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ทวัร ์OSAKA KYOTO FREE DAY (5D2N) 

“KIX01 OSAKA สดุต ิง่กระด ิง่แมว ” 

สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) ถงึเชา้ กลบัดกึเทีย่วสดุคุม้ 

 

 
บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) : ข ึน้เคร ือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ612 DMK(กรงุเทพ) - KIX(โอซากา้ ) 01.15-08.40 

XJ611 KIX(โอซากา้) - DMK(กรงุเทพ) 23.55-04.00+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เคร ือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ 

ในวนัเช็คอนิ ** 
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** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ทีีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิอตัรา  

ทา่นละ 

เดนิทางเดอืนมถินุายน 2562 

07 – 11 มถิุนายน 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 

12 – 16 มถิุนายน 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 

14 – 18 มถิุนายน 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 

19 – 23 มถิุนายน 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 

21 – 25 มถิุนายน 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 

26 – 30 มถิุนายน 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 

28 ม.ิย.-02 ก.ค. 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 

เดนิทางเดอืนกรกฎาคม 2562 

05 – 09 กรกฎาคม 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 

12 – 16 กรกฎาคม 62 20,989 20,989 20,989 3,500 9,900 

13 – 17 กรกฎาคม 62 21,989 21,989 21,989 3,500 9,900 

14 – 18 กรกฎาคม 62 21,989 21,989 21,989 3,500 9,900 

15 – 19 กรกฎาคม 62 20,989 20,989 20,989 3,500 9,900 

19 – 23 กรกฎาคม 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 

25 – 29 กรกฎาคม 62 22,989 22,989 22,989 3,500 9,900 

เดนิทางเดอืนสงิหาคม 2562 

08 – 12 สงิหาคม 62 22,989 22,989 22,989 3,500 9,900 

09 – 13 สงิหาคม 62 22,989 22,989 22,989 3,500 9,900 

23 – 27 สงิหาคม 62 20,989 20,989 20,989 3,500 9,900 

30 ส.ค.- 03 ก.ย. 62 20,989 20,989 20,989 3,500 9,900 

เดนิทางเดอืนกนัยายน 2562 

04 – 08 กนัยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
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06 – 10 กนัยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 

11 – 15 กนัยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 

13 – 17 กนัยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 

18 – 22 กนัยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 

20 – 24 กนัยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 

25 – 29 กนัยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 

27 ก.ย.- 01 ต.ค. 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 

เดนิทางเดอืนตลุาคม 2562 

02 – 06 ตลุาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 

03 – 07 ตลุาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 

04 – 08 ตลุาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 

05 – 09 ตลุาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 

09 – 13 ตลุาคม 62 25,989 25,989 25,989 4,500 11,900 

10 – 14 ตลุาคม 62 25,989 25,989 25,989 4,500 11,900 

11 – 15 ตลุาคม 62 25,989 25,989 25,989 4,500 11,900 

12 – 16 ตลุาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 

16 – 20 ตลุาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 

17 – 21 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 

18 – 22 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 

19 – 23 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 

20 – 24 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 

21 – 25 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 

22 – 26 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 

23 – 27 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 

24 – 28 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 

25 – 29 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                            (-/-/-) 
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22.00  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 

1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

** ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืข ึน้เครือ่งบนิได ้

น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ แตทั่ง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของ

สายการบนิ) กรณีตอ้งการซือ้น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิเพิม่ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ** 

 

วนัที ่2 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – สนามบนิคนัไซ (โอซากา้) – วดัคโิยมสิ ึ- ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– ออิอน มอลล ์                                                                                                                              

(-/L/-) 

 

01.15  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที่ 

XJ612    ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่งใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 

08.40  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

  ** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

** ทกุทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามใหว้า่เป็น “เมอืงมรดกโลกสุด

ยิง่ใหญ่” จากการทีภ่ายในเมอืงมสี ิง่ปลกูสรา้งตามวัฒนธรรมทีเ่กา่แกแ่สนล ้าค่าจนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของยเูนส

โกม้ากทีสุ่ดแหง่หนึ่งในโลก  ทีส่ าคัญเมอืงนี้ในอดตียังเคยเป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ นกอ่นจะถูกยา้ยไปยังเมอืงโตเกยีว ส ิง่

เหลา่นี้นี้เองเลยท าใหม้แีหลง่ทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถงึจดุชมซากรุะทีส่วยงามมากดว้ยเชน่กัน 

กลางวนั    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูนาเบะ บุฟเฟ่ต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต น าชมวดัคโิยมสิ ึหรอืวัดน ้าใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์อง

โลกยคุใหม ่เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกต่ัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จาก
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พืน้ดนิข ึน้มารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ่ ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ล ิม่ เหมอืนเรอืนไทย วัดนี้มอีายเุกา่แกย่ ิง่กวา่

กรุงเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความร ่ารวย ม่ังคั่ง , นมัสการพระโพธสิตัว์

อวโลกเิตศวร, จากระเบยีงแหง่นีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จดุทีส่วยทีส่ดุในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงเกยีวโต

ไดง้ดงาม พรอ้มกับวหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น ้าศักดิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิข ึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา 

โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ่ สายสาม แข็งแรง   

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเกยีวโต ศาลเจา้แหง่นี้ม ี

 ชือ่เสยีงจากเสาโทรอิ ิ(Torii gate) สแีดงจ านวนนับพัน ซึง่ตัง้เรยีงกันเป็นอโุมงคเ์สน้ทางเดนิอยูบ่รเิวณหลังอาคาร 

 หลัก เสน้ทางนี้จะตรงไปยังป่าในหบุเขาอนิาร ิ(Mount Inari) อันศักดิส์ทิธิซ์ ึง่มคีวามสงู 233 เมตร และเป็นอาณา 

 บรเิวณสว่นหนึง่ของศาลเจา้ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้ทีส่ าคัญทีส่ดุในหมูศ่าลเจา้จ านวนนับพันทีส่ักการะเทพอ ิ

 นาร ิ(Inari) ซึง่เป็นเทพผูรั้กษาขา้ว ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต เชือ่กันวา่สนัุขจิง้จอกนัน้เป็นผูน้ าสารของอนิาร ิ 

 ดังนัน้คณุจะสามารถพบเห็นรูปปัน้สนัุขจิง้จอกไดท่ั้วไปในอาณาบรเิวณศาสนสถานแหง่นี้ ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิาร ิมมีา 

 ตัง้แตส่มัยโบราณ กอ่นการกอ่ตัง้เกยีวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ออิอน มอลล ์เพื่อใหท้่านไดจั้บจ่ายใชส้่อย ซื้อของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ทีพั่ก โดยภายในเป็น

หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิภายในตกแตง่ในรูปแบบทีทั่นสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลาย

มากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย 

เชน่ MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

                   เดนิทางกลับสูเ่มอืงโอซากา้ 

พกัที ่        BLOEMEN HOTEL , OSAKA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั                                      (B/-/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร อสิระตามอัธยาศัยใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงตามย่านดังของมหานครโอซากา้ โดยการน่ังรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) 

ทา่นสามารถน่ังรถไฟ JR เพือ่เดนิทางเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วชือ่ดัง อาท ิ

-  ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้

หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นนี้ถอืวา่เป็นยา่นแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแหง่หนึง่ของนครโอซากา้ อกี

ทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท า

ใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะ

พยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เดน่ของยา่นนี้คอื ตกึรูป

เครือ่งหมายการคา้ของ กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง   



6 
 

-  โอซากา้ อะควอเรีย่ม เป็นพพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าในร่มทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ทา่นจะไดพ้บกับปลาฉลามวาฬทีม่ขีนาดใหญ่ทีห่า

ชมไดย้าก, แลว้เฮฮากับหนา้ตาของปลาแสงอาทติย ์ทีม่ขีนาดตัวใหญ่ราคาประเมนิมไิดแ้ละเพลนิตากับสัตวม์ชีวีติใตน้ ้า

นานาชนดิจากท่ัวทกุมมุโลก อาทเิชน่ ปลาโลมา, ปแูมงมมุ, นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้  

-  วดัชเิท็นโนจ ิวัดทีม่อีายุเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญีปุ่่ น โดยมี

จดุเดน่อยูท่ี ่เจดยี ์5 ชัน้อันวจิติร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซกุะ ภายในประดษิฐานพระพุทธรูปหลายองค ์ 

หรอืทา่นทีส่นใจเดนิทางสู ่ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (ไมร่วมในรายการทวัร)์ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิ

ตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรือ่ง

“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 

ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทัง้

พบกับโซนใหม่ “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสุดน่ารักชือ่ดังของ

ญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืสนุกสนานกับโซนใหม ่The Wizarding World of Harry Potter ทีส่รา้ง

เพือ่เอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์ี่พอตเตอร์ ใหท้า่นไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ 

อาท ิปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิกับการส ารวจหอ้งเรียนเวทมนตรค์าถา ย่านฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาดของ

เหลา่พ่อมดและแมม่ดทัง้หลาย และทีไ่มค่วรพลาดชมิคอื บัตเตอรเ์บยีร ์เครือ่งดืม่ทีไ่ดรั้บความนยิมในโลกของพ่อมดและแม่

มดแห่งนี้ [ไมม่แีอลกฮอล]์ และทีพ่ลาดไมไ่ดค้อืในโซนนี้ทีถ่ือวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีด่ทีีส่ดุของโลก คอืโซน Harry 

Potter and the Forbidden Journey ทีม่กีารสรา้งดว้ยเทคโนโลยทีีท่ันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ทีจ่ะสรา้งความตืน่เตน้เรา้

ใจใหท้่านเสมอืนท่านไดเ้ดนิทางทอ่งโลกเวทมนตรไ์ปกับแฮรร์ีพ่อตเตอรเ์ลยทเีดยีว ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครื่องเล่น

นานาชนดิอยา่งจใุจ  

 เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารเทีย่ง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่        BLOEMEN HOTEL , OSAKA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 ปราสาทโอซากา้ – ตลาดคโุรมง – ชนิไชบาช ิ– รงิกุเอา้ทเ์ล็ท – สนามบนิโอซากา้       (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืง สัมผัสความยิง่ใหญ่

และชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัตแิละขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโช

กนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสั่งใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี้ 
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 ออกเดนิทางสู ่ตลาดคโุรมง เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกม่ากทีสุ่ดแหง่หนึง่ของเมอืงโอซากา้ จนไดรั้บสมญานามว่า

เป็น ครัวของโอซากา้(Osaka’s Kitchen) กันเลยทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทา  งเดนิ Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 

600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆกว่า 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเล่นและ

อาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกัน 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นคา้ปลอดภาษดีวิตีฟ้ร ีชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพด ี

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายในยา่นนี้มรีา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อัน

ทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นนี้ถือว่าเป็นยา่นแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแหง่หนึ่ง

ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึง่คอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ย

แสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก 

และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์

เดน่ของยา่นนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง 
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น าทา่นเดนิทางสู ่รงิกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญใ่กลก้ับสนามบนิคันไซ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการ

เลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, 

รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้

ลา่สดุ และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิคันไซ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

23.55  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่

XJ611 ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่งใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 

 

วนัที ่5  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                         (-/-/-)                                                                                                                   

 

04.00 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความประทับใจ 

 

***************************************************************** 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทุก

คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ ** 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ    

  และคา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่   

  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง 

  อัตราคา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระ   
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  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากัด 

  จ านวนชิน้ แตทั่ง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา  

   หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรีด คา่มนิบิาร์ในหอ้งและค่า

พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน 

รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสายการบนิ และ รุ่น

ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจองภายใน 2 วัน 

ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยัง

ไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ 

น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีทีไ่ม่

สามารถหาคนมาแทนได ้

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
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 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะ

หักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่ง

ตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซี่า 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออนออกเดนิทาง 

กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพีเรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการตา่งๆ 

ทีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต ่า อย่างนอ้ย 30 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดีทีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่าน

เดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หาก

ทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น

การเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิข ึน้กับผูเ้ดนิทาง  

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่า่ส่วนใดสว่น

หนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้า่นอย่าง

นอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรือ กลับสว่น

ใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่ม่รูจั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

 การใหท้ปิถือเป็นธรรมเนียมปฏบัิตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวังสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ 

เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี้เพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
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- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทางการเมอืง 

การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวน

สทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง 

สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถ

คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่

ในสภาพดอียูต่ลอดเวลา  

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเชค็อนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน 

หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าให ้

หอ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม 

หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การ

นัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืส ิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามที่

ทา่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 


