
 
 
 
 
 
 
 
CODE: TR18 Osaka KyotoTakayama Shirakawago 5D 4N 
 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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)  เครือ่งใหมล่ าใหญ ่ทนัสมยั สดุ สดุ 
 DREM LINNER  B787-8   340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  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. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ

ขาออก ช ัน้3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่ห้
การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.25น. น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ SCOOT 
เทีย่วบนิที ่TR298 ** รำคำทัวรย์ังไม่รวมคำ่อำหำรบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิำร
จ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่) 

16.55น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้(เวลำเร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำนเพือ่ควำม
สะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จำกนัน้น ำท่ำนขึน้รถปรับอำกำศน ำท่ำนเดนิทำงสูโ่อกาก ิ
ที ่จ.กฟิุ เพือ่น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่กแรม (อสิระอาหารเย็น ณ จดุ พกัรถ )  

ทีพ่กั: Loisir Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

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

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่)  
 จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเซก  ิน ำท่ำนแวะชม รา้นซนัชู หรอื 

Hamonoyasan สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้มสุด ๆ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ี
ชื่อเสียงเรื่องการตดีาบญี่ปุ่ นอย่ำงดำบเซกิ ส ำหรับที่รำ้นซันชูนี้มี
เครือ่งใชข้องมคีมต่ำง ๆ มำกมำยกว่ำ 3,000 ชิน้ ไม่ว่ำจะเป็นมดีหรอื

กรรไกรตัดแต่งกิ่ง
และสวน กรรไกรตัด
เล็บ กรรไกรหลำก
ข น ำ ด  ห รื อ มี ด
ส ำ ห รั บ ท ำ ค รั ว
หลำกหลำยรูปแบบ
ที่ช่วยใหก้ำรเตรียม
วัตถุดิบของคุณง่ำย
ยิง่ขึน้ นอกจำกนี้ยัง
มดีำบญีปุ่่ น ขนมและ

เครือ่งดืม่เย็น ๆ จ ำหน่ำยอกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลำดไม่ไดเ้มือ่มำรำ้นซันชู
คอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดำบซำมไูรคม ๆ ทีฟั่นฉับเดยีว

ตน้ไผ่ก็ขำดเป็น 2 ท่อน จนสมควรแก ่ เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมูบ่า้น
มรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บำ้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนำนแทด้ัง้เดมิ 
และยงัไดรั้บเลอืกจำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวำคม 
1995 บำ้นสไตลก์สัโช สคึรุ ิจะมคีวำมยำวประมำณ 18 เมตร ควำมกวำ้ง 
10 เมตร โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนำว
ไดด้ ีและรูปร่ำงของหลังคำเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจำ้ จงึเรยีก
หมู่บำ้นสไตล ์นี้ว่ำ “กัสโช” และมผีูค้นจำกทั่ว

ทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมควำมงำมในแต่ละปี
เป็นจ ำนวนมำก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
(มือ้ที2่) 

บา่ย จำกนั้นน ำท่ำนชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื 
ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็น
จวนผูว้ำ่แหง่เมอืงทำคำยำมำ่ เป็นทีท่ ำงำนและ



ทีอ่ยูอ่ำศัยของผูว้ำ่รำชกำรจังหวดัฮดิะ เป็นเวลำกวำ่ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกนุตระกลูกกุำวำ ในสมยัเอ
โดะ จำกนัน้น ำทำ่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื ยา่นซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืง
เกำ่ทีม่กีำรอนุรักษ์บำ้นเรอืนในสมยัเอโดะทีม่อีำยกุวำ่ 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอยำ่งดี อสิระใหท้กุทำ่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่
ชมกบัทัศนยีภำพเมอืงเกำ่ซึง่เต็มไปดว้ยบำ้นเรอืนโบรำณ และรำ้นคำ้หลำกหลำย เชน่ รำ้นผลติและจ ำหน่ำยเหลำ้
สำเก รำ้นท ำมโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ เชน่ ซำรโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตำทำรกลงิตัวสี

แดงไมม่หีนำ้ตำ ซึง่ถอืวำ่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทำคำยำมำ่ และเป็นสนิคำ้ยอดนยิม เพรำะแฝงไปดว้ยควำม
เชือ่เกีย่วกับโชคลำงของชำวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยำกำศอันน่ำประทับใจมำกมำย ท่ำนยังสำมำรถลอง
ลิม้ชมิรสขนมของหวำนนำนำชนดิอกีดว้ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงโอกาก ิน าทา่นชอ้ปป้ิง ทีห่า้งเอออน
โอกาก ิ

ค า่ (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ัก
 ทีพ่กั: Loisir Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

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

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่

เกยีวโต เมอืงหลวงเกำ่แก่
ข อ งญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ม ำ มี อ ำ ยุ
ยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซึง่
ในอดตีมคีวำมเจรญิรุ่งเรอืง
ท ำ ง ด ้ ำ น ศ ำ ส น ำ 
ศิลปวัฒนธรรมและกำร
ปกครอง  (จากกุโจใช้

เวลาเดินทางประมาณ 
2.30 ชม.ถึงเกียวโต) 
เดนิทำงถงึเกยีวโต น าทา่นชม   วดัคนิคะคจุ ิหรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกันว่ำวดัทอง เนื่องจำกวัดนี้มอีำคำรหลัก
เป็นสทีองทัง้หลัง และเป็นวัดทีด่ังวดัหนึง่ในญีปุ่่ น หำกมำเทีย่วเกยีวโตแลว้ไมไ่ดม้ำทีว่ัดนีถ้อืวำ่ยงัไมม่ำถงึเกยีวโต 
สองชัน้บนเป็นสทีอง มสีระน ้ำขนำดใหญ่ตดิกับวัด และยังเป็นวัด (ปรำสำท) ในกำร์ตูนเรื่องอคิควิซัง ท ำให ้
นักทอ่งเทีย่วนยิมมำเทีย่ว มำชมควำมสวยงำม และถ่ำยรูปทีว่ัดนี้ วัดทอง (Golden Pavilion) เป็นวัดนกิำยเซน มี
ชือ่อกีชือ่หนึง่วำ่โรคอุงจ ิ(Rokuonji) ในตอนแรกนัน้สรำ้งขึน้เพือ่เป็นทีอ่ำศัยหลังสละรำชสมบัตขิองโชกนุอะชคิำ
กะ (Ashikaga Yoshimitsu) และเปลีย่นมำเป็นวัดนกิำยเซนในภำยหลัง หลังจำกทีโ่ชกนุไดเ้สยีชวีติลงแลว้อำคำร
ของวัดทอง เคยเสยีหำยจำกไฟไหมใ้นชว่งสงครำมมำหลำยครัง้ แตก่็มกีำรสรำ้งใหมต่ลอด ไฟไหมค้รัง้ล่ำสดุในปี 
ค.ศ. 1950 จำกฝีมอืของพระทีค่ลั่งในควำมงำมของวัดทอง จนตอ้งกำรเผำตัวเองไปพรอ้มกับวัด ตัววัดทีเ่ห็นใน
ปัจจบุนัสรำ้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ. 1955 ใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยรปูตำมอธัยำศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 
บา่ย น ำท่ำนเดินทำงไป เมืองคิบูเนะ 

(Kibune) เป็นเมืองชนบทเล็กๆที่
อยูใ่นเขำทำงตอนเหนือของเกยีวโต 
มี ชื่ อ เ สี ย ง ด ้ำ น ค ว ำ ม ง ำ ม ต ำ ม
ธรรมชำติที่ผสำนกับศิลปะและ
วัฒนธรรมของญีปุ่่ นโดยมศีำลเจำ้คฟิุ
เนะที่มีชือ่เสียง  ตัง้อยู่ดว้ย ตำม
ต ำนำนเทพเจำ้เดนิทำงจำกเมอืงโอ
ซำกำ้โดยใชเ้รือสีเหลือง ล่องตำม
แมน่ ้ำขึน้มำทีภ่เูขำทำงเหนอืของเกยีวโต และมำถงึปลำยทำงทีเ่มอืงแห่งนี ้
จงึเรยีกตัง้ชือ่ เมอืงตำมต ำนำนว่ำ คบิเูนะ หรอื เรอืสเีหลอืง  ศาลเจา้คฟิุ
เนะ (Kifune Shrine) ถูกสรำ้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับเทพเจำ้น ้ำและฝนและ
เชือ่กันว่ำจะชว่ยดูแลพทิักษ์รักษำผูท้ี่ออกทะเล และทีศ่ำลเจำ้แห่งนี้จะมี
กำรท ำนำยดวงชะตำที่ไม่เหมอืนกับที่อืน่ โดยจะใหสุ้่มเลือกกระดำษค ำ

ท ำนำย ซึง่เป็นกระดำษพเิศษ (omikuji) โดย
จะยังมองไม่เห็นขอ้ควำมบนกระดำษ จำกนัน้
เมือ่น ำกระดำษจุ่มลงในน ้ำ ขอ้ควำมค ำท ำนำย
ก็จะปรำกฏขึน้มำ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่
ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสี

แดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของศำลเจำ้ ทีม่มีำกกวำ่รอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของไหล่
เขำลดหลั่นกันบนเสน้ทำงยำวถึง 4 กโิลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตร์เรื่อง 
MEMORIES OF GEISHAที ่ซำยรู ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพร
เทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ จนสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ชนิไชบาช ิ
แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีสุ่ดของโอซำกำ้ทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้มำกมำยทัง้แบรนดเ์นม 



ของมอืสอง รำ้นอำหำรชือ่ดังมำกมำยหลำกหลำยชนดิ ใหท้่ำนไดอ้สิระช็อปป้ิงสนิคำ้ทีถ่นนโดตงโบร ิ**อาหาร
เย็นอสิระตามอธัยาศยั ** 

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

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 
 

 

วนัทีส่ ี ่         อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน 
                  อาหารเชา้  

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> หรอืทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้บตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้ (ทำงบรษัิทจ ำหน่ำยเฉพำะบตัรสวนสนุกไมร่วมคำ่รถไฟในกำรเดนิทำง)  
 **ทำงบรษัิทขออนุญำตปรับรำคำบัตรขึน้ถำ้เงนิเยนมกีำรปรับขึน้เรท100เยน=35บำท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทำ้ทำยกับเครื่องเล่นหลำกหลำยชนิดตื่นเตน้ระทกึใจจำก
หนังดังที่ท่ำนชื่นชอบ กับโลกภำพยนตร์ของฮอล์ลิวูด้  เช่น 
Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรอืผจญภัยกับ
ไดโนเสำร์จำกเรือ่ง Jurassic Park น่ังเรือเพื่อพบกับควำมน่ำ
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตุกำรณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรำ้งมหำศำล
กว่ำ 1,500 ลำ้นเยน (เฉพำะจอว)์  และสนุกสนำนไปกับเครือ่งเล่น
ภำคใหมข่อง Spider-Man ทีร่อใหท้่ำนพสิจูน์ควำมมันส ์พรอ้มทัง้
พบกับโซนตัวกำรต์ูนส ำหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับตัวกำรต์ูนสุดน่ำรักชือ่
ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซน
ใหม ่ HARRY POTTER ใหท้่ำนไดด้ืม่ด ่ำกับบรรยำกำศทีจ่ ำลองมำ
จำกในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกบัโซนใหมล่ำ่สดุทีจ่ะเปิดในวันที2่1เมษำยน 2560 โซน Minions Park ภำยใน
สวนสนุกUniversal หำ้มน ำอำหำรและเครือ่งดืม่เขำ้มำภำยในสวนสนุกและสำมำรถซือ้อำหำรไดจ้ำก  ภำยในสวน
สนุก บรเิวณดำ้นนอกตรงทำงเขำ้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้ทีม่รีำ้นอำหำร
มำกมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมค่ำรถไฟ
และไม่มรีถบัสบรกิำร) ดว้ยกำรน่ังรถไฟ ท่ำนจะไดส้ัมผัสประสบกำรณ์กำร
เดนิทำงไปย่ำนต่ำงๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซำกำ้ย่ำนดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรค์
ของคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยำ่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ
ในโอซำกำ้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบำชยิำวประมำณ580 เมตร ตลอดเสน้ทำง
จะมรีำ้นคำ้อยูป่ระมำณ 180 รำ้น ทำงฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบำชิ
จะมป้ีำยทำงเขำ้แถวป้ำยกลูโิกะ 
 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถำนบันเทงิยำมค ่ำคนืทีโ่ด่งดังของ
โอซำกำ้ แหลง่รวมรำ้นอำหำรมำกมำยทีเ่ปิดใหบ้รกิำร 24 ชัว่โมง ถนนแห่งนี้
จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รำ้นคำ้ และแหล่งบันเทงิอกีมำกมำย 
รวมไปถงึป้ำยนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man s ign) และปคูำนโิดรำค ุ
(Kani Doraku crab  sign) ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซำกำ้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบกำรสรำ้งใหค้ลำ้ยกับหุบเขำ 
สำมำรถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชำตทิ่ำมกลำงภูมทิัศน์เมืองใหญ่ มี
หำ้งสรรพสนิคำ้กวำ่ 120 รำ้น รวมทัง้โรงภำพยนตร ์อฒัจรรย ์และสวนดำดฟ้ำ 
บนชัน้ 6 มรีำ้นอำหำรจ ำนวนมำกเปิดใหบ้รกิำร ไม่ว่ำจะเป็น อำหำรเกำหล ี
อำหำรอติำเลยีน อำหำรเวยีดนำม และอืน่ๆ รำ้นคำ้เปิดเวลำ 11:00-21:00 
รำ้นอำหำรเปิดเวลำ 11:00-23:00 



 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นยำ่นขำยสนิคำ้อเิล็กทรอนกิส ์คลำ้ยกับ
ยำ่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจำกนีย้งัมกีำรต์นูมงังะ อนเิมะ และคอสเพลยค์ำเฟ่ตต์่ำงๆรวมอยูท่ีน่ี่ดว้ย รำ้นคำ้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
**วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 

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

  (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

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

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืงโอซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณ
ที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เ มื่ อ ปี  ค . ศ . 1583 โ ด ย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-
1598) นักรบระดับไดเมียวผู ้
พยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้
แรกหอคอยประสำทหรือส่วนที่
เรยีกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลง
สองปีต่อมำ แต่หลังจำกสงครำม 
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.
1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่ำ

ลำ้งโคตร Tenshukakก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับต่อมำไดรั้บกำรบูรณะใหม่ใน
สมัย Tokugawa แต่น่ำเสยีดำยที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำย
ทัง้หมด ก่อนจะท ำกำรบูรณะขึน้มำใหม่อกีครัง้และถูกประกำศใหเ้ป็นสมบัติ
ของชำตอิกีดว้ย (ชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้นนอก) จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่
หา้ง DOTON PLAZA ใหท้่ำนไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้รำคำถูก หลำกหลำย
รำยกำร อำทิ เช่น ผลิตภัณฑ์บ ำรุงสุขภำพ เครื่องส ำอำง เครื่องไฟฟ้ำ 
จำกนั้นน ำท่ำนไป เอ็กซ์โปซิตี้ (EXPOCITY) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอ
ซำกำ้ เป็นศนูยร์วมควำมบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ นเลย
ทเีดยีว ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะไดท้ัง้เทีย่ว กนิ ชอ้ปป้ิง พรอ้มเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ ได ้
ในที่เดียว ใครไปเที่ยวโอซำกำ้แลว้ไม่ไดไ้ปเยอืนจะตอ้งเสียใจอย่ำงแน่นอน เอ็กซโ์ปซติี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
สวนสำธำรณะทีส่รำ้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงำนเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970  อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงที่
หำ้งลำลำ่พอรต์ **อาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศยั ** 
จนสมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพื่อเช็คอนิ
เตรยีมตัวเดนิทำงกลับ 

18.00น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR297 
 ** รำคำทัวรย์ังไม่รวมคำ่อำหำรบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เครือ่งดืม่) ** 
21.55น.   เดนิทำงถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ  

**************************** 
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 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทำ่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและรำคำใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ถงึ30ทำ่นและทำ่นยังประสงคเ์ดนิทำงตอ่) โดยทำง
บรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  ช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง+ควำมประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคำ้ กรุณำสง่พรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

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


 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวร์และช ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวร์แลว้สำมำรถยกเลกิได4้5วันก่อนเดนิทำงเท่ำนัน้ แต่กรณีพเีรยีดที่
เดนิทำงนัน้ๆเต็มแลว้ไมส่ำมำรถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีย่นผูเ้ดนิทำงแทน  
และพเีรยีดรำคำโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรแ์ละช ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
 
กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรำยกำร
เดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่ำทัวรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงด
กำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิไ์มส่ำมำรถเรยีกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิค่ำทัวร์
คนืไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิ 
กรณีตอ้งกำรระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ตำ่งหรอืรมิทำงเดนิ แจง้หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทำง 
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด ำเนนิกำรแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทำง15วันเทำ่นัน้ และทำง
เซน็เตอรจ์ะท ำจองทีน่ั่งอพัเกรดเขำ้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้กรุ๊ปออกมำแลว้ ประมำณ3-5วันกอ่นวนัเดนิทำง**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช ำระเพิม่ 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **หำ้มเด็กต ำ่กวำ่16ปีและผูส้งูอำย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง
เนือ่งจำกทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ำมำรถอพัเกรดได ้

** คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง สำมำรถสัง่ซือ้จำกเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจำกตัว๋กรุ๊ปไม่สำมำรถสัง่จองลว่งหนำ้ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเท่ำ กรณีเดนิทำง3 ท่ำนจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสำมเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นกำรจัดแบบเตยีงของทำงโรงแรมไมส่ำมำรถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำรจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่ำประกันวนิำศภัยเครือ่งบนิ
ตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิม่ กรณุำแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช ำระคำ่น ้ำหนัก** 

- ซือ้น ำหนักเพิม่ 5 กก. ช ำระเพิม่ 700 บำท /เพิม่10กก. ช ำระเพิม่ 1,200 บำท 
- ซือ้น ้ำหนักเพิม่15กก. ช ำระเพิม่ 1,700 บำท/เพิม่20กก. ช ำระเพิม่ 2,200 บำท 



6. ค่ำประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.       ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูไ่มต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถกูสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไม ่
เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย 7วันกอ่นกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีท่ ำทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน3ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่น
โปรแกรมกำรเดนิทำง 



16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์  (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


