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XJ032 KIX-KIX  
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์(XJ) 

เยอืน ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิเสาโทรอิพินัตน้แห่งเกียวโต 
ไฮไลท!์! ชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยทีส่ดุในภมูภิาค ณ หบุเขาโครงัเค 

ชอ้ปปิง้ ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปปิง้ใจกลางเมอืงนาโกยา่ 
เที่ยวเมอืงแห่งสายน้ า เมอืงกโุจฮาจมิัง 

ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ ชริาคาวาโกะ 
เดนิชิว เมอืงเกา่ทาคายามา่ ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซนัมาจิซจู ิ 

ชมปราสาททอง ณ วดัคนิคะคุจิ แหง่เกียวโต 
สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่น่ เรียนรู้พธิชีงชา ณ วดัเฮอนั 

ชมความยิง่ใหญ ่ของปราสาทโอซากา้  
ชอ้ปปิง้จใุจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ 
พรอ้มเช็คอนิ ปา้ยกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบริ 

 
พเิศษ !! เลอืกซือ้ Option Tour เสรมิ Universal Studio Japan  

หรอื ทวัรเ์กียวโตชมธรรมชาต ิหรอื เลอืกชอ้ปปิง้จใุจ เตม็วันตามอธัยาศัย 
 

มนี้ าดืม่บรกิารบนรถบสัวันละ 1 ขวด 
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>>สภาพอากาศเปน็เพียงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเชค็ในใบนดัหมายอกีครั้ง<< 
** ปล. ไมม่รีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ / Infant เดก็อายุต่ ากวา่ 2 ปีราคา 6000 บาท** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ  1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

ทีน่ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ท่าน 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เกบ็เพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเปน็คา่บรกิารทีต่อ้งช าระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่น่(  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

04-09 ตลุาคม 65 BUS1 33,888.- 8,900.-   

04-09 ตลุาคม 65 BUS2 33,888.- 8,900.-   

11-16 ตลุาคม 65 BUS1**วนัสวรรคต ร.9 38,888.- 8,900.-   

11-16 ตลุาคม 65 BUS2**วนัสวรรคต ร.9 38,888.- 8,900.-   

18-23 ตลุาคม 65 BUS1**วนัปยิะฯ 38,888.- 8,900.- 
 

 

18-23 ตลุาคม 65 BUS2**วนัปยิะฯ 38,888.- 8,900.- 
 

 

25-30 ตลุาคม 65 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

25-30 ตลุาคม 65 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

01-06 พฤศจกิายน 65 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

01-06 พฤศจกิายน 65 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

08-13 พฤศจกิายน 65 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

08-13 พฤศจกิายน 65 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

15-20 พฤศจกิายน 65 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

15-20 พฤศจกิายน 65 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

22-27 พฤศจกิายน 65 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

22-27 พฤศจกิายน 65 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

29 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 65 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

29 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 65 BUS2 35,888.- 8,900.- 
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วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย  

22.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชยี เอ็กซ์ 
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
วันที่สอง   ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า - 

หุบเขาโครังเค - ช้อปปิ้งซาคาเอะ 

 01.15 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย(  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุน่ เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา( ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ  

 เดินทางสู่  เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของ
วัฒนธรรมที่ประณีต ศิลปะแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง มีมนต์เสน่ห์แบบชนบทญ่ีปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่เป็นนิยมของคนทั่วโลก (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 

จากนั้นสู่ ศาลเจ้าฟูชิมอิินาริ (Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจ้าเสาโทริอิพันต้น
แห่งเกียวโต (จริงๆมีเป็นหมื่นๆ ต้น( หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า ศาลเจ้าจิ้งจอก หรือ ศาลเจ้าแดง เป็น
ศาลเจ้าชินโตสร้างถวายแด่ เทพอินาริ ซึ่งเป็น เทพแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารของญ่ีปุ่น ช่วยบันดาลใน
หลายเรื่องต้ังแต่ พืชพันธุ์งอกงาม, ค้าขายรุ่งเรือง, คลอดบุตรปลอดภัย, โรคภัยหายป่วย และช่วยในเรื่อง
การขอให้สอบผ่าน เป็นต้น ศาลเจ้าแห่งนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังจาก เสาโทริอิสีแดง เรียงตัวกันจ านวนหลาย
หมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ตามต านานเล่าสู่ว่า โดยปกติแล้วเทพอินาริจะไม่สื่อสารกับ

มนุษย์เองโดยตรง แต่จะสื่อสารผ่านบริวารของท่าน นั่นคือ สุนัขจิ้งจอก (คิทสึเนะ 狐) นั่นเอง ท าให้มีรูป
ปั้นของสุนัขจิ้งจอกตั้งเรียงรายเต็มไปหมด จนคนทั่วไป นิยมเรียก ศาลเจ้าแห่งนี้ว่า ศาลเจ้าจิ้งจอก อิสระ
ให้ท่านขอพรและถ่ายรูปภาพตามอัธยาศัย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1(  
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น าท่านสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน 
เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  
จากนั้นน าท่านสู่ หุบเขาโครังเค (Korankei Gorge) เป็นหนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ดีที่สุดในภูมิภาคชูบุ 
หุบเขาอยู่ในหมู่บ้านอะสุเกะ มีสายน้ าโอบล้อมภูเขาอิโมริ ที่ความสูง 254 เมตร ด้านบนเป็นที่ตั้งของวัดโค
จะคุจิ เล่ากันว่ากว่า 300 ปี ที่แล้ว เจ้าอาวาสวัดโคจะคุจิ เริ่มปลูกต้นเมเปิ้ลบริเวณวัด ต่อมาชักชวน
ชาวบ้านให้มาช่วยปลูกเพิ่มเติมจนเต็มหุบเขา ถึงวันนี้มีต้นเมเปิ้ลมากกว่า 4000 ต้น ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
เหล่าใบเมเปิ้ลจะเปลี่ยนสีสวยสะพรั่งทั่วหุบเขา ไฮไลท์!!เส้นทางริมแม่น้ าโทโมเอะ ซึ่งมีสะพานไม้ไทเกะสึ
เคียวเป็นฉากเด่น และเป็นสะพานสัญลักษณ์ประจ าโครังเค ถือเป็นจุดที่สวยที่สุดของหุบเขาแห่งนี้ ใกล้กันมี 
หมู่บ้านซนัช ูอะสุเกะยาชกิิ (Sanshu Asuke Yashiki Village) เป็นพิพิธภัณฑ์ประเพณีพื้นบ้านที่รวบรวม
และเก็บรักษาบ้านเก่าไว้ในบรรยากาศเหมือนหมู่บ้าน ชมวิถีชีวิตของคนชนบท เช่น เลี้ยงวัว ปลูกผัก มี
ช่างฝีมือนั่งท างานในบ้านแต่ละหลัง กลึงไม้ สานตะกร้า ตีมีด ย้อมผ้า ท ากระดาษสา ท าร่ม เผาถ่าน ผู้เข้า
ชมสามารถเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในบ้านแต่ละหลังได้อย่างใกล้ชิด (ไม่รวมคา่
เข้าหมู่บ้าน ผู้ใหญ่คนละ 300 เยน เด็ก 100 เยน เปิดบริการ 9.00 -17.00 น.(  

**หมายเหตุ ช่วงพีคของโครงัเค คือกลางถงึปลายเดือนพฤศจกิายน แต่ถึงแมไ้ม่ใชช่ว่งพคี ธรรมชาตทิีน่ีก่็
สวยงามและสามารถชมได้ตลอดทั้งปี 

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ (Sakae) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นย่านธุรกิจ
การค้า โดยเฉพาะแหล่งราตรี เช่น คลับและบาร์ มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดนิ (Central 
Park) แหล่งรวมแฟชั่นและร้านค้าสุดเก๋มากมาย เช่น ร้านเสื้อผ้า, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอน
ความงาม เป็นต้น แฟนๆไอดอลญ่ีปุ่น ห้ามพลาด ต้องมาเยือนห้างสรรพสินค้าซันไชน์ ซาคาเอะ ซึ่งเป็น
จุดศูนย์กลางแหล่งรวมความบันเทิงมากมาย ที่มี Grand Canyon ฮอลล์จัดคอนเสิร์ตศิลปินไอดอลและ
ยังเป็นคาเฟ่ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้งของ “ชิงช้าสวรรค์ Sky Boat” แลนด์มาร์คของย่านนี้อีกด้วย 
อิสระเพลิดเพลินย่านนี้ตามอัธยาศัย  

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที่ The B Nagoya  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
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วันที่สาม เมืองนาโกย่า - เมืองกุโจฮาจมิัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจซิจูิ – 

เมืองนาโกย่า  

   
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2( 

น าท่านสู่ เมืองกโุจฮาจิมัง (Gujohachiman) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)เสน่ห์ของ
ที่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญ่ีปุ่น มีทั้งเมืองเก่าที่เรียงรายกัน และมีรางน้ าจ านวนมากจนถูก
เรียกว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ า เมื่อเดินเล่นไปในเมืองนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามีรางน้ าไหลผ่านทั่วทั้งเมือง อิสระ
ให้ท่านชม เมืองกุโจ ตามอัธยาศัย ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชม พิพิธภัณฑ์เล็กๆ แกลเลอรี่ วัด ศาลเจ้า 
อีกทั้งยังมีเทศกาลเต้นร าฤดูร้อนอันโด่งดัง นอกจากนี้เมืองกุโจขึ้นชื่อเรื่องเมืองแหง่อาหารจ าลอง ปริมาณ
การผลิตอาหารจ าลองนั้นเป็นที่หนึ่งในญ่ีปุ่น โมเดลอาหารที่เห็นตามร้านกินดื่มในญ่ีปุ่นนั้นถูกผลิตจาก
ที่นี่กว่าครึ่งเลยทีเดียว ถือได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวนี่มีครบทั้งสายชิล สายธรรมชาติและสายวัฒนธรรม 
(สถานที่ท่องเที่ยงบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาไม่รวมกับค่าทัวร์(  น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3(  

 จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 
เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ 
The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!! หมู่บ้าน
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แบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กัชโช  มีความหมายว่า พนมมือ ซึ่ง
เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ท ามุมชันถึง 60 องศา คล้ายสอง
มือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้
ตะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องค์กรยูเนสโกขึน้ทะเบียนใหช้ิราคาวาโกะเปน็มรดกโลก  จากนั้นออกเดินทาง
สู่ เมืองทาคายามะ (Takayama) จังหวัดกิฟุ เมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธารน้ าใสจ านวนมาก 
อบอวลไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต 
หรือ เกียวโตน้อย เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของ
ชาวญ่ีปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือน, ร้านค้า, คาเฟ่และโรงสาเก สร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ และยังคง
บรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้ นอกจากนี้ยังมี วัด, ศาลเจ้า, สะพานและตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน 
ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  

เดินทางกลับเมืองนาโกย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30  ชั่วโมง( 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที่ The B Nagoya  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
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วันที่สี่  ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า 

(ด้านนอก( - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

   
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4( 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง( น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) 
ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ที่มีความส าคัญต่อ
เมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใส
มองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชา
ญี่ปุ่น (Japanese tea ceremony หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นนั้น มี
ขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่
บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วม
ในพิธีการชงชานี้อีกด้วย 

จากนั้นสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที( หรือ วัดทอง หรือ 
วัดอิคคิวซัง ที่คนไทยนิยมเรียก เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสุและท่านมี
ความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัด
ทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังต้ังโดดเด่นอยู่กลางน้ า ท าให้เกิดเป็นเงาสะท้อน
กับพื้นน้ าเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต 

เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง(  เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู ประเทศญ่ีปุ่น 
ปัจจุบันเมืองโอซาก้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม มีสวนสนุกขนาดใหญ่ ทั้งยังมี
อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญ่ีปุ่น( และ คุชิคัตสึ  

อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศญ่ีปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้น
เมื่อปีค.ศ. 1970 มีเนื้อที่ทั้งหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิง
มากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์  fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ท่าน
สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย 

 เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนด้วยกัน ดังนี้ 
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1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยังให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าชมได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ้ าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญ่ีปุ่น ที่จะท าให้คุณหลงใหลและผจญ
ภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด 

4. Orbi สถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ 

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูน 

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตร์สุดทันสมัย 

7. ANIPO สวนสนุกสุดน่ารัก ภายในมีชิงช้าสวรรค์ Redhorse Osaka wheel ซึ่งเป็นชิงช้าที่มี
ความสูงมากถึง 120 เมตร  

8. Lalaport Expocity แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 100 ร้าน พร้อมทั้งร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ และอื่น ๆ อีกมากมาย 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก( (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที( เป็นหนึ่งใน
แลนด์มาร์คส าคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูก
ล้อมรอบด้วยก าแพงหินคอนกรีต, คูน้ า และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก ความงดงามของ
ปราสาท ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสนใจที่จะมาเยือนและ
ชมตลอดทั้งปี 

 จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาช ิ(Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 
เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องส าอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC 
Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ ใกล้กันท่านสามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบ
ริ (Dotonbori)  ย่านบันเทิงยามค่ าคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไป
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จนถึงสะพานนิปปนบาชิ ไฮไลท์!!! ใครๆ ก็เช็คอิน ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลิโกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบริกูลิโกะ 
(Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑาก าลังว่ิงอยู่บนลู่ว่ิง ซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.
1935 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็คือ ร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) 
ซึ่งมีปูยักษ์ขยับแขนและลูกตาได้อีกด้วย และห้ามพลาดส าหรับ ทาโกยากิ อาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้า 
ที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลอง Original Taste รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน 

ค่ า         อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

ที่พัก Sarasa Hotel Sinsaibashi หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

   
วันที่ห้า  อิสระเลือกซื้อ OPTION TOUR 1-4 ตามอัธยาศัย  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6( 

ส าคัญ!!! หลังอาหาร น าลูกค้าออกเดินทางตาม Option Tour ที่ตามเส้นทางลูกค้าเลือกซื้อเสริม โดย
ลูกค้าจะต้องแจ้งก่อนออกเดินทาง 7-14 วัน เพื่อที่ทางบริษัทจะได้จัดเตรียมรถและไกด์ ส าหรับการซื้อ
บริการเสริมที่ทางลูกค้าเลือก  

OPTION 1: หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - อุทยานคาสะมัตซึ + จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์( 

08.00 น.  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอิเนะ (Ine) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง( ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง
เกียวโต แต่สิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวที่นี่ก็คือ บ้านลักษณะแปลกตาที่เรียกว่า ฟุนายะ 
(Funaya) โดยชั้นล่างเป็นท่าจอดเรือ ส่วนชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย เป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบ
ดั้งเดิมในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถออกเรือจากบ้านไปหาปลาได้สะดวกรวดเร็ว เพราะเมืองนี้มีอุตสาหกรรม
การประมงที่เฟื่องฟู อิสระให้ท่านเดินชม หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine no Funaya) ที่มีฟุนายะเรียงตัวกัน
เป็นแนวโค้งรูปตัวยูไปตลอดทางมีจ านวน 230 หลังด้วยกัน ทางรัฐบาลได้ออกกฎหมายควบคุมการ 

OPTION 1 : ราคาตอ่ทา่น ไมม่ไีกดบ์รกิาร (บาท( 
2 ทา่น 3-4 ทา่น 5-6 ทา่น 7-10 ทา่น 

10,900.- 8,900.- 7,900.- 5,900.- 
ราคา 11 ทา่นขึน้ไป ราคาตอ่ทา่น มไีกดบ์รกิาร (บาท(   

11-14 ทา่น 15-20 ทา่น 21-26 ทา่น 27-34 ทา่น 
5,900.- 4,900.- 4,500.- 4,000.- 
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เปลี่ยนแปลงอาคารของอิเนะให้คงลักษณะดั้งเดิมของฟุนายะไว้ แม้แต่อาคารสร้างใหม่ก็ยังมีหน้าตาคล้ายๆ ของเดิม ช่วยให้

รักษาวิถีชีวิตของผู้คนเอาไว้ได้ 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านชาวประมง 

 เดินทางสู่ อุทยานคาสะมัตซึ (Kasamatsu Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของสันดอนทราย อามาโนะฮาชิดาเตะที่มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตร ริมอ่าวมิยาสุทางตอนเหนือ
ของจังหวัดเกียวโต จากนั้นน าท่านนั่ง แชรล์ฟิท ์(Chairlift) หรือ เคเบิ้ล คาร์ (Cable Car) (ในชว่งฤดหูนาว
ธันวาคม - กุมภาพนัธ ์และในวันทีฝ่นตก แชร์ลฟิท์งดใหบ้รกิาร(  ***ไมร่วมค่านัง่ลฟิท์ เพื่อไปยัง ณ จดุชม
วิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (Amanohashidate) จุดชมวิวชายฝั่งทะเลที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ
ญี่ปุ่น (Nihon-Sankei ) หรือที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ มีต านานเล่าสืบต่อกันมาว่า
สถานที่แห่งนี้เป็นเส้นทางที่เทพเจ้าใช้ลงจากสรวงสวรรค์เพื่อมายังโลกมนุษย์ สันทรายที่โผล่พ้นน้ าทะเล
ขึ้นมามีลักษณะคดเคี้ยว ความกว้างราว 20 เมตรเชื่อมต่อกัน ทอดยาวจากเกาะหนึ่งไปสู่อีกเกาะหนึ่ง เมื่อ
ลองก้มมองกลับหัวจะเห็นเป็นภาพคล้ายมังกรที่ขดตัวอยู่บนท้องฟ้า โดยบริเวณรอบๆเกาะนั้นจะเต็มไป
ด้วยต้นสนที่มีรูปร่างลักษณะเฉพาะตัวประมาณ 8,000 ต้น อิสระให้ท่านดื่มด่ ากับบรรยากาศที่งดงาม
แห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโอซาก้า เพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

ค่ า         อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

 

OPTION 2: หุบเขามิโนะ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ (ไม่รวมค่าเข้า) 

09.00 น.  น าท่านเที่ยวชม หุบเขามโินะ (Minoh park) หรือ มิโนะโอะ Mino-o (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที( น า
ท่านชม น้ าตกมิโนะ (Minoh Waterfall) ที่ตั้งตระหง่านด้วยความกว้าง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็น
หุบเขาซึ่งทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มีพรรณไม้ราว 980 ชนิด แมลงกว่า 3,000 ชนิดอาศัยอยู่ ในช่วงฤดู
ใบไม้ร่วง เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยมากอีกจุดหนึ่งของเมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านชมความงดงามตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
 เดินทางสู่ เมืองนารา (Nara) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง( เป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นตั้งแต่ช่วง

เริ่มแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300-600) เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนี้มีวัดและศาลเจ้ามากมาย น าท่านสู่ วัดโท

OPTION 1 : ราคาตอ่ทา่น ไมม่ไีกดบ์รกิาร (บาท( 

2 ทา่น 4-6 ทา่น 7-10 ทา่น 11-15 ทา่น 

10,900.- 8,900.- 7,900.- 5,900.- 

ราคา 11 ทา่นขึน้ไป ราคาตอ่ทา่น มไีกดบ์รกิาร (บาท( 

11-14 ทา่น 15-20 ทา่น 21-26 ทา่น 27-34 ทา่น 

5,900.- 4,900.- 4,500.- 4,000.- 
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ไดจิ (Todaiji) หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) ***ไม่รวมค่าเข้า ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก เป็น
หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 
752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในยุคนั้น  เพื่อลดบทบาท
และอิทธิพลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็น
ที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุทสึเดน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดที่
น่าสนใจและเป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ เสาไม้ยักษ์ ซึ่งฐานขนาดรอบเสานี้มีขนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อ
โต และด้านล่างของเสาจะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่อว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนี้ไปได้ก็
จะสามารถตรัสรู้ได้ในชาติหน้า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร น าท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก 

ค่ า         อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

 

OPTION 3: สวนสนุกระดับโลก Universal Studio Japan เต็มวัน 

09.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) 
เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่เปิดในเอเชีย  

                    ภายในมีทั้งหมด 8 โซน 1. Hollywood, 2. New York, 3. San Francisco, 4. Jurassic Park, 5. Lagoon, 
6. Waterworld, 7. Amity Village และ 8. Universal Wonderland  

  ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ตั้งแต่เครื่องเล่นส าหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่
หวาดเสียวสุดๆ นอกจากนี้ยังมีหนัง 3 มิติ อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, 
Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั้น จะมี Universal City walk 
Osaka ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีโรงแรม ร้านค้า ร้านอาคารจ านวนมาก รวมทั้งร้านที่ขาย
สินค้าของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า และใกล้ๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ทาโกะยากิ 

ราคา OPTION 3 : ราคารวมคา่ตั๋ว USJ  ไมม่ไีกดแ์ละรถบรกิาร (บาท( ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่(อาย ุ12-64 ป(ี 2,900 
เดก็ (อาย ุ4-11 ป(ี 1,900 

สงูวยั (อาย ุ65 ปขีึน้ไป( 2,600 
เดก็ (อายุต่ ากวา่ 4 ป(ี Free 

***EXPRESS PASSES โปรดสอบถาม 
เงือ่นไขการจอง 

1. จองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 
2. เมือ่ซือ้แล้วไมส่ามารถยกเลกิ หรอือพัเกรดเปน็ EXPRESS PASS และคนืเงนิได ้
3. ไมส่ามารถเปลีย่นผูเ้ขา้ใชบ้รกิารแทนได ้ 
4. เนือ่งจากเปน็ช่วงสถานการณ์โควดิ ท าใหส้วนสนกุมกีารจ ากดัการเขา้ใชใ้นแตล่ะวนั บางวนัอาจไมส่ามารถจอง

ได ้ 



XJ032 KIX-KIX  
มีร้านทาโกะยากิชื่อดังของโอซาก้ามาเปิดให้ได้ลิ้มลองรสชาติดั้งเดิม ของกินขึ้นชื่อของโอซาก้า ที่ได้รับการ
โหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดร้านทาโกะยากิ รวมกันมาเปิดอยู่ที่แล้ว พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของ
ห้างแห่งนี้  

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค่ าตามอธัยาศัย** 
19.00 น. จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร มีรถรอรับน าท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก 

OPTION 4: ช้อปปิ้งโอซาก้าเต็มวัน เดินทางโดยรถไฟ (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าเดินทาง( 

 หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้ค าแนะน าการ
เดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ( 

  • อะเมะริคามูระ (Amerikamura) เป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นโอซาก้า คล้ายกับย่านฮาราจูกุของโตเกียว 
ย่านนี้ก็จะได้พบกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญ่ีปุ่น มีบรรยากาศครึ้กครื้น 
ระหว่างทางมีร้านกาแฟ เสื้อผ้า และร้านขายของต่างๆมากมาย เป็นอีกย่านหนึ่งที่น่ามาเดินเล่น 

 • นัมบะพาร์ค  (Namba Park) ศูนย์รวมความเจริญและสิ่ งอ านวยความสะดวกครบวงจรทั้ ง
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง Namba CITY, Carnival Mall และ Takashimaya Osaka รวมถึงโรงแรม
ชื่อดัง Swissotel Nankai Osaka  

 • Den Den Town หรือ นิปปงบาชิ (Nipponbashi) ตั้งอยู่บนถนนซาไกสุจิเขตสะพานนิปปงบาชิ เป็น
แหล่งรวมร้านค้ากว่า 300 ร้านจ าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งของเล่น
และทุกอย่างที่เกี่ยวกับการ์ตูน อาทิ หนังสือการ์ตูน, แผ่น DVD, สินค้าคอสเพลย์, ของสะสมและของที่
ระลึก เป็นต้น 

  • ย่านชินเซไก (Shinsekai) ที่แปลตรงตัวได้ว่า โลกใหม่ เป็นย่านแสงสียามค่ าคืนของเมืองโอซาก้า มี
บรรยากาศแบบย้อนยุคสไตล์เรโทร เป็นแหล่งรวมร้านอาหารขึ้นชื่อของโอซาก้าอย่างคุชิคัตสึ ซึ่งเป็น
อาหารเสียบไม้แล้วชุบแป้งทอด มีถนนแคบๆ ที่เรียกว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่เป็นแหล่ง
รวมร้านกินดื่มส าหรับคนญ่ีปุ่น ร้านรวงต่างๆ จะเปิดไฟสีแสบสันเรียกแขกอย่างคึกคัก มีอาหาร มีขนม
และกับแกล้มให้ลองชิมกันมากมาย ยังมีร้านขายของที่ระลีกให้เลือกช้อปปิ้งกันอีกหลายร้าน หลายคนที่ไป
ที่นี่จะพบเห็นหุ่นคล้ายลิงนั่งยิ้มตามมุมต่างๆ นั่นก็คือ บิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแห่งโชคลาภนั่นเอง 
ไฮไลท์!!! หอคอยซึเทนคาคุ (Tsutenkaku) สัญลักษณ์ของย่านชินเซไก ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางย่านชินเซไก 
นั่นเอง 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค่ าตามอธัยาศัย** 

ที่พัก Sarasa Hotel Sinsaibashi หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  
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วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ โอซากา้ ประเทศญี่ปุน่ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7( 

  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

09.50 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชยี เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613 

13.50 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  
  พร้อมความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทัวร ์7,900 บาท/ทา่น 

 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเปน็สายการบนิแอรเ์อเชียเทา่นัน้*  

** ทัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที่ยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิัทจะรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะสายการบนิ
ภายในประเทศที่เปน็สายการบนิเครอืเดียวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจ้งพนกังานขายลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ตั๋ว

ภายในประเทศทกุครัง้  เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง ** 
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ใบจองทัวร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง( .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..............ท่าน( 

จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............( 

 
รายชือ่ผู้เดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนังสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั( 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
(..............................................................( 

 

ล าดั
บ 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย( ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ( วันเกดิ (ว/ด/ป( 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

