
 
 
 
 
 
 
 
CODE: TR24 Osaka Nara Kyoto Kobe 4D 3N 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

โอซากา้ นารา เกยีวโต โกเบ 4วนั 3คนื  
พกัโอซากา้ 3 คนื 

ทานเมนบูฟุเฟ่ตช์าบ ูไมอ่ ัน้ อสิระฟรเีดย1์ วนั หรอืเลอืกเทีย่ว Universal Studio Japan 
โอซากา้ เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยสสีนั หลากหลายสถานทีเ่ทีย่ว ชมปราสาทโอซากา้ ชอ้ปป้ิงรงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท หา้ง
โดทงพลาซา่ ชนิไซบาชแิหลง่ ชอ้ปป้ิงยอดฮติ หา้ง Expo City ชนิเซไก ยา่นกนิดืม่ แสงสเีสยีงของชาวโอซากา้ 
นารา เมอืงแหง่พระใหญแ่ละฝงูกวาง เทีย่ววัดโทไดจ ิเกยีวโต อดตีเมอืงหลวง เมอืงแหง่ศลิปะและวัฒนธรรมของ
ญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ เยอืนศาลเจา้เฮอัน สัมผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิโกเบ เมอืงโรแมน
ตกิและเมอืงทา่การคา้ อตุสาหกรรมทีส่ าคัญ 
 

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 Infant 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

24 – 27 ม.ิย. 19,871  
เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 

7,000 บาท 
 

  

7,500 34  

1 – 4 ก.ค.  19,871 7,500 34  

8 – 11 ก.ค. 19,871 7,500 34  

15 – 18 ก.ค. 19,871 7,500 34  

22 – 25 ก.ค. 19,871 7,500 34  

29 ก.ค. – 1 ส.ค. 22,871 7,500 34  

5 – 8 ส.ค. 19,871 7,500 34  

12 – 15 ส.ค. 23,871 7,500 34  

19 – 22 ส.ค. 22,871 7,500 34  

26 – 29 ส.ค. 19,871 7,500 34  

2 – 5 ก.ย. 19,871 7,500 34  

9 – 12 ก.ย. 21,871 7,500 34  

16 – 19 ก.ย. 23,871 7,500 34  

23 – 26 ก.ย. 22,871 7,500 34  

30 ก.ย. – 3 ต.ค. 26,871 7,500 34  

7 – 10 ต.ค. 26,871 7,500 34  

14 – 17 ต.ค. 26,871 7,500 34  

21 – 24 ต.ค. 31,871 7,500 34  

 
 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX TR866 09.35-16.45 

Return       KIX – DMK TR867 17.55-22.30 

 
วนัแรก      กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ - รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ท 

  
 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขา

ออก ช ัน้3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้าร
ตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
09.35น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสาย

การบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR866  
หมายเหต:ุ ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่ง
มบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ 

16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 
2 ชัว่โมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศ
ญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้น าท่านขึน้รถ
ปรับอากาศเดนิทางไป  รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท Rinku Premium 
Outlets แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังอกีแห่งหนึง่ของโอซากา้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรงิ
กุตรงขา้มกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหม้ี
ลักษณะเหมอืนกับเมอืงท่าของสหรัฐอเมรกิาและมบีรรยากาศแบบรี
สอรท์ ซึง่ภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบ
รนดเ์นมหลากหลายอนัมชีือ่เสยีงจากตา่งประเทศอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
(อาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย) จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: N Gate HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 

วนัทีส่อง     นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั - รา้นชงชา - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– โกเบ  
                  ฮารเ์บอรแ์ลนด ์- โอซากา้             อาหาร เชา้, เทีย่ง (ชาบบูฟุเฟ่ต)์ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 

น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ เมอืง
นารา (Nara) เป็นเมอืงที่อยู่ทางทศิตะวันออก
ของเมืองโอซากา้ ดว้ยระยะทางประมาณ35 
กิโล เมตร  Nara มาจากภาษาญี่ปุ่ นค า ว่ า 
“Narasu แปลว่าท าใหแ้บนราบ เนื่องจากพืน้ที่
ของเมอืง Nara ตัง้อยู่บนทีร่าบเมอืงนารา เคย
เป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่ นมาก่อนในปี ค.ศ. 
710-784 (กอ่นเมอืงหลวงจะถกูเปลีย่นเป็นเกยีว
โตในภายหลัง)กวางเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงนารา เนื่องจากชาวนารามคีวามเชือ่ว่ากวางเป็นสัตวรั์บใชเ้ทพเจา้ 
ปัจจบุนัเมอืงนารามกีวางเดนิอยูอ่ยา่งอสิระทัง้เมอืง ไมว่่าจะเป็นศาลเจา้ วัด หรอืตามทอ้งถนน น าท่านไปชม วดั
โทไดจ ิ(Todaiji) วัดใหญ่แห่งทศิตะวันออก ถอืเป็นโบราณสถานทีม่คีวามเก่าแก่และส าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ของ
ประเทศญีปุ่่ นและยังถอืว่าเป็นวัดทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดในนารา สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.752 ในชว่งที่
พระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสดุ สิง่ก่อสรา้งทีส่ าคัญของวัดนี้คอืวหิารไมห้ลังใหญ่ ไดบุทส ึ ซึง่เป็นที่
ประดษิฐานองคห์ลวงพอ่โต (ไดบทุส)ึ วา่กนัวา่เป็นอาคารไมท้ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก โดยมคีวามสงู 157 ฟตุ ความยาว 
187 ฟตุ แมว้่าวหิารไมท้ีเ่ห็นในปัจจุบันนี้มขีนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของวหิารหลังเดมิทีเ่คยถูกไฟไหมไ้ปจากภัย
สงคราม แต่ก็ยังคงมคีวามยิง่ใหญ่จนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ดา้นหนา้บรเิวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซึง่
จะมกีวางออกมาเดนิ ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดถ้า่ยรปูและซือ้อาหารใหก้นิ  จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางไปเกยีวโต 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ น ซึง่มามอีายยุาวนานกว่า 1,000 ปี ซึง่ในอดตีมคีวาม
เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอยา่งมาก 
น าท่านเดนิทางไปชม ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวาม
งดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮ
อันจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของ
เกยีวโต เพราะศาลเจา้นี้ถูกสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมอืง
เกยีวโตเมือ่รอ้ยกว่าปีก่อนเท่านัน้ โดยสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามม ุ
(Emperor Kammu) และจักรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่เป็น
จักรพรรดอิงค์แรกและองค์สุดทา้ยของเกยีวโต อาคารหลักของศาลเจา้นี้ มี
ตน้แบบมาจากอาคารเดมิทีอ่ยูใ่นพระราชวังสมัย
ยุคเฮอันซึง่มขีนาดเล็กกว่าของจรงิ จากน ัน้น า
ทา่นสมัผสัประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบ
ญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้รยีนชงชาแบบธรรมเนียมญีปุ่่ น 
และท่านสามารถเลือกซือ้ชาและสนิคา้ของฝาก
ราคาถูกไดจ้ากที่นี่เช่น  โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ
ภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขา้วญี่ปุ่ น  หรือ
ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ และยาและวติามนิของ
ญีปุ่่ นทีบ่ ารงุสขุภาพ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2 ) ชาบบูฟุเฟ่ต ์

บา่ย น าท่านเดนิทางไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสี

แดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตาม

เสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็น

ฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAทีซ่ายูร ินางเอก

ของเรื่องวิ่งลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ

ปรารถนาจนสมควรแก่เวลา จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ยา่นโกเบ ฮาร์

เบอรแ์ลนด ์ ประกอบดว้ยศูนย์การคา้ขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร์ สวน

สนุก ใกลก้ันยังตดิทะเลดว้ย เพยีงเดนิเล่นทีฮ่าร์

เบอร์แลนด์ ท่านจะรูส้ ึกสดใสปลอดโปร่งขึ้น

ทันท ีฮารเ์บอรแ์ลนดเ์ป็นจุดเดทชือ่ดังของโกเบ 

เมือ่ถงึยามค ่าคนืสถานทีแ่ห่งนี้จะประดับดว้ยไฟ

หลากสแีละแสงจากสปอตไลท ์กลายเป็นทวิทัศน์

สุดแสนโรแมนติกนอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายภาพ

มากมาย เชน่ โกเบพอร์ตทาวเวอร ์ชงิชา้สวรรค ์

โรงแรม Kobe Meriken Park Oriental เป็นตน้ 

จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นโอ

ซากา้ หลังจากเช็คอนิเขา้สู่ที่พักน าท่านเดนิไป

ยังย่านชินเซไก ชมแสง สี ยามค ่าคืน เป็น



เสมอืนแลนดม์ารก์ส าคัญอกีแห่งหนึง่ของเมอืงโอซากา้มหีอคอยซเึทนคาคุ(Tsutenkaku) เป็นเหมอืนสัญลักษณ์

ของย่านชนิเซไกนี้ตัง้อยู่ตรงกลางอีก ที่นี่จะคกึคักมากช่วงกลางคืนเต็มไปดว้ยรา้น่ังดื่ม รา้นอาหารและขนม 

กับแกลม้ใหล้องชมิลิม้ลองกันมากมาย และยังมรีา้นขายของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกันอกีหลายรา้น ทีน่ี่ยังมหีุ่น

คลา้ยลงิน่ังยิม้ ตามมมุตา่งๆทีเ่จอ เรยีกวา่บลิลเิคน(Billiken)หรอืเทพแหง่โชคลาภเป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของ

ยา่นนีด้ว้ย 

อสิระอาหารค า่ยา่นชนิเซไก  
ทีพ่กั: FP HOTELS South-Namba หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม     อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option บตัรยนูเิวอรแ์ซล เจแปน                         
                   อาหารเชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่)  
 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจ าหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35บาท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเตน้ระทกึใจจาก
หนังดั งที่ท่ านชื่นชอบ กับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวู ด้  เช่น 
Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรอืผจญภัยกับ
ไดโนเสาร์จากเรื่อง Jurassic Park น่ังเรือเพื่อพบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตุการณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาล
กว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครือ่งเล่น
ภาคใหมข่อง Spider-Man ทีร่อใหท้่านพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทัง้
พบกับโซนตัวการต์ูนส าหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดัง
ของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ 
HARRY POTTER ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับบรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกับโซนใหม่
ล่าสดุทีเ่ปิดในวันที2่1เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มน าอาหารและเครือ่งดืม่
เขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซือ้อาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื 
Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟ
และไม่มรีถบัสบรกิาร) ดว้ยการน่ังรถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การ
เดนิทางไปยา่นตา่งๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซากา้ยา่นดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรค์
ของคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ
ในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทาง
จะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบา
ชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบนัเทงิยามค ่าคนืทีโ่ดง่ดังของ
โอซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมี
ทัง้รา้นคา้ และแหลง่บนัเทงิอกีมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปคูานโิดราค ุ
(Kani Doraku crab  sign) ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบเขา 
สามารถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาตทิ่ามกลางภูมทิัศน์เมืองใหญ่ มี
หา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร์ อัฒจรรย ์และสวน
ดาดฟ้า บนชัน้ 6 มรีา้นอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไมว่่าจะเป็น อาหาร
เกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-
21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 



 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นยา่นขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกับ
ยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนีย้งัมกีารต์นูมงังะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์่างๆรวมอยูท่ีน่ี่ดว้ย รา้นคา้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
**วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 

ทีพ่กั: FP HOTELS South-Namba หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่       ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิง DOTON PLAZA ยา่นชนิไซบาช ิ- Expo city Osaka – สนามบนิคนัไซ –  
                 ทา่อากาศยานดอนเมอืง        อาหารเชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่)  

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืง
โอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศ
เป็นครัง้แรกหอคอยปราสาทหรอืส่วนที่
เรยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปี
ต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka 
Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล 
Toyotomi ถู ก ฆ่ า ล ้ า ง โ ค ต ร 
Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยับ 
ต่อมาได รั้บการบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa  แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.
1665 ไดถ้กูฟ้าผา่เสยีหายทัง้หมด กอ่น
จะท าการบูรณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถูกประกา  ศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสูง 55 
เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนก าแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสอีร่าม
สวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่าง
ชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ทัวรน์ าชมและถ่ายรูป
บรเิวณดา้นนอก) จนสมควรแก่เวลาน าท่านไปชอ้ปป้ิงที ่DOTON PLAZA ยา่นชนิไซบาช ิ เป็นหา้งส าหรับ
ละลายเงนิเยน พบกบัสนิคา้หลากหลายราคาถกู ไมว่า่จะเป็นเครือ่งส าอาง ครมี ของใช ้ยาบ ารุง สขุภาพ สบู ่ครมี
ลา้งหนา้ เครือ่งไฟฟ้า เป็นตน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่EXPO CITY เป็นศูนย์
บนัเทงิครบวงจรทีโ่อซากา้ โดยรวมสวนสนุก,พพิธิภณัฑ,์หา้งสรรพสนิคา้,ศนูยเ์รยีนรู,้รา้นอาหารนานาชาต ิรวมกัน
ไวท้ีน่ี ่เป็นแหลง่เทีย่ว,กนิ,ชอ็ปป้ิงและเรยีนรูข้นาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วไฮไลทท์ีไ่มแ่พย้นูิ
เวอรแ์ซล สตูดโิอ หรอืดสินียแ์ลนด์ โอซากา้เคยเป็นเจา้ภาพจัดงาน World Expo เมือ่ปี 1970 หลังจากนัน้พืน้ที่
จัดงานไดถ้กูเปลีย่นเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่อยูห่่างจากใจกลางนครโอซากา้ไปเพยีง 1ชัว่โมงกว่า พืน้ที่
สว่นหนึง่กวา่ 170,000 ตารางเมตรไดถู้กเปลีย่นเป็นศูนยบ์ันเทงิครบวงจรแห่งใหมใ่นชือ่ว่า EXPOCITY ทีร่วมทุก
สิง่ทุกอย่างไวใ้นพืน้ทีแ่บบ "วันเดยีวเดนิไม่ทั่ว ครัง้เดยีวเทีย่วไม่เต็มอิม่" อาหารกลางวันตามอัธยาศัยที่EXPO 
CITY  
จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 
 

17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR867 
 หมายเหตุ: ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบนเครื่องมบีรกิาร

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 30 วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลูกคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ าหรอืพรอ้มยอด
คงเหลอื**  

 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิค่าทัวร์
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
ปรับเปลีย่นพักเมอืงใกลเ้คยีงในระดับเทยีบเท่ากัน 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. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
(ค่าทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง 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) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ 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.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
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 อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย10-14 วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่นตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิใ์นการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีท่ าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
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 ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


