
 
CODE: TR23 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto 5D4N 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

นาโกยา่ เมอืงธรรมชาต ิเมอืงเซก ิ เมอืงที�มชี ื�อเสยีงเรื�องการตดีาบญี�ปุ่ น เที�ยวชริาคาวาโกะ  เมอืงแห่งหมู่บา้น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมที�สวยงามระดับโลก เที�ยวทาคายามา่ เมอืงประวัตศิาสตรท์ี�โอบลอ้มดว้ยธรรมชาตแิละ
ขนุเขา เกยีวโต เมอืงแห่งศลิปะและวัฒนธรรมของญี�ปุ่ นอย่างแทจ้รงิและเป็นอดตีเมอืงหลวงที�ยาวนานที�สุดของ
ญี�ปุ่ น โอซากา้ เมอืงที�เต็มไปดว้ยสสีนั หลากหลายสถานที�ทอ่งเที�ยวทั�งศาลเจา้ สวนสนุกยิ�งใหญร่ะดับโลก 

ทานเมนบูฟุเฟ่ตช์าบ ูไมอ่ ั�น อสิระฟรเีดย1์ วนั หรอืเลอืกเที�ยว Universal Studio Japan 
 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้)  เครื�องลําใหญ ่ทนัสมยั 

DREAMLINER B787-8   จํานวน 340 ที�น ั�ง (แบบ3-3-3) นํ �าหนกักระเป๋า 20 KG  
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

( ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม/

เดนิทางทา่นเดยีว 

ที�น ั�ง หมายเหต ุ

27ม.ิย. – 1 ก.ค. 61 15,788  
 
  

 
 

เด็ก 0-2 ปี/Infant 7,000 บาท  

8,500 34  
4 – 8 ก.ค. 61 18,888 8,500 34  
11 – 15 ก.ค. 61 18,888 8,500 34  
18 – 22 ก.ค. 61 18,888 8,500 34  

25 – 29 ก.ค. 61 21,888 8,500 34  

1 – 5 ส.ค. 61 24,900 8,500 34  

8 – 12 ส.ค. 61 15,888 8,500 34  

15 – 19 ส.ค. 61 15,888 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. พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ั�น3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์7

สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ที�
ให้การต้อนรบั  และอํานวย
ความสะดวกดา้นเอกสารกอ่น
ขึ�นเครื�อง 

09.35น. นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิคนั
ไซ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการ
บนิ SCOOT เที�ยวบนิที� TR866 

หมายเหตุ: ราคาทัวร์ยังไม่รวม
คา่อาหา  รบนเครื�อง บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม  

16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนั�นนําท่านขึ�นรถปรับอากาศนําท่านเดนิทางสูน่า
โกยา่ ที� จ.ไอจ ิเพื�อนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พักแรม (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ จดุ พกัรถ )  

ที�พกั: Route inn Grantia Komami หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
       (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที�สอง       เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ –  
                    ลติเต ิ�ลเกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ - หา้งเอออนโอกาก ิ            อาหารเชา้,เที�ยง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มื�อที�1)  
 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซก ินําท่านแวะชม รา้นซนัชู หรอื 

Hamonoyasan สถานที�ที�ผลติมดีไดค้มสุด ๆ อกีทั �งยังเป็นเมอืง
ที�มชี ื�อเสยีงเรื�องการตดีาบญี�ปุ่ นอยา่งดาบเซก ิสําหรับที�รา้นซนัชนูี�มี
เครื�องใชข้องมคีมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 ช ิ�น ไม่ว่าจะเป็นมดีหรอื
กรรไกรตัดแต่งกิ�งและสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรอืมดี
สําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบที�ชว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถุดบิของคุณ
ง่ายยิ�งขึ�นนอกจากนี�ยังมดีาบญี�ปุ่ น ขนมและเครื�องดื�มเย็น ๆ จําหน่าย
อกีดว้ย อกีสิ�งหนึ�งพลาดไม่ไดเ้มื�อมารา้นซันชคูอื การชมการแสดง
ดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามูไรคม ๆ ที�ฟันฉับเดียวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 

ทอ่น จนสมควรแก ่ เวลา นํา

ท่ าน เดินท างสู่  ห มู่ บ ้าน
มรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�
ยงัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี�ปุ่ น
ขนานแท ้ดั �ง เดิม  และยั ง
ไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนส
โกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืน
ธันวาคม 1995 บา้นสไตล์



 
กัสโช สคึุร ิจะมคีวาม  ยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที�ตก
หนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตล์ นี�ว่า 
“กสัโช” และมผีูค้นจากทั�วทกุมมุโลกหลั�งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็นจํานวนมาก 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที�2)  
บา่ย จากนั�นนําท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที�วา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถ่ายรปูดา้นหนา้) ซึ�งเป็นจวน

ผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นที�ทํางานและที�อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนั�นนําท่านเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื ยา่นซนั
มาชซูิจ ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเก่าที�มกีารอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะที�มอีายุกว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็น
อยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที�ยวและชื�นชมกบัทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้
หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั �งเลอืกซื�อ
ของที�ระลกึพื�นเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา 
ซึ�งถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ�งของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไป
ดว้ยความเชื�อเกี�ยวกับโชคลางของชาวญี�ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอันน่า
ประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ�มชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย จากนั�น
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอกาก ินําทา่นชอ้ปปิ� ง ที�หา้งเอออนโอกาก ิ

คํ�า (อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั) นําทา่นเขา้ที�พัก
 ที�พกั: Quintessa Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที�สาม เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– โอซากา้ – EXPO CITY – รงิก ุ
เอา้ทเ์ล็ต               อาหารเชา้,เที�ยง (ชาบ ูบฟุเฟ่ต)์ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มื�อที�3) 

 นํ าท่ าน เดินท างสู่ เมือ ง
เกยีวโต เมอืงหลวงเก่าแก่
ข อ งญี� ปุ่ น  ซึ� ง ม ามี อ า ยุ
ยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ�ง
ในอดตีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืง
ท า ง ด ้ า น ศ า ส น า
ศิลปวัฒ นธรรม และการ
ปกครองเป็นอย่างมาก นํา
ท่านเดินทางไปชม ศาล

เจา้เฮอนั (Heian Shrine)เป็นศาลเจา้ที�มี
ความงดงามและสถาปัตยกรรมที�โดดเด่น
จากศาลเจา้อื�นๆของญี�ปุ่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮ
อันจะไม่ไดม้ีประวัติความเป็นมายาวนาน
หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อื�นๆของเกยีวโต 
เพรา  ะศาลเจา้นี�ถกูสรา้งขึ�นเนื�องในโอกาส
ครบรอบปี 1100 ของเมอืงเกยีวโตเมื�อรอ้ย
กว่าปีกอ่นเทา่นั�น โดยสรา้งขึ�นเพื�อใหร้ะลกึ
ถึงจักรพรรดิคามมุ (Emperor Kammu) 
และจักรพรรดิ�โคเมอ ิ(Emperor Komei) ซึ�งเป็นจักรพรรดอิงค์แรกและ
องคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคารหลักของศาลเจา้นี� มตีน้แบบมาจากอาคาร
เดมิที�อยูใ่นพระราชวังสมัยยคุเฮอันซึ�งมขีนาดเล็กกวา่ของจรงิ จากน ั�นนํา
ทา่นสมัผสัประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น ใหท้่านไดเ้รยีนชง
ชาแบบธรรมเนียมญี�ปุ่ น และท่านสามารถเลอืกซื�อชาและสนิคา้ของฝาก
ราคาถูกไดจ้ากที�นี�เช่น  โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟม
ขา้วญี�ปุ่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากนํ�ามันมา้ และยาและวติามนิของญี�ปุ่ นที�บํารุง
สขุภาพ 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที�4) เมนูชาบู บุฟ
เฟ่ต ์



 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงที�เป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ ที�มมีากกว่ารอ้ย

ตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั�นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื�อง 
MEMORIES OF GEISHAที� ซายูร ินางเอกของเรื�องวิ�งลอดซุม้ประตูเพื�อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ
ปรารถนา จากนั�นนําทา่นไป เอ็กซโ์ปซติี� (EXPOCITY) ที�เที�ยวแห่งใหมใ่นโอซากา้ เป็นศูน  ยร์วมความบันเทงิที�
ย ิ�งใหญท่ี�สดุแหง่หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ นเลยทเีดยีว ซึ�งนักทอ่งเที�ยวจะไดท้ั �งเที�ยว กนิ ชอ้ปปิ�ง พรอ้มเรยีนรูส้ ิ�งใหม ่
ๆ ไดใ้นที�เดยีว ใครไปเที�ยวโอซากา้แลว้ไมไ่ดไ้ปเยอืนจะตอ้งเสยีใจอยา่งแน่นอน เอ็กซโ์ปซติี� เป็นสว่นหนึ�งของ
สวนสาธารณะที�สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญี�ปุ่ น ที�จัดขึ�นเมื�อปี 1970  อสิระใหท้่านชอ้ปปิ�งที�
หา้งลาลา่พอรต์ นําทา่นชอ้ปปิ� ง รงิก ุพรเีมี�ยม เอา้ทเ์ลท Rinku Premium Outlets (สามารถเดนิได ้5 นาทจีาก
โรงแรม) แหลง่ชอ้ปปิ�งชื�อดังอกีแหง่หนึ�งของโอซากา้ ตั �งอยูท่ี�เมอืงรงิกตุรงขา้มกับทา่อากาศยานนานาชาตคิันไซ 
โดยออกแบบให ้มีลั กษ ณ ะเ  
ห มื อ น กั บ เ มื อ ง ท่ า ข อ ง
สหรัฐอเมรกิาและมีบรรยากาศ
แบบรสีอร์ท ซึ�งภายในแมจ้ะไม่
ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพยีบพรอ้ม
ไปดว้ยสิ�งอํานวยความสะดวก
มากมาย และรา้นคา้แบรนด์เนม
หลากหลายอันมีชื�อเสียงจาก
ต่างประเทศ ใหท้่านชอ้ปปิ�งตาม
อธัยาศัย (อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย)  

 

ที�พกั:  Osaka N Gate Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที�ส ี�          อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซื�อ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน 
                  อาหารเชา้  
 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มื�อที�5) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซื�อบตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ั�งซื�อกบับรษิทั ราคาบตัรท่านละ 2,800 บาท กรุณา

ส ั�งซื�อพรอ้มจองทวัรห์รอืก่อนเดนิทาง10วนัเท่าน ั�น (ทางบรษัิท
จําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุกไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  

 **ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ�นถา้เงนิเยนมีการปรับขึ�นเรท100
เยน=35บาท** 

 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 
ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื�องเล่นหลากหลายชนิดตื�นเตน้ระทกึใจจาก
หนังดังที�ท่ านชื�นชอบ กับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวูด้   เช่น 
Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญ ภัยกับ
ไดโนเสาร์จากเรื�อง  Jurassic Park นั� งเรือเพื�อพบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั Jaw ใชท้นุสรา้งมหาศาล
กว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครื�องเล่น
ภาคใหม่ของ Spider-Man ที�รอใ  หท้่านพสิูจน์ความมันส ์พรอ้ม
ทั �งพบกับโซนตัวการต์ูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซน
สวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารัก
ชื�อดังของญี�ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็น
โซนใหม่  HARRY POTTER ใหท้่านไดด้ื�มดํ�ากับบรรยากาศที�จําลองมาจากในเรื�องแฮรี�พอรต์เตอร ์และพบกับ
โซนใหมล่่าสดุที�เปิดในวันที�21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มนําอาหารและ
เครื�องดื�มเขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซื�ออาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวน
สนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพื�นที�จําหน่ายสนิคา้ที�มรีา้นอาหารมากมาย 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
- เลอืกอสิระเที�ยวเอง ชอ้ปปิ� งอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มรีถบัสบรกิาร) ดว้ยการนั�ง
รถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆที�เป็นไฮไลท์ของโอซากา้ย่านดังที�เลือกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เที�ยว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปปิ�งที�มชี ื�อเสยีงที�สดุในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชิ
ยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 180 รา้น ทางฝั�งทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบา
ชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึ�งในสถานบันเทงิยามคํ�าคนืที�โดง่ดังของ
โอซากา้ แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายที�เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั�วโมง ถนนแห่งนี�
จะเลยีบรมิคลองโดทงบรุ ิและยังมทีั �งรา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย 
รวมไปถงึป้ายนักวิ�งกูลโิกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราค ุ
(Kani Doraku crab  sign) ที�เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบเขา 
สามารถนั�งพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติท่ามกลางภูมทิัศน์เมืองใหญ่ มี
หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 รา้น รวมทั �งโรงภาพยนตร ์อฒัจรรย ์และสวนดาดฟ้า 
บนชั �น 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหล ี
อาหารอติาเลียน อาหารเวยีดนาม และอื�นๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 
รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตั �งอยูใ่นพื�นที� Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกับ
ยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนี�ยงัมกีารต์ูนมงังะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่ี�นี�ดว้ย รา้นคา้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
 
**วนันี�ไมม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า ** 

ที�พกั:  Osaka N Gate Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที�หา้      ปราสาทโอซากา้ - ดวิตี�ฟร ีDoton Plaza – ชนิไซบาช ิโอซากา้ – สนามบนิคนัไซ – 
                 ทา่อากาศยานดอนเมอืง     อาหารเชา้   

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มื�อที�6) 

นําท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเด่นของเมอืง
โอซากา้ สรา้งขึ�นเป็นครั �งแรกบนบรเิวณที�เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เมื�อ ปี  ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครั �งแรกหอคอยปราสาทหรอื
สว่นที�เรยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม 
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร 
Tenshukakก็ถูกทําลายลงย่อยยับต่อมาไดร้ับการบูรณะใหม่ในสมัย 

Tokugawa แต่น่าเสียดายที�ในปี ค  .ศ.
1665 ไดถู้กฟ้าผ่าเสยีหายทั �งหมด ก่อน
จะทําการบูรณะขึ�นมาใหม่อกีครั �งและถูก
ประกาศใหเ้ป็นสมบัติของชาติอีกดว้ย 
(ชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) จากนั�น
นํ า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  ห้ า ง  DOTON 
PLAZA ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปปิ� งสินคา้
ราคาถูก หลากหลายรายการ อาท ิเช่น 
ผลติภัณฑ์บํารุงสุขภา  พ เครื�องสําอาง 
เครื�องไฟฟ้า จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูช่นิไชบาช ิแหล่งชอ้ปปิ�งยอดนยิม
ที�สดุของโอซากา้ที�เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทั �งแบรนดเ์นม ของมอืสอง 
รา้นอาหารชื�อดังมากมายหลากหลายชนดิ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ็ปปิ�งสนิคา้ที�
ถนนโดทงโบร ิ**อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั ** 
 
จนสมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพื�อเช็คอนิ
เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 



 
 

17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที�ยวบนิที� TR867  
 หมายเหต:ุ ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครื�อง บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม 
 
22.30น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  
 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี�ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี�ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื�อใหท้า่นทอ่งเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี�ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลี�ยนปรบัสงูขึ�น บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ�มข ึ�น 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ั�น คา่ทวัรท์ ี�จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั�นหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั�งคา่ต ั�ว
เครื�องบนิใหแ้กท่า่น  
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั�งนี�จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที�มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 
10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั�ง มฉิะน ั�นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิ�มเตมิของลูกคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอด
คงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมื�อจองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึเมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ�ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคา่ทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น  
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี�นั�งตดิกนัทั �งกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั �นที�นั�งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วัน
เทา่นั�น และทางเซน็เตอรจ์ะทําจองที�นั�งอพัเกรดเขา้ระบบและแจง้เลขที�นั�งอกีครั �ง**  
- ที�นั�ง Stretch Seat / Long Leg ชาํระเพิ�ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ�ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึ�นไปนั�ง
เนื�องจากที�นั�งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ที�นั�งScoot Biz ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สามารถสั�งซื�อจากเลม่เมนูบนเครื�องไดเ้ลยเนื�องจากตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถสั�งจองลว่งหนา้ได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักระดับเดยีวกนัที�ระบใุนโปรแกรมเต็มจะ
ปรับเปลี�ยนพักเมอืงใกลเ้คยีงในระดับเทยีบเท่ากนั และกรณีเดนิทาง 3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบเตยีงเดี�ยวสามเตยีง
หรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดี�ยว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดี�ยว 
โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ �าหนกักระเป๋า สมัภาระที�สายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื�องบนิ
ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่นํ�าหนัก** 

- ซื�อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 700 บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,200 บาท 
- ซื�อนํ�าหนักเพิ�ม15กก. ชําระเพิ�ม 1,700 บาท/เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ�ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที�มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ํ �าใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 
1.       ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 
 3.       ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั�งหมด 



 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธิ�ของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย10-14 วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่นตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ�ในการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที�ยวและชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันที�ทําทัวรเ์ต็มวัน เริ�มในวันที�2ของการเดนิทางรวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั�น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั�น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วยและโรคประจําตวั ท่านสามารถขอดู
เงื�อนไขกรมธรรมข์องบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์(ท่าน
สามารถซื�อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิทประกันทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  
18. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  


