยในตลำด
จึงเนน้ขำยอำหำรทะเลกนัทั้งแบบสด ๆ เช่น ซำชิมิ ซูชิ และหอยนำงรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลำไหลยำ่ง ปลำหมึกยำ่ง 
หอยเชลย่ำง กุ้งเทมปุระ เป็นต้น นอกจำกน้ีก็จะเป็นพวกผลไม้ต่ำง ๆ ตำมฤดูกำลของญ่ีปุ่นท่ีควรค่ำแก่กำรลอง         
อยำ่งมำก เช่น แอปเป้ิล มะเขือ เชอร่ี สตอเบอร่ี เมล่อน กีว ีและลูกแพร ซ่ึงรำคำมกัจะถูกกวำ่และหอมหวำนกวำ่บำ้นเรำ 
อิสระใหท้ำงไดเ้ลือกซ้ือของฝำกตำมอธัยำศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั “แฟคตอร่ีเอาท์เล็ท” (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบินคนัไซ ...ให้
ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือดังหลากหลายและสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง , 
เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่น โก
อินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione 
Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู



เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้แฟชัน่ 
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka 
Kids, Miki House และสินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันและมื้อค ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านค้าต่าง ๆ *** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ “สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า”  

1735  เดนิทางจากสนามบินคนัไซ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 673 

2125  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 

 

 
     อตัรำค่ำบริกำร เดินทำง 17 – 21 พ.ค. / 20 – 24 มิ.ย. / 13 – 17 ก.ค. 2562 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ                                                                     ท่ำนละ 39,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่ำน)                              ท่ำนละ 35,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)              ท่ำนละ 35,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่ำนละ 29,900.- บำท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่ำนละ   6,000.- บำท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่ำนละ 15,000.- บำท 

     

     อตัรำค่ำบริกำร เดินทำง 09 – 13 ส.ค. 2562 
ผูใ้หญ่ ท่ำนละ                                                                     ท่ำนละ 42,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่ำน)                              ท่ำนละ 38,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)              ท่ำนละ 38,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่ำนละ 32,900.- บำท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่ำนละ   6,000.- บำท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่ำนละ 15,000.- บำท 

 

***กรุณำอ่ำนเงือ่นไขดำ้นล่ำงก่อนช ำระมดัจ ำทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส ำเนำพำสปอรต์ก่อนกำรเดินทำง 30 วนันะคะ*** 

 

*** ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกคำ้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ำรวจเสน้ทำงเท่ำนั้น หำกท่ำนถูก

เจ้ำหนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของทำงประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ควำมรบัผิดชอบของทำงบริษทั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะคืนค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่ำน *** 

***หนงัสือเดินทำงตอ้งเหลืออำยุกำรใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน*** 



 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันำจร ตำมเสน้ทำงและสำยกำรบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  
2. ค่ำท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่ำอำหำร, ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
4. ค่ำใชจ่้ำยของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัท่ำนในตลอดกำรเดินทำง 
5. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั  อำทิ ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซกัรีด, ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
3. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง 
4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงท่ีทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำรำคำ 1,655 บำท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เง่ือนไขการช าระเงนิ     ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
    ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 
 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ ำทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่ำใชจ่้ำยเบ้ืองตน้ 5,000 บำท 
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจำกทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-25 วนั ขอเก็บค่ำใชจ่้ำย 50% ของรำคำค่ำทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั ขอเก็บค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำค่ำทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทำงช่วงเทศกำลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมดัจ ำท่ีนัง่ 

กบัสำยกำรบินและค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ 



ค่ำทวัร์ทั้งหมด ไม่วำ่ยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 
7. กรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำ และฟังผลวซ่ีำหลงัจำกวนัท่ีทำงบริษทั ฯ ไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 

ถำ้วซ่ีำไม่ผำ่น ทำงบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่ำตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมำณ 25,000 บำท แต่จะข้ึนอยูก่บัรำคำตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรำยกำรเดินทำง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำทวัร์ไม่วำ่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนำ้รำยกำรและรำคำอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม เน่ืองจำกภยัธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ, ปัญหำกำรจรำจรอบุติัเหต,ุ กำรเมือง, สำยกำรบิน, อตัรำแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหำอ่ืน ๆ โดยทำงบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด 

2. ทำงบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่กำรออกนอกประเทศ / หำ้มเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น / กำรน ำส่ิงของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำร
เดินทำงไม่ถูกตอ้ง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชำติ และกำรยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติต่ำง ๆ ทำงบริษทั ฯ สำมำรถคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทำงสำยกำรบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ ำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหำกเกิดส่ิงของสูญหำยอนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม
และอุบติัเหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัท่ีนัง่บนสำยกำรบิน หำกลูกคำ้ในกรุ๊ปส่งเล่มพำสปอร์ตไม่ถึง 15ท่ำน ทำงสำยกำรบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนำ้ (PRE CHECK IN) อำจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่ำงบริษทัจะพยำยำมจดัใหส้มำชิกแต่ละ
บำ้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทรำบ!!! ทำงสำยกำรบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หำกท่ำนท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภำยใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมจำกเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋ 
เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลำบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

7. ส ำหรับกำรเดินทำงช่วงปีใหม่ เทศกำลวนัหยดุยำวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อำจเจอปัญหำรถติด คนแน่นตำมสถำนท่ีท่องเท่ียว 
ต่ำง ๆ ร้ำนอำหำรคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนำวฟ้ำมืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้ำนคำ้จะปิดบำงส่วน ร้ำนอำหำรปิดเร็วกวำ่ปกติ 
ขอใหท่้ำนท ำควำมเขำ้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจำกโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนำดค่อนขำ้งเลก็ เรียนแนะน ำวำ่ใหจ้องหอ้งพกัส ำหรับ 2-3 คน / หอ้ง หำกท่ำนจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งกำรเปล่ียนภำยหลงัอำจไม่มีหอ้งวำ่ง ส ำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวำ่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋ำ ขอควำมร่วมมือจำกทุกท่ำนดูแลกระเป๋ำของตวัท่ำนเอง บำงโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขำ้งแคบ รถบสัไม่สำมำรถจอดหนำ้โรงแรมไดจ้ ำเป็นตอ้งลำกกระเป๋ำไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือมำกกวำ่  6 เดือน 

11. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทั ฯ แลว้ ทำงบริษทั ฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่ำง ๆ ทั้งหมด 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง... 

 



 


