
 
CODE: TR23 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto 5D4N 
 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 

โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต 5วนั4คนื 
พกันาโกยา่ 1 คนื โอกาก ิ1คนืและโอซากา้ 2คนื 

นาโกยา่ เมอืงธรรมชาต ิเมอืงเซก ิ เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการตดีาบญีปุ่่ น เทีย่วชริาคาวาโกะ  เมอืงแห่งหมู่บา้น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สวยงามระดับโลก เที่ยวทาคายามา่ เมอืงประวัตศิาสตรท์ี่โอบลอ้มดว้ยธรรมชาติและ
ขนุเขา เกยีวโต เมอืงแห่งศลิปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นอย่างแทจ้รงิและเป็นอดตีเมอืงหลวงที่ยาวนานที่สุดของ
ญีปุ่่ น โอซากา้ เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยสสีนั หลากหลายสถานทีท่อ่งเทีย่วทัง้ศาลเจา้ สวนสนุกยิง่ใหญร่ะดับโลก 

ทานเมนบูฟุเฟ่ตช์าบ ูไมอ่ ัน้ อสิระฟรเีดย1์ วนั หรอืเลอืกเทีย่ว Universal Studio Japan 
 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้)  เครือ่งล าใหญ ่ทนัสมยั 

DREAMLINER B787-8   จ านวน 340 ทีน่ ัง่ (แบบ3-3-3) น า้หนกักระเป๋า 20 KG  
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

( ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่/

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

27ม.ิย. – 1 ก.ค. 61 24,900  
 
  

 
 

เด็ก 0-2 ปี/Infant 7,000 บาท  

8,500 34  

4 – 8 ก.ค. 61 24,900 8,500 34  

11 – 15 ก.ค. 61 24,900 8,500 34  

18 – 22 ก.ค. 61 24,900 8,500 34  

25 – 29 ก.ค. 61 26,900 8,500 34  

1 – 5 ส.ค. 61 24,900 8,500 34  

8 – 12 ส.ค. 61 26,900 8,500 34  

15 – 19 ส.ค. 61 25,900 8,500 34  

22 – 26 ส.ค. 61 24,900 8,500 34  

29 ส.ค. – 2 ก.ย. 61 24,900 8,500 34  

5 – 9 ก.ย. 61 24,900 8,500 34  

12 – 16 ก.ย. 61 24,900 8,500 34  

19 – 23 ก.ย. 61 26,900 8,500 34  

26 – 30 ก.ย. 61 27,900 8,500 34  

3 – 7 ต.ค. 61 29,900 8,500 34  

10 – 14 ต.ค. 61 31,900 8,500 34  

17 – 21 ต.ค. 61 31,900 8,500 34  

24 – 28 ต.ค. 61 31,900 8,500 34  



 

 

ไฟลท์บนิ  

Departure DMK – KIX TR866 09.35-16.45 

Return       KIX – DMK TR867 17.55-22.30 

 

วนัแรก       กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - นาโกยา่ จ.ไอจ ิ

 

 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์7

สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ที่
ให้การต้อนรบั  และอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารกอ่น
ขึน้เครือ่ง 

09.35น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิคนั
ไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการ
บนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR866 
หมายเหตุ: ราคาทัวร์ยังไม่รวม
คา่อาหา  รบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่  

16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้น าท่านขึน้รถปรับอากาศน าท่านเดนิทางสูน่า
โกยา่ ที ่จ.ไอจ ิเพือ่น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ จดุ พกัรถ )  

ทีพ่กั: Route inn Grantia Komami หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง       เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ –  
                    ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ - หา้งเอออนโอกาก ิ            อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่)  
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซก ิน าท่านแวะชม รา้นซนัชู หรอื 

Hamonoyasan สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้มสุด ๆ อกีทัง้ยังเป็นเมอืง
ทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการตดีาบญีปุ่่ นอยา่งดาบเซก ิส าหรับทีร่า้นซนัชนูี้มี
เครือ่งใชข้องมคีมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นมดีหรอื
กรรไกรตัดแต่งกิง่และสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรอืมดี
ส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถุดบิของคุณ
ง่ายยิง่ขึน้นอกจากนี้ยังมดีาบญีปุ่่ น ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ จ าหน่าย
อกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลาดไม่ไดเ้มือ่มารา้นซันชคูอื การชมการแสดง
ดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามูไรคม ๆ ที่ฟันฉับเดียวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 

ทอ่น จนสมควรแก ่ เวลา น า
ท่ าน เดินท างสู่  หมู่ บ ้าน
มรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่
ยงัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ น
ขนานแท ้ดั ้ง เดิม  และยั ง
ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนส
โกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืน
ธันวาคม 1995 บา้นสไตล์
กัสโช สคึุร ิจะมีความ  ยาว
ประมาณ  18 เมตร ความ
กวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ี และรูปร่างของหลังคา
เหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล์ นี้วา่ “กัสโช” 

และมผีูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีเป็น
จ านวนมาก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)  
บา่ย จากนัน้น าทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืง

ทาคายามา่ (ถ่ายรูปดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า 
เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 
176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ 



จากนัน้น าท่านเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื ยา่นซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่ี
การอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะทีม่อีายกุวา่ 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี อสิระใหทุ้กทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับ
ทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติ
และจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามิโสะ ฯลฯ พรอ้มทั ้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็น
สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่
เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย 
ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่

เมอืงโอกาก ิน าทา่นชอ้ปป้ิง ทีห่า้งเอออนโอกาก ิ
ค า่ (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) น าทา่นเขา้ทีพ่ัก
 ทีพ่กั: Quintessa Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– โอซากา้ – EXPO CITY – รงิก ุ
เอา้ทเ์ล็ต               อาหารเชา้,เทีย่ง (ชาบ ูบฟุเฟ่ต)์ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

 น าท่ าน เดินท างสู่ เมือ ง
เกยีวโต เมอืงหลวงเก่าแก่
ข อ งญี่ ปุ่ น  ซึ่ ง ม ามี อ า ยุ
ยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่ง
ในอดตีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืง
ท า ง ด ้ า น ศ า ส น า
ศิลปวัฒนธรรม และการ
ปกครองเป็นอย่างมาก น า
ท่านเดินทางไปชม ศาล

เจา้เฮอนั (Heian Shrine)เป็นศาลเจา้ที่มี
ความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮ
อันจะไม่ไดม้ีประวัติความเป็นมายาวนาน
หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต 
เพรา  ะศาลเจา้นีถ้กูสรา้งขึน้เนือ่งในโอกาส
ครบรอบปี 1100 ของเมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ย
กว่าปีกอ่นเทา่นัน้ โดยสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึ
ถึงจักรพรรดิคามมุ (Emperor Kammu) 
และจักรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคารหลักของ
ศาลเจา้นี้ มตีน้แบบมาจากอาคารเดมิทีอ่ยูใ่นพระราชวังสมัยยคุเฮอันซึง่มขีนาดเล็กกว่าของจรงิ จากน ัน้น าทา่น
สมัผสัประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้รยีนชงชาแบบธรรมเนียมญีปุ่่ น และท่านสามารถ
เลอืกซือ้ชาและสนิคา้ของฝากราคาถูกไดจ้ากทีน่ี่เชน่  โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภเูขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญีปุ่่ น 
หรอืผลติภณัฑจ์ากน ้ามนัมา้ และยาและวติามนิของญีปุ่่ นทีบ่ ารงุสขุภาพ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนชูาบ ูบฟุเฟ่ต ์
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็น

สัญลักษณ์ของศาลเจา้ ที่มมีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของ
ไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถึง 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของ
ภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่
ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา จากนัน้น า
ทา่นไป เอ็กซโ์ปซติี ้(EXPOCITY) ทีเ่ทีย่วแหง่ใหมใ่นโอซากา้ เป็นศนู  ย์
รวมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ นเลยทเีดยีว ซึง่
นักท่องเที่ยวจะไดท้ัง้เที่ยว กนิ ชอ้ปป้ิง พรอ้มเรียนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ ไดใ้นที่
เดยีว ใครไปเที่ยวโอซากา้แลว้ไม่ไดไ้ปเยอืนจะตอ้งเสยีใจอย่างแน่นอน 
เอ็กซ์โปซิตี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
สวนสาธารณะที่สรา้งขึ้นเพื่อ
ระลึ ก ถึ ง ง าน เวิล ด์ เอ็ ก ซ์ โป
ประเทศญี่ ปุ่ น  ที่ จั ดขึ้น เมื่อ ปี 
1970  อิสระใหท้่ านชอ้ปป้ิงที่
หา้งลาลา่พอรต์ น าทา่นชอ้ปป้ิง 
รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท Rinku 
Premium Outlets (สามารถเดนิ
ได ้5 นาทีจากโรงแรม) แหล่งช ้

อปป้ิงชือ่ดังอกีแห่งหนึง่ของโอซากา้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรงิกตุรงขา้มกบัทา่อากาศยานนานาชาตคิันไซ โดยออกแบบให ้
มลีักษณะเ  หมอืนกบัเมอืงทา่ของสหรัฐอเมรกิาและมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึง่ภายในแมจ้ะไมใ่หญโ่ตมากนัก แต่

https://travel.kapook.com/view137699.html
https://travel.kapook.com/view76967.html
https://travel.kapook.com/view62960.html


ก็เพียบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจาก
ตา่งประเทศ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย (อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย)  

 

ทีพ่กั:  Osaka N Gate Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่         อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน 
                  อาหารเชา้  

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ัง่ซื้อกบับรษิทั ราคาบตัรท่านละ 2,800 บาท กรุณา

ส ัง่ซื้อพรอ้มจองทวัรห์รอืก่อนเดนิทาง10วนัเท่าน ัน้ (ทางบรษัิท
จ าหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุกไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  

 **ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถา้เงนิเยนมีการปรับขึน้เรท100
เยน=35บาท** 

 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 
ร่วมสนุกทา้ทายกับเครือ่งเล่นหลากหลายชนิดตืน่เตน้ระทกึใจจาก
หนังดังที่ท่ านชื่นชอบ กับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวูด้   เช่น 
Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่ อ งเรือผจญ ภั ยกั บ
ไดโนเสาร์จากเรื่อง  Jurassic Park น่ั งเรือ เพื่อพบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาล
กว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครือ่งเล่น
ภาคใหมข่อง Spider-Man ทีร่อใ  หท้า่นพสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้
พบกับโซนตัวการต์ูนส าหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสดุน่ารักชือ่
ดังของญี่ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซน
ใหม ่ HARRY POTTER ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากบับรรยากาศทีจ่ าลองมา
จากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกบัโซนใหมล่า่สดุทีเ่ปิดในวันที2่1
เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้ม
น าอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซือ้อาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรง
ทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มรีถบัสบรกิาร) ดว้ยการน่ัง
รถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของโอซากา้ย่านดังที่เลือกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชิ

ยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบา
ชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบันเทงิยามค ่าคนืทีโ่ดง่ดังของ
โอซากา้ แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแห่งนี้
จะเลยีบรมิคลองโดทงบุร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย 
รวมไปถงึป้ายนักวิง่กูลโิกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราค ุ
(Kani Doraku crab  sign) ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบเขา 
สามารถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติท่ามกลางภูมทิัศน์เมืองใหญ่ มี
หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์อฒัจรรย ์และสวนดาดฟ้า 
บนชัน้ 6 มรีา้นอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหล ี
อาหารอติาเลียน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 
รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกับ
ยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนี้ยงัมกีารต์ูนมงังะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่ีน่ีด่ว้ย รา้นคา้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 



 
**วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 

ทีพ่กั:  Osaka N Gate Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีห่า้      ปราสาทโอซากา้ - ดวิตีฟ้ร ีDoton Plaza – ชนิไซบาช ิโอซากา้ – สนามบนิคนัไซ – 
                 ทา่อากาศยานดอนเมอืง     อาหารเชา้   

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเด่นของเมอืง
โอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เมื่อ ปี  ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยปราสาทหรอื
สว่นทีเ่รยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม 
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร 
Tenshukakก็ถูกท าลายลงย่อยยับต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย 

Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค  .ศ.
1665 ไดถู้กฟ้าผ่าเสยีหายทัง้หมด ก่อน
จะท าการบูรณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถูก
ประกาศใหเ้ป็นสมบัติของชาติอีกดว้ย 
(ชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) จากนัน้
น า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  ห้ า ง  DOTON 
PLAZA ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงสินคา้
ราคาถูก หลากหลายรายการ อาท ิเช่น 
ผลติภัณฑ์บ ารุงสุขภา  พ เครื่องส าอาง 
เครือ่งไฟฟ้า จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ชนิไชบาช ิแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้
มากมายทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง รา้นอาหารชือ่ดังมากมายหลากหลายชนดิ ใหท้่านไดอ้สิระช็อปป้ิงสนิคา้ที่
ถนนโดทงโบร ิ**อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั ** 
 
จนสมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพื่อเช็คอนิ
เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
 

17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR867  
 หมายเหตุ: ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบรกิาร

จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ 
 
22.30น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  
 

**************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 
10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  



3.การช าระคา่บรกิาร  ช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลูกคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ าหรอืพรอ้มยอด
คงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคา่ทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วัน
เทา่นัน้ และทางเซน็เตอรจ์ะท าจองทีน่ั่งอพัเกรดเขา้ระบบและแจง้เลขทีน่ั่งอกีครัง้**  
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กต า่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง
เนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักระดับเดยีวกนัทีร่ะบใุนโปรแกรมเต็มจะ
ปรับเปลีย่นพักเมอืงใกลเ้คยีงในระดับเทยีบเท่ากนั และกรณีเดนิทาง 3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบเตยีงเดีย่วสามเตยีง
หรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,200 บาท 
- ซือ้น ้าหนักเพิม่15กก. ช าระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 



 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย10-14 วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่นตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิใ์นการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีท่ าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วยและโรคประจ าตวั ท่านสามารถขอดู
เงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่าน
สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิทประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


