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โอซากา้ เกยีวโต ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ 5วนั 4คนื 
สดุคุม้ เทีย่วครบทกุไฮไลท์ 
ถา่ยรปูปราสาทโอซากา้ เยอืนเมอืงเกา่เกยีวโต เทีย่วชมวดัคนิคะคจุ ิถา่ยรปูเสาโทเรอ ิฟชูมิอินิาร ิ 
เยอืนเมอืงคบิเูนะ ขอพรสิง่ศกัด ิ ์เส ีย่งโชคทีแ่ปลกทีศ่าลเจา้คฟิเุนะ  
เทีย่วชมหมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ เขตเมอืงเกา่ทาคายามา่ ซนัมาชซูิจ ิ
ชอ้ปป้ิงสนิคา้สารพดัอยา่งทีห่า้งเอออนพลาซา่และชอ้ปป้ิงยา่นดงัชนิไชบาชแิละหา้ง EXPO CITY  

 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้)  เครือ่งใหมล่ําใหญ ่ทนัสมยั สดุ สดุ 
 DREM LINNER  B787-8   340 ทีน่ ัง่ พเิศษนํา้หนกักระเป๋า  20 KG  

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 28,900 บาท พกัยา่นกฟิ ุ2คนื โอซากา้หรอืยา่นคนัไซ 2คนื 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

( ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่/

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

1-5 พ.ย. 60 28,900  
 
  

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000 บาท (*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

7,500 34  

8 – 12 พ.ย. 60 28,900 7,500 34  

15 – 19 พ.ย. 60 28,900 7,500 34  

22 – 26 พ.ย. 60 28,900 7,500 34  

29 พ.ย. – 3 ธ.ค.60  28,900 7,500 34  

6 – 10 ธ.ค. 60 29,900 7,500 34  

13 – 17ธ.ค. 60 29,900 7,500 34  

20 – 24ธ.ค. 60 29,900 7,500 34  

27 – 31 ธ.ค. 60 35,900 7,500 34  

3 – 7 ม.ค. 61 28,900 7,500 34  

10 – 14 ม.ค. 61 28,900 7,500 34  

17 – 21 ม.ค. 61 28,900 7,500 34  



24 – 28 ม.ค. 61 28,900 7,500 34  

31 ม.ค.-4 ก.พ. 61 28,900 7,500 34  

7 – 11 ก.พ. 61 28,900 7,500 34  

14 – 18 ก.พ. 61 28,900 7,500 34  

21 – 25 ก.พ.61 28,900 7,500 34  

28 ก.พ. -4 ม.ีค. 61 31,900 7,500 34  

7 – 11 ม.ีค. 61 29,900 7,500 34  

14-18 ม.ีค. 61 29,900  7,500 34  

21 – 25 ม.ีค. 61 31,900  7,500 34  

 

วนัแรก       กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - โอกาก ิจ.กฟิ ุ
 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยาน ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ

ขาออก ช ัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์ 7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่ห้
การตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.25น. นําทา่นเดนิทางสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT 
เทีย่วบนิที่ TR298 ** ราคาทวัร์ยังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิาร
จําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

16.55น. เดนิทางถงึ สนามบนิ คนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง  กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา ) สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรับอากาศนําทา่นเดนิทางสู่ โอกาก ิ
ที ่จ.กฟิุ เพือ่นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม (อสิระอาหารเย็น ณ จดุ พกัรถ )  

ทีพ่กั: Loisir Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

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

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่)  
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเซกิ  นําทา่นแวะชม รา้นซนัชู หรอื  

Hamonoyasan สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้มสดุ ๆ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ี
ชือ่เสยีงเรือ่ง การตดีาบญีปุ่่ น อยา่งดาบเซก ิสําหรับทีร่า้นซนัชนูีม้ ี
เครือ่งใชข้องมคีมตา่ง ๆ มากมายกวา่ 3,000 ชิน้ ไมว่า่จะเป็นมดีหรอื

กรรไกรตัดแตง่กิง่
และสวน กรรไกรตัด
เล็บ กรรไกรหลาก
ขนาด หรอืมดี
สําหรับทําครัว
หลากหลายรปูแบบ
ทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีม
วัตถดุบิของคณุงา่ย
ยิง่ขึน้ นอกจากนีย้งั
มดีาบญีปุ่่ น ขนมและ

เครือ่งดืม่เย็น ๆ จําหน่ายอกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลาดไมไ่ดเ้มือ่มารา้นซนัชู
คอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิ  ดาบซามไูรคม ๆ ทีฟั่นฉับเดยีว

ตน้ไผก่็ขาดเป็น 2 ทอ่น จนสมควรแก่   เวลา นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้น

มรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ 
และยงัไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 
1995 บา้นสไตลก์สัโช สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 
10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาว
ไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล์  นีว้า่ “กสัโช” และมผีูค้นจาก

ทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็นจํานวนมาก 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

(มือ้ที2่) 
บา่ย จากนัน้ นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื 

ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่  ซึง่เป็น
จวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและ
ทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็น
เวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุ
ตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ จากนัน้นําทา่นเดมิ



ชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื ยา่นซนัมาชซูิจ ิ( Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่กีารอนุรักษ์
บา้นเรอืนในสมยัเอโดะทีม่อีายกุวา่ 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภาพ
เมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ 
ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา 
ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชค
ลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของ
หวานนานาชนดิอกีดว้ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอกาก ินําทา่นชอ้ปป้ิง ทีห่า้งเอออนโอกาก ิ

คํา่ (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) นําทา่นเขา้ทีพ่ัก
 ทีพ่กั: Loisir Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม เกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ– เมอืงคบิเูนะ ศาลเจา้คฟิเุนะ – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– ชนิไซบาช ิโอซากา้ 
                  อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่

เกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แก่
ของญีปุ่่ นซึง่มามอีายุ
ยาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึง่
ในอดตีมคีวามเจรญิรุง่เรอืง
ทางดา้นศาสนา  
ศลิปวัฒนธรรมและการ
ปกครอง   (จากกโุจใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 
2.30 ชม.ถงึเกยีวโต) 
เดนิทางถงึเกยีวโต นําทา่นชม  วดัคนิคะคจุ ิ หรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วดัทอง เนือ่งจากวัดนีม้อีาคารหลัก
เป็นสทีองทัง้หลัง และเป็นวัดทีด่ังวัดหนึง่ในญีปุ่่ น หากมาเทีย่วเกยีวโตแลว้ไมไ่ดม้าทีว่ัดนีถ้อืวา่ยงัไมม่าถงึเกยีวโต 
สองชัน้บนเป็นสทีอง มสีระน้ําขนาดใหญต่ดิกบัวัด และยงัเป็นวัด (ปราสาท) ในการต์นูเรือ่งอคิควิซงั ทําให ้
นักทอ่งเทีย่วนยิมมาเทีย่ว มาชมความสวยงาม และถา่ยรปูทีว่ัดนี้  วัดทอง (Golden Pavilion) เป็นวัดนกิายเซน มี
ชือ่อกีชือ่หนึง่วา่โรคอุงจ ิ(Rokuonji) ในตอนแรกนัน้สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีอ่าศัยหลังสละราชสมบตัขิองโชกนุอะชคิา
กะ (Ashikaga Yoshimitsu) และเปลีย่นมาเป็นวัดนกิายเซนในภายหลัง หลังจากทีโ่ชกนุไดเ้สยีชวีติลงแลว้อาคาร
ของวัดทอง เคยเสยีหายจากไฟไหมใ้นชว่งสงครามมาหลายครัง้ แตก่็มกีารสรา้งใหมต่ลอด ไฟไหมค้รัง้ลา่สดุในปี 
ค.ศ. 1950 จากฝีมอืของพระทีค่ลั่งในความงามของวัดทอง จนตอ้งการเผาตัวเองไปพรอ้มกบัวัด ตัววัดทีเ่ห็นใน
ปัจจบุนัสรา้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ. 1955 ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางไป เมอืง คบิเูนะ  

(Kibune) เป็นเมอืงชนบทเล็กๆที่
อยูใ่นเขาทางตอนเหนอืของเกยีวโต 
มชีือ่เสยีงดา้นความงามตาม
ธรรมชาตทิีผ่สานกบัศลิปะและ
วัฒนธรรมของญีปุ่่ นโดยมศีาลเจา้คิฟุ
เนะทีม่ชี ือ่เสยีง   ตัง้อยูด่ว้ย ตาม
ตํานานเทพเจา้เดนิทางจากเมอืงโอ
ซากา้โดยใชเ้รอืสเีหลอืง ลอ่งตาม
แมน้ํ่าขึน้มาทีภ่เูขาทางเหนอืของเกยีวโต และมาถงึปลายทางทีเ่มอืงแหง่นี ้
จงึเรยีกตัง้ชือ่  เมอืงตามตํานานวา่ คบิเูนะ หรอื เรอืสเีหลอืง   ศาลเจา้ค ิฟุ
เนะ (Kifune Shrine) ถกูสรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้บัเทพเจา้น้ําและฝนและ
เชือ่กนัวา่จะชว่ยดแูลพทิักษ์รักษาผูท้ีอ่อกทะเล และทีศ่าลเจา้แหง่นีจ้ะมี
การทํานายดวงชะตาทีไ่มเ่หมอืนกบัทีอ่ ืน่ โดยจะใหสุ้ม่เลอืกกระดาษคํา

ทํานาย ซึง่เป็นกระดาษพเิศษ ( omikuji) โดย
จะยงัมองไมเ่ห็นขอ้ความบนกระดาษ จากนัน้
เมือ่นํากระดาษจุม่ลงในน้ํา ขอ้ความคําทํานาย
ก็จะปรากฏขึน้มา  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่
ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ  ชม เสาโทรอิ ิ ซุม้ประตสูี

แดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่
เขาลดหลั่นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง 
MEMORIES OF GEISHAที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพร
เทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ ชนิไชบาชิ 
แหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นม 
ของมอืสอง รา้นอาหารชือ่ดังมากมายหลากหลายชนดิ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ็ปป้ิงสนิคา้ที่

ถนนโดตงโบร ิ**อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั ** 



ทีพ่กั:  Osaka Bay Plaza / Novotel Koshien Osaka West Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
 

 

วนัทีส่ ี ่         อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน 
                  อาหารเชา้  

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท  กรณุาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุกไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบตัรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35บาท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจาก
หนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ  กบัโลก ภาพยนตร์ ของฮอลล์วิูด้   เชน่ 
Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ลอ่งเรอืผจญภยักบั
ไดโนเสารจ์ากเรือ่ง  Jurassic Park น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั Jaw ใชท้นุสรา้งมหาศาล
กวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์   และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่
ภาคใหมข่อง  Spider-Man ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้
พบกบัโซนตัวการต์นูสําหรับเด็กโซน  “วันเดอรแ์ลนด์” เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่
ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซน
ใหม่  HARRY POTTER ใหท้า่นไดด้ืม่ดํ่ากบับรรยากาศทีจํ่าลองมา
จากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกบัโซนใหมล่า่สดุทีจ่ะเปิดในวันที2่1เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายใน
สวนสนุกUniversal หา้มนําอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซือ้อาหารไดจ้าก   ภายในสวน
สนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจํ่าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหาร
มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั  (ไมร่วมคา่รถไฟ
และไมม่รีถบสับรกิาร)  ดว้ยการน่ังรถไฟ  ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การ
เดนิทางไปยา่นตา่งๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซากา้ ยา่นดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรค์
ของคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ
ในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาว ประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทาง
จะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชิ

จะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบนัเทงิยามคํ่าคนืทีโ่ดง่ดังของ
โอซากา้ แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแหง่นี้
จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยงัมทีัง้รา้นคา้ และแหลง่บนัเทงิอกีมากมาย  
รวมไปถงึป้ายนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man s ign) และปคูานโิดราค ุ
(Kani Doraku crab  sign) ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหบุเขา  
สามารถน่ังพักผอ่นในสวนแบบธรรมชาตทิา่มกลางภมูทิัศนเ์มอืงใหญ ่มี
หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์อฒัจรรย ์และสวนดาดฟ้า 
บนชัน้ 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไมว่า่จะเป็น อาหารเกาหล ี
อาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 
รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นยา่นขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกบั
ยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนีย้งัมกีารต์นูมงังะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่ีน่ี่ ดว้ย รา้นคา้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
**วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ ** 



ทีพ่กั:  Osaka Bay Plaza / Novotel Koshien Osaka West Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 
 
วนัทีห่า้      ปราสาทโอซากา้ - ดวิตีฟ้ร ีDoton Plaza - EXPO CITY – สนามบนิคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง    
                อาหารเชา้   

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้  สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณ
ทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เมือ่ปี ค.ศ. 1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-
1598) นักรบระดับไดเมยีวผู ้
พยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้
แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นที่
เรยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จลง
สองปีตอ่มา แตห่ลังจากสงคราม  
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.
1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่

ลา้งโคตร Tenshukakก็ถกูทําลายลงยอ่ยยบัตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่น
สมยั Tokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ. 1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหาย
ทัง้หมด กอ่นจะทําการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบตัิ
ของชาตอิกีดว้ย  (ชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก)  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่
หา้ง DOTON PLAZA ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกู หลากหลาย
รายการ อาท ิเชน่ ผลติภณัฑบํ์ารงุสขุภาพ เครือ่งสําอาง เครือ่งไฟฟ้า 
จากนัน้ นําทา่นไป เอ็กซโ์ปซติี ้( EXPOCITY) ทีเ่ทีย่วแหง่ใหมใ่นโอ
ซากา้ เป็นศนูยร์วมความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ นเลย
ทเีดยีว ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะไดท้ัง้เทีย่ว กนิ ชอ้ปป้ิง พรอ้มเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ ได ้
ในทีเ่ดยีว ใครไปเทีย่วโอซากา้แลว้ไมไ่ดไ้ปเยอืนจะตอ้งเสยีใจอยา่งแน่นอน  เอ็กซโ์ปซติี้  เป็นสว่นหนึง่ของ
สวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงที่
หา้งลาลา่พอรต์ **อาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศยั ** 
จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ  เพือ่เชค็อนิ
เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

18.00น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR297 
 ** ราคาทวัร์ยังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและ

เครือ่งดืม่) ** 
21.55น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม  จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์  เมือ่จองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ สามารถยกเลกิได4้5วันกอ่นเดนิทางเทา่นัน้ แตก่รณีพเีรยีดที่
เดนิทางนัน้ๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 

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


 
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ  และในตา่งประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ  ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้  ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ คา่ทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วนัเทา่นัน้ และทาง
เซน็เตอรจ์ะทําจองทีน่ั่งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้กรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วนักอ่นวนัเดนิทาง**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ่ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง

เนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได  ้
** คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่  กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้ง Triple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,200 บาท 
- ซือ้น้ําหนักเพิม่15กก. ชําระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,200 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 



4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม  
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ  ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีทํ่าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


