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โอซากา้ วาคายาม่า เกียวโต 4วนั3คืน 

 
   

คณุมีตัว๋ เรามีทวัร ์วนัไหนก็ได ้เลือกวนัเดินทางไดต้ามใจชอบ 

กรุป๊สว่นตวั เท่ียวกบัคนรูใ้จ ไม่ตอ้งรอกรุป๊ใหญ ่เพียง 4 – 12 คน เท่านั้น 

ชมความงามของธรรมชาต ิเมืองวาคายาม่า 

สุดน่ารกั นายสถานีทามะ สถานีรถไฟแมวเหมียว  

ยอ้นยุค สุดคลาสสิคสไตลย์ุโรป มารน่ิาซิตี้  พอรต์โต ยูโรป้า 

ชมความงามวดันํ้าใส วดัคิโยมิสึเดระ วดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต 

สุดอลงัการ ปราสาทโอซากา้ 

ศาลเจา้สุมิโยชิ หน่ึงในศาลเจา้ท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดของญีปุ่่น 

ชอ้ปป้ิงสุดเพลิน ยา่นชินไซบาชิ AEON MALL RINKUSENNAN  

อาหารอยา่งดี พิเศษ !!! Sea Food 

พกัโรงแรมอยา่งดี สะอาด พกัสบาย ยา่นใจกลางเมืองใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง 

 

วนัแรก สนามบินคนัไซ – โอซากา้ – เมืองวาคายาม่า – สถานีรถไฟแมวเหมียว - มารน่ิา ซิตี้  พอรต์โต ยโูรป้า 

– โอซากา้ – ตลาดคโุรมง                                                                                   (-/L/-)            

 

__.__ น. ไกดท์อ้งถ่ินตอ้นรบัท่ีสนามบินคนัไซ (เวลาท่ีญ่ีปุ่น เร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง)  
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***สาํคญัมาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า

ฝืนมีโทษปรบัและจบั ***  

นําท่านเดินทางสู่เมืองวาคายาม่า ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที เป็นเมืองหน่ึงในภูมิภาคคนั

ไซ อยูติ่ดกบัเมืองโอซากา้ และไมไ่กลจากเมืองนารา รวมถึงเมืองเกียวโต วากายาม่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่หแ์ละมี

ช่ือเสียงในเร่ืองความสวยงามของธรรมชาติ รวมถึง 

 

สถานท่ีเก่าแก่ และยงัท่องเท่ียวไดต้ลอดปี โดยแต่ละช่วงฤดู แต่ละสถานท่ีก็มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนั 

เมืองวากายามา่ตั้งอยูบ่นคาบสมุทรท่ีใหญ่ท่ีสุดของญีปุ่นช่ือวา่คาบสมุทรคิอิเมืองน้ีจึงถกูลอ้มรอบไปดว้ยทะเล 

เต็มไปดว้ยอาหารทะเลสดๆ คุณภาพเน้นๆ พรอ้มรสชาติแสนอร่อยใหเ้ราไดล้องล้ิมชิมรสอย่างละลานตา 

ดงัน้ันเราจะพลาดชิมอาหารทะเลแห่งเมืองวากายาม่าไดย้งัไง  นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟคิชิ (Kishi) 

เป็นสถานีรถไฟแมวเหมียวท่ีเมืองวากายาม่า รถไฟน้ีมีช่ือว่า "รถไฟแมวเหมียว" หรือ "ทามะเด็น" รถไฟ

น่ารกัท่ีตกแต่งในสไตลแ์มวเหมียวตลอดทั้งคนั ตั้งแต่ลวดลายรถไฟรูปแมวเหมียว ภายนอก แลว้ภายใน ทั้ง

เบาะนัง่ วอลเปเปอรติ์ดผนัง มือจบัเบาะรองนัง่ และมุมจดัวางหนังสืออ่านเล่นบนขบวนรถไฟอีกดว้ย และส่ิง

ท่ีไมธ่รรมดาของสถานีรถไฟเล็กๆแห่งน้ี ก็คือ นายสถานีทามะ หรือ เจา้แมวทามะ แมวแสนน่ารกัท่ีไดร้บัการ

แต่งตั้งใหเ้ป็นนายสถานีเม่ือปี 2007 ต่อมาเม่ือตน้ปี 2012 สถานีแห่งน้ีก็ไดมี้การแต่งตั้งนายสถานีฝึกหดั

ข้ึนมาอีกหน่ึงตวั ช่ือว่า นิทามะ ซ่ึงในปัจจุบนั นิทามะ ไดเ้ป็นตวัแทนอย่างเต็มตวัของ ทามะ นายสถานีคน

เก่าท่ีลาจากโลกไปเมื่อปี 2015 ท่ีผ่านมาแลว้ บริเวณสถานีรถไฟแห่งน้ียงัมีพิพิธภณัฑแ์มวเหมียวใหท่้านเดิน

เล่น หรือคาเฟ่แมวเปิดใหม่ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของหวาน หรือเลือกนัง่รถไฟ วิ่งจากสถานีคิชิ ไปจนส้ินสุด

ปลายทางท่ี สถานีอิตะคิโซะ (Idakiso) ใชเ้วลาเดินทางโดยรถไฟประมาณ 10 นาที (ค่าบตัรเขา้ชม 

พิพิธภณัฑแ์มวเหมียว และ ตัว๋รถไฟแมวเหมียว ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์หากสนใจติดต่อสอบถามไดท่ี้ไกด์

ทอ้งถ่ิน) นําท่านเดินทางสู่ มารน่ิาซิตี้  พอรต์โต ยูโรป้า 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารซีฟู้ด 

 

นําท่านชม มารน่ิาซิตี้  พอรต์โต ยูโรป้า บรรยากาศภายในพอรต์โต ้ยโูรป้า น้ันเต็มไปดวย้กลุ่มอาคารต่างๆ

ท่ีถกูสรา้งในสไตลยุ์โรปยุคกลาง มีทั้งปราสาทขนาดยอ่ม หอนาฬกิา ทางเดินและข้ึนบนัไดท่ีปดูว้ยหิน รวมไป

ถึงลานน้ําพุ ไมว่า่จะมองไปทางไหนไหนก็เต็มไปดว้ยกล่ินอายของความยอ้นยุคและความคลาสสิคแบบยุโรป
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นอกจากความสวยงามของพอรต์โตย้โูรป้าแลว้พ้ืนท่ีอ่ืนๆของสวนสนุก มารีน่า ซิต้ีเองก็มีความน่าสนใจไม่แพ้

กนัซ่ึงแมจ้ะไดช่ื้อวา่เป็นสวนสนุกท่ีมีเคร่ืองเล่นมากมาย แต่ก็ยงัเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลายคนอาจคาด

ไม่ถึง นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองโอซากา้ นําท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่

มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ จนไดร้ับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซากา้ บรรยากาศภายในเป็น

ทางเดินเล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆกว่า 160 รา้นคา้ ขายทั้ง

ของสด และแบบพรอ้มทาน มีของกินเล่นและอาหารพ้ืนเมืองมากมายหลายชนิดใหไ้ดชิ้มกนั ของท่ีขายส่วน

ภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เน้ือ และผกัต่างๆ รา้นอาหารต่างๆภายในตลาดจึง

เน้นขายอาหารทะเลกนั ทั้งแบบสดๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่าง 

ปลาหมึกยา่ง หอยเชลยา่ง กุง้เทมปุระ เป็นตน้ นอกจากน้ีก็จะเป็นพวกผลไมต่้างๆตามฤดกูาลของญ่ีปุ่นท่ีควร

ค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก เช่น แอปเป้ิล มะเขือเชอร่ี สตอเบอร่ี เมล่อน กีวี และลกูแพร ราคาถูกกว่าและ

หอมหวานกว่าบา้นเรานอกจากของสดแลว้ในตลาดก็จะมีพวกรา้นขายของท่ีน่าสนใจอีกหลายรา้น เช่น 

อุปกรณ์ทําครัว เส้ือผา้กระเป๋าต่างๆ แต่ท่ีน่าสนใจอีกอย่างหน่ึงของตลาดน้ี ก็คือพวกรา้นขายขนมแบบ

ทอ้งถ่ิน ท่ีมีทั้งแบบแพคเกจดูบา้นๆ อินด้ีๆหน่อยซ่ึงอาจจะไม่ไดเ้ห็นท่ีอ่ืนๆ ไปจนถึงแบบท่ีมีขายทัว่ไป 

อยา่งเช่นพวก KitKat กลลิูโกะ รสต่างๆ ประมาณน้ีก็มีใหเ้ลือกเยอะอยูเ่หมือนกนั  

เยน็ อิสระอาหารคํา่ ใหท้า่นไดเ้ลือกล้ิมรสอาหารตามท่ีทา่นช่ืนชอบตามอธัยาศยั  

พกัโรงแรมระดบั 2 ดาว หรอื 3 ดาว ตามท่ีทา่นเลือก 

พกัท่ี TMG HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 2 ดาว 

หรอื NEW OSAKA HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว     

 

วนัท่ีสอง โอซากา้ - เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - วดัคิโยมิสึเดระ - ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาร ิ-  โอซากา้ - 

ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงยา่นชินไซบาชิ                                                                   (B/L/-)             

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองอาราชิยามะ เป็นพ้ืนท่ีชานเมืองทางตะวนัตกของนครเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น พ้ืนท่ี

บริเวณน้ีเป็นทิวเขาขนานไปกับแม่น้ําโออิ ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีงดงามและดึงดูดนักท่องเท่ียวไดจ้าํนวนมาก 

นอกจากน้ี อาราชิยามะยงัไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นหน่ึงในอุทยานประวติัศาสตรข์องชาติญ่ีปุ่น นําท่านชม 

สวนไผ่อาราชิยาม่า ตั้งอยู่ดา้นหลงัของ วดัเทนริวจิ Tenryuji เมืองอาราชิยาม่า ตะวนัตกของเกียวโต เป็น

เสน้ทางเล็กๆ เลาะเลียบไปในตวัป่าไผ่ ใชเ้วลาเดินเท่ียวไปกลบัประมาณ 20-30 นาที สามารถชมววิของตน้ 
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ไผ่มากมายหลายพนัตน้ท่ีเรียงราย สวยงามตามธรรมชาติ นําท่านออกเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวง

ของญ่ีปุ่นในศตวรรษท่ี 8 และรุ่งเรืองในฐานะศูนยก์ลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของญ่ีปุ่น

มากกวา่ 1,100 ปีก่อนท่ีเมืองหลวงจะถกูยา้ยไปยงัโตเกียวในกลางศตวรรษท่ี 19 วดัและศาลเจา้มากมายใน

เกียวโตถกูสรา้งข้ึนมาในช่วงน้ันแหล่งประวติัศาสตร ์17 แห่ง ซ่ึงมีวดัคิโยมิสึ และปราสาทนิโจ รวมอยูด่ว้ยน้ัน

ไดถ้กูข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก นําท่านเดินทางสู่ วดัคิโยมิสึเดระ หรือท่ีคนไทยเรียกกนัวา่ วดัน้ําใส เป็นวดั

เก่าแก่บนเนินเขาท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ตวัเมืองเกียวโต วดัคิโยมิสึเดระ แปลเป็นภาษาไทยวา่ วดัน้ําใส สรา้งข้ึน

ในปี ค.ศ. 778 หรือ พ.ศ. 1321 มรดกโลก อายุ กว่า 1200 ปี ในช่วงฤดูใบไมร่้วง จะพบกบับรรยากาศ 

ใบไมห้ลากสีสนั  ช่ือวดัน้ําใส มาจากน้ําตกโอโตวะ เป็นน้ําตกท่ีแบ่งย่อยออกเป็น 3 สายไหลลงมาภายใน

บริเวณวดั เน่ืองจากน้ําดงักล่าวมีความใส สะอาด จึงตั้งช่ือวดัตามลกัษณะดงักล่าว ชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่า 

หากผูใ้ดไดด่ื้มน้ําใสท่ีวดัคิโยมิสึเดระ จะสมปรารถนาในส่ิงท่ีหวงัไว ้หากด่ืมน้ําจาก แม่น้ําสายท่ี 1จะประสบ

ความสาํเร็จดา้นการศึกษา แมน้ํ่าสายท่ี 2 จะสมหวงัเร่ืองความรกั แมน้ํ่าสายท่ี 3 จะมีสุขภาพแข็งแรงทาํใหมี้

อายุยืนยาว ตวัอาคารพระอารามหลกัของวดัน้ําใส สามารถชมบรรยากาศ สกัการะและขอพรจากองคพ์ระ

โพธิสตัวเ์จา้แม่กวนอิม 11 พกัตร ์1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวดั นอกจากน้ี ท่ีน่ียงัเป็นท่ีประดิษฐาน

ของเทพเอบิสึผูเ้ป็นเทพเจา้แห่งความรํา่รวยมัง่คัง่  

 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ท่ีมีมากกว่า

รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่กันบนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของ

ภาพยนตรเ์ร่ือง MEMORIES OF GEISHAท่ีซายริู นางเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุม้ประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจา้ให้

ตนเองสมความปรารถนา นําท่านเดินทางกลับเมืองโอซากา้ ชม ปราสาทโอซากา้ (ชมบริเวณดา้นนอก

ปราสาท) หน่ึงในแลนดม์ารค์สาํคญัของเมืองโอซากา้ เป็นหน่ึงในจุดท่องเท่ียวหลกัท่ีใครมาเท่ียวโอซากา้ก็

ตอ้งเดินทางมาท่ีน่ีดว้ย ใหทุ้กท่านสมัผสัความยิ่งใหญ่และประวติัความเป็นมาของปราสาท ปราสาทโอซากา้

สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1583 แทนท่ีวดัอิชิยาม่า ฮอนกนัจิ ซ่ึงไดถู้กทาํลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปี

ก่อนท่ีจะสรา้งปราสาทโอซากา้ ซ่ึงไดถ้กูทาํลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนท่ีจะสรา้งปราสาทโอ

ซากา้ ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผูส้รา้งปราสาทตั้งใจท่ีจะใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นศนูยก์ลางใหม่ของญ่ีปุ่นภายใตก้าร

ปกครองของท่าน ภายหลงัการสรา้งเสร็จก็ไดก้ลายเป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นในขณะน้ัน แต่หลงัจากท่ี

ท่านฮิเดโยชิเสียชีวิตลงไม่ก่ีปี ปราสาทไดถู้กโจมตีและทําลายโดยทหารของโทคุกาว่า และไดมี้การสรา้ง

ปราสาทข้ึนมาใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ไดถู้กฟ้าผ่าและไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 

1665 ใหท่้านถ่ายรูปกบัความงดงามของปราสาทแห่งน้ีตามอธัยาศัย นําท่านชอ้ปป้ิงย่านชินไซบาชิ 

(Shinsaibashi) เป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโอซากา้ เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 

เมตร ตลอดเสน้ทางจะมีรา้นคา้อยูป่ระมาณ 180 รา้น ทางฝัง่ทิศใต ้ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีป้าย
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ทางเขา้แถวป้ายกูลิโกะ  ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายหลายชนิด ทั้งเคร่ืองไฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้แฟชัน่ท่ีเอาใจคุณผูห้ญิง เช่น กระเป๋า รองเทา้ 

เส้ือผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ลํ้าอนาคตสาํหรบัวยัทีนทั้งหลาย เคร่ืองสาํอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

 

เยน็ อิสระอาหารคํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนการชอ้ปป้ิง 

พกัโรงแรมระดบั 2 ดาว หรอื 3 ดาว ตามท่ีทา่นเลือก 

พกัท่ี TMG HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 2 ดาว 

หรอื NEW OSAKA HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัท่ีสาม อิสระใหท้า่นทอ่งเท่ียวตามอธัยาศยัเตม็วนั                                                               (B/-/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

อิสระใหท้า่นทอ่งเท่ียวตามอธัยาศยัเตม็วนัดว้ยตวัทา่นเอง(ไกดแ์นะนาํเสน้ทางให)้ 

- หรอืทา่นสามารถเลือกซ้ือบตัรเขา้ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ เจแปน 

**กรณีสัง่ซ้ือกบับริษัท ราคาบตัรท่านละ 3,000 บาท กรุณาสัง่ซ้ือพรอ้มจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วนั

เท่าน้ัน (ทางบริษัทจาํหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุกไมร่วมค่ารถไฟในการเดินทาง) 

**ทางบริษัทขออนุญาตปรบัราคาบตัรข้ึนถา้เงินเยนมีการปรบัข้ึนเรท100เยน=35บาท** 

- ยูนิเวอรแ์ซลสตดูิโอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเตน้ระทึกใจจากหนังดังท่ีท่านช่ืนชอบ กบัโลกภาพยนตร์

ของฮอลลิ์วูด้  เช่น Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเร่ือง Jurassic 

Park นัง่เรือเพ่ือพบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกบั Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 

1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ท่ีรอใหท่้านพิสจูน์

ความมนัส ์พรอ้มทั้งพบกบัโซนตวัการต์นูสาํหรบัเด็กโซน “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวั

ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการต์นูสุดน่ารกัช่ือดงัของญ่ีปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็น

โซนใหม่  HARRY POTTER ใหท่้านไดด่ื้มดํา่กบับรรยากาศท่ีจาํลองมาจากในเร่ืองแฮร่ีพอรต์เตอร ์และพบกบั

โซนใหม่ล่าสุดท่ีจะเปิดในวนัท่ี21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุก Universal หา้มนํา

อาหารและเคร่ืองด่ืมเขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซ้ืออาหารไดจ้าก ภายในสวนสนุก บริเวณดา้นนอก

ตรงทางเขา้สวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เป็นพ้ืนท่ีจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีรา้นอาหารมากมาย 
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- เลือกอิสระเท่ียวเอง ชอ้ปป้ิงอิสระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถบสับริการ) ดว้ยการ

นัง่รถไฟ ท่านจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดินทางไปย่านต่างๆท่ีเป็นไฮไลทข์องโอซากา้ย่านดงัท่ีเลือกสรร

เป็นสวรรคข์องคนชอบ กิน เท่ียว ชอ้ป ไดแ้ก่ 

        - โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถานบนัเทิงยามคํา่คืนท่ีโด่งดงัของโอซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหาร

มากมายท่ีเปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง ถนนแห่งน้ีจะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยงัมีทั้งรา้นคา้ และแหล่ง

บนัเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป้ายนักวิ่งกลิูโกะ (Glico Running Man s ign) และปคูานิโดราคุ (Kani Doraku 

crab  sign) ท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอซากา้ดว้ย 

     -> สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหุบเขา สามารถนัง่พกัผ่อนในสวนแบบ

ธรรมชาติท่ามกลางภูมิทศัน์เมืองใหญ่ มีหา้งสรรพสินคา้กว่า 120 รา้น รวมทั้งโรงภาพยนตร ์อฒัจรรย ์และ

สวนดาดฟ้า บนชั้น 6 มีรา้นอาหารจาํนวนมากเปิดใหบ้ริการ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน 

อาหารเวยีดนาม และอ่ืนๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

      - ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี Nipponbashi เป็นยา่นขายสินคา้อิเล็กทรอนิกส ์คลา้ยกบั

ยา่น Akihabara ของโตเกียว นอกจากน้ียงัมีการต์ูนมงังะ อนิเมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต่์างๆรวมอยู่ท่ีน่ีดว้ย 

รา้นคา้เปิดเป็น 2 ช่วง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

     - ยา่นชินเซไก (Shinsekai) เป็นเสมือนแลนดม์ารก์สาํคญัอีกแห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ ชินเซไกแปลตรง

ตวัว่า “โลกใหม่” ท่ีหมายถึงโลกใบใหม่แห่งโอซากา้ มีทั้งแหล่งชอ้ปป้ิง มีหอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ท่ี

เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของย่านชินเซไกน้ีตั้งอยู่ตรงกลางดว้ย จะคึกคกัแบบสุดๆก็ช่วงกลางคืนน่ี เต็มไปดว้ย

รา้นคา้และ ผูค้นมากินด่ืมกนัตามรา้นตามๆอย่างเนืองแน่น บริเวณน้ียงัมีถนนแคบๆท่ีเรียกกนัว่า จนัจนั โย

โกะโช (Jan Jan Yokocho) ท่ีเป็นแหล่งรวมรา้นกินด่ืมสาํหรบัคนญ่ีปุ่น เปิดไฟรา้นเรียกแขกคึกคกั มีอาหาร

และขนม และกบัแกลม้ใหล้องชิมกนัมากมายและยงัมีรา้นขายของท่ีระลีกใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงอีกหลายรา้นและท่ีน่ี

จะพบเห็นหุ่นคลา้ยลิงนัง่ยิ้ ม ตามมุมต่างๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแห่งโชคลาภเป็นอีกหน่ึง

สญัลกัษณข์องยา่นน้ีดว้ย 

      -สปา เวิลด ์(Spa World) ศนูยร์วมบ่อน้ําแร่ใหญ่ท่ีสุดในโอซากา้ เป็นศนูยร์วมวารีบาํบดัท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โอซากา้ ตั้งอยู่ในย่าน Shinseikai ใกลห้อคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบ่อน้ําแร่ธรรมชาติในท่ีร่มแยกเป็นโซน
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ยุโรป โซนเอเชีย รวมทั้งส้ิน 16 บ่อ มีหอ้งซาวน่า หอ้งสปาหินรอ้น นวดตวัผ่อนคลาย สวนน้ําซ่ึงเปิดใหบ้ริการ

ตลอด 24ชัว่โมง 

**วนัน้ีไมมี่บริการรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ ** 

พกัโรงแรมระดบั 2 ดาว หรอื 3 ดาว ตามท่ีทา่นเลือก 

พกัท่ี TMG HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 2 ดาว 

หรอื NEW OSAKA HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัท่ีส่ี โอซากา้ – ศาลเจา้สุมิโยชิ – Rinku Premium Outlet - สนามบินคนัไซ                (B/-/-)                            

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้สุมิโยชิ หน่ึงในศาลเจา้ท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น สรา้งข้ึนในปีค.ศ.211 

อาคารหลกัของศาลเจา้ในปัจจุบนั สรา้งข้ึนในปี 1810 ภายในเป็นท่ีตั้งของเทพเจา้คามิ (เทพเจา้ชินโต) คอย

ใหค้วามคุม้ครอง นักเดินทาง ชาวประมง  ชาวเมืองจาํนวนกวา่ 2 ลา้นคนนิยมเดินทางไปนมสัการศาลเจา้สุ

มิโยชิ ในช่วงปีใหม่  จุดถ่ายรปูสวยของวดัน้ีคือสะพานโคง้สีแดง Sumiyoshi Sorihashi หรืออีกช่ือหน่ึงคือ 

Taikobashi ท่ีเป็นจุดเด่นของศาลเจา้แห่งน้ี โดยมุมน้ีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 วิวท่ีสวยงามท่ีสุด

ของคนัไซ นําท่านชอ้ปป้ิง รินคู พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (Rinku Premium Outlet) เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ท่ีสุดของ

ญ่ีปุ่น ท่ีหากมาจากสนามบินนานาชาติคันไซจะมาง่ายสุดๆ เพราะสถานท่ีตั้งอยู่ฝัง่ตรงขา้มของสนามบิน

แหล่งน้ีน่ีเอง รินคู พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ทไดถู้กออกแบบมาโดยไดแ้รงบลัดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้

ของอเมริกา จาํลองเป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปป้ิงท่ียิ่งใหญ่ ภายใตก้ารแตกแต่งท่ีดูหรูหรามีสไตลแ์ละ

รวบรวมแบรนดด์งัรา้นคา้เด็ดไวม้ากถึง 210 รา้น ท่ีแต่ละรา้นงดัเอาโปรโมชัน่ดีๆโดยขนทพัมาลดกนัแบบช็

อปแบรนดต์อ้งมีอาย เพราะทั้งของมีใหเ้ลือกเยอะแถมถกูชนิดท่ีแทบจะอยากซ้ือกลบัไทยชนิดท่ีใชไ้ม่ซํ้าวนักนั

เลย แบรนดท่ี์ขายท่ีน่ีน้ันมีตั้งแต่แบบหรูๆ ช่ือดงัไปจนสตรีทแบรนดท์ัว่ไป ครบครนัทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

และอุปกรณเ์คร่ืองใชภ้ายในบา้น “อาทิ Dolce & Gabbana, Armani, Kate Spade New York, Coach, United 

Arrows,  NIKE, Adidas และ Royal Copenhagen” แถมเม่ือหิวหรือเดินจนขาลากแลว้ยงัมีมุมใหนั้ง่พกัผ่อน

อยา่งศนูยอ์าหารท่ีคดัรา้นดีรา้นเด็ดๆแบบไมแ่พห้า้งสรรพสินคา้ดงัๆมาใหนั้ง่ทานกบัแบบเพลินๆอีกดว้ย 

 

หมายเหต ุโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงหากมีเวลาไมพ่ออาจจะชอ้ปไดท่ี้เดียว ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเท่ียวบินขากลบัของท่าน 

เท่ียง / เยน็  อิสระอาหารเที่ยงและคํา่ เพ่ือเป็นการไม่รบกวนการชอ้ปป้ิงของทา่น 

__.__ น. ออกเดินทางจากเมืองโอซากา้ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน ……………….. เท่ียวบินท่ี ……………  

__.__ น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  
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************************** 

 

อตัราค่าบรกิาร  

โรงแรม 4-7 ทา่น 

ราคาทา่นละ 

8-12 ทา่น 

ราคาทา่นละ 

พกัเดี่ยวเพ่ิมทา่นละ 

ระดบั 2 ดาว 

TMG HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 2 ดาว 

22,900.- 19,900.- 7,500.- 

ระดบั 3 ดาว 

NEW OSAKA HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

24,900.- 20,900.- 9,000.- 

***ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่*** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า พกัหอ้งละ2ท่าน 

เน่ืองจากโรงแรมอยูใ่นตวัเมือง หอ้งจะมีขนาดเล็ก จึงไมส่ามารถเสริมเตียงได ้
 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าพาหนะท่องเท่ียว ตามรายการระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมกบัทาง

บริษัทได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท (ระยะเวลา 5-7 วนั) 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท (ระยะเวลา 8-10 วนั)  

- **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

- (รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท) 

- **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  

- (รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท) 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ 
 ค่าภาษีสนามบินไทย และญ่ีปุ่น 
 ค่าบริการโหลดสมัภาระน้ําหนักใตท้อ้งเคร่ือง 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท/ทริป 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ.ท่ีจา่ย 3%  
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 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม หรือค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆนอกรายการ 

 ค่าบริการฝากสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองเพ่ิมเติม  กรณีเกินจากท่ีกําหนดและสายการบินมีการเรียกเก็บ(จาํนวน

สมัภาระเกิน) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท่ี้ประสงคพ์าํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 
 

เง่ือนไขการชาํระเงิน   

โอนเงินค่ามดัจาํท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัท่ีตกลงจองทวัร ์ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 40 วนั 

      ช่ือบญัชี  นาย วฒันา  วิรยิะกิตต ิ  บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคาร กสิกรไทย  สาขา ซอยจารุรตัน ์   เลขท่ีบญัชี   071-2-80018-6 

- ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ สาขา ซอยลาซาล   เลขท่ีบญัชี   221-2-20230-1 

 

เม่ือทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพ่ือใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรยีบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั คืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด ยกเวน้ หากมีค่าใชจ้่ายเกิดข้ึน หรือกรณีท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด

หรือเทศกาล ท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัทางสายการบิน หรือ การนัตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรง หรือ โดยการผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได ้

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั เก็บค่ามดัจาํทั้งหมด และ ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึน  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่30วนั เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของมคัคุเทศกแ์ละอุบติัเหตุ

สุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

2. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

3. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน  

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูเ้ดินทางตามกาํหนด ถา้จาํนวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

2. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 
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3. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

4. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่

สามารถรบัประกนัได ้

5. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือวนัเสาร-์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํใหเ้วลาใน

การท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะ

ขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรมตามท่ีเรียนเสนอ 

6. การบริการของรถบสันําเท่ียวญ่ีปุ่นตามกฎหมายของสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็น

หลกัจึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง   

7. ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษัทฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาดและทางบริษัทฯไดช้าํระใหก้บับริษัทฯ ตวัแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงัน้ันหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะ

ขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้ 

8. หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทําใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทัวร์ท่านอ่ืนๆ 

รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษัทฯ 

จะทาํหนา้ท่ีประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการ

บิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสญูหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออาํนาจ

ควบคุมของบริษัท 

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต่์างๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยดึถือ

และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสุดของลกูคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

11. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 

เอกสารท่ีลกูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดินทาง 

จากการท่ีรฐับาลญ่ีปุ่น ประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศ ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ผูท่ี้จะเขา้ประเทศได้

น้ัน จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดียวกบัผูท่ี้ยื่นขอวีซ่ากบั

ทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีนํามา 

เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรือเอกสารอ่ืนๆ สาํหรบัรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาไดแ้ก่ 

(1)  ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ เตรียมให)้ 

(2)  ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพาํนักในญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต)  

(3)  ช่ือ-ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษัทฯ เตรียมให)้  

(4)  กาํหนดการเดินทาง ในช่วงระยะเวลาท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ เตรียมให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น   (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

(1)  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดือน 

(2)  กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย แลเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนักระยะสั้น 

(3)  ในขั้นตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กิน 15 วนั 
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(4)  เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่าย คุณสมบติัท่ีจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

*** ขอความกรุณาทุกทา่นอ่านและศึกษาขอ้มูลทั้งหมดก่อนการจอง 

เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างทา่นและบรษิทัฯ *** 

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.ร่วมกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหน้า)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  


