
 
  
 
 
 
 
 
CODE: TR85 Special Golden Route Theme Park 5D3N  

 
    
  

 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

Special Golden Route Theme Park  
โตเกยีว ฟจูคิวิ มตัสโึมโต ้ทาคายามา่ เกยีวโต โอซากา้ 5วนั 3คนื 

โตเกยีว สนามบนินารติะ สวนสนุกฟจูคิวิ ไฮแลนด ์มัตสโึมโต ้ปราสาทมัตสโึมโต ้ทาคายามา่ ลติเติล้เกยีวโต เขต
เมอืงเกา่ซนัมาชซิจู ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ โอกาก ิหา้ง AEON Mall เกยีวโต ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิศาลเจา้

เฮอัน พธิชีงชา Expo City รงิกเุอา้ทเ์ล็ท ปราสาทโอซากา้ หา้งโดทงพลาซา่ ชนิไซบาช ิ

พกัมตัสโึมโต ้ออนเซ็น 1 คนื โอกาก ิ1 คนื โอซากา้ 1 คนื 
บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) โดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) และบนิกลบัจากโอซากา้ 

(สนามบนิคนัไซ) โดยสายการบนิ SCOOT (TR) น า้หนกักระเป๋า 20 กก. 

เทีย่วครบทกุวนั ไมม่อีสิระฟรเีดย ์Wi-Fi on bus แชอ่อนเซ็น บุฟเฟ่ตช์าบูเกยีวโต !!!  

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOKSCOOT (XW) 
 

2  ออกเดนิทางสูน่ารติะ เทีย่วบนิที ่ DMK - NRT  XW102 02.20-10.25  
ทา่อากาศยานนารติะ - ยามานาช ิ- สวนสนุกฟูจคิวิ ไฮแลนด ์- มตัสโึมโต ้- ออนเซ็น  
 บรกิารอาหารบนเครือ่ง1มือ้, เย็น (บฟุเฟ่ตอ์าหารญีปุ่่ น พรอ้มเครือ่งดืม่ซอฟดริง้ เบยีร ์สาเก) 

 

3  มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้– ทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ-  
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – โอกาก ิ- หา้ง AEON Mall 
 เชา้ ,เทีย่ง (Tobanyaki and Chicken Nabe) 



4  โอกาก ิ- เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา - Expo City - รงิกเุอา้ทเ์ล็ท       
 เชา้  ,เทีย่ง (ชาบเูกยีวโต บฟุเฟ่ต)์ 
      

5  ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไชบาช ิ– ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง
เทีย่วบนิที ่KIX – DMK TR867 17.55-22.30 
 เชา้ 

 

 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี Infant 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีวเพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

30 - 3 สงิหาคม 61 19,888  

เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 

7,000 บาท 
 

8,500 34  

13 - 17 สงิหาคม 61 23,888 8,500 34  

20 - 24 สงิหาคม 61 23,888 8,500 34  

27 - 31 สงิหาคม 61  23,888 8,500 34  

3 - 7 กนัยายน 61 23,888 8,500 34  

10 - 14 กนัยายน 61 23,888 8,500 34  

17 - 21กนัยายน 61  24,888 8,500 34  

24 - 28 กนัยายน 61 24,888 8,500 34  

 

ไฟลท์บนิ 

Departure  DMK – NRT XW102 02.20-10.25  NOKSCOOT

Return            KIX – DMK TR867 17.55-22.30 SCOOT   

หมายเหต:ุเฉพาะขาไป มบีรกิารอาหารเมนูขา้วกระเพราไกแ่ละน ้าดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัแรก     กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง   

 

 

23.00น. พรอ้มกนัที ่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 ประตูทา่อากาศยานดอนเมอืง 

3 เคานเ์ตอร ์3 สายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้น

 และตดิแท็กกระเป๋า l เอกสาร

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานนารติะ - ยามานาช ิ- สวนสนกุฟูจคิวิ ไฮแลนด ์- มตัสโึมโต ้- ออนเซ็น  

                   อาหารบนเครือ่ง,อาหารเย็น (บฟุเฟ่ตอ์าหารญีปุ่่ น พรอ้มเครือ่งดืม่ซอฟดริง้ เบยีร ์สาเก) 

 

02.20น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่ โดยสายทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

การบนิ NOK  เทีย่วบนิที ่XW102 SCOOT

 (มบีรกิารอาหารเมนูขา้วกระเพราไกแ่ละน ้าดืม่บนเครือ่ง) 
 

10.25น. เดินทางถงึ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ท่าอากาศยานนารติะ 

ชัว่โมง กรณุาปรับเวลาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว จากนัน้น าท่านขึน้รถปรับอากาศเดนิทางสู่

จังหวัดทีเ่ต็มไปดว้ยความจงัหวดัยามานาช ิ

สวยงามของธรรมชาตแิละเป็นทีต่ัง้ของภเูขาไฟ
ฟจู ิ

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกฟูจคิวิ ไฮแลนด ์
Fuji Q Highland (ฟร!ี!!ค่าเขา้สวนสนุก) ค่า
ทัวรไ์มร่วมคา่บตัรเครือ่งเลน่ทกุชนดิ) สวนสนุก
ตัง้อยูใ่นจังหวัดยามานาช ิ(Yamanashi)  หนึง่
ในสวนสนุกทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

ญี่ปุ่ น เนื่องจากมที าเลที่ตัง้ที่งดงามมองเห็น
ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจไิด ้มีเครื่อง
เล่นที่ไดรั้บการบันทกึลงใน กนิเนสส์บุ๊ค อยู่
หลายเครื่องเล่น เชน่ เอจาไนกะ รถไฟเหาะตี
ลังกาที่มจี านวนการหมุนมากทีสุ่ดในโลก, ฟูจิ
ยามะ ,โดะดนปะ และ เขาวงกตสดุสยอง 4.0 
ที่นี่ ยังมสีวนสนุกของตัวการ์ตูนที่มีชือ่เสยีง
อย่าง โทมัสแลนด์ นอกจากนี้ยังมบีา้นผีสงิที่
ใหญท่ีส่ดุในโลก เนือ่งจากเคยเป็นโรงพยาบาลเกา่ทีไ่ดปิ้ดตัวลง ใหท้่านอสิระถ่ายภาพ ลิม้ลองอาหารญีปุ่่ น ของ
หวาน ไอศกรีม เครปญี่ปุ่ น หรือเลือกซื้อของที่ระลึกของทางสวนสนุก หรือหากพอมีเวลาใหท้่านสัมผัส

ประสบการณ์ของเครือ่งเลน่หลากหลายความเสยีวไดท้ีน่ี่  สมควรแกเ่วลา(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้(Matsumoto) (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 3.5 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็น 

อนัดับสองของจังหวัดนากาโน่ เป็นเมอืงเกา่ทีง่ดงามดว้ยศลิปะและธรรมชาต ิจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัยา่นมตัสึ

โมโต ้ออนเซ็น 
 

ค า่  (มือ้ที1่) บฟุเฟ่ตอ์าหารญีปุ่่ น พรอ้มเครือ่งดืม่ซอฟดริง้ เบยีร ์สาเก  รบัประทานอาหารค า่ 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบ

น ้าแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอยา่งน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) 

เต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น ้าแรน่ีม้สีว่นชว่ยเรือ่งระบบการหมนุเวยีนของ
เลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยตา่งๆ และชว่ยผอ่นคลายความตงึ
เครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทัง้บ ารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง
ทีพ่กั: Itoen Hotel Asama no yu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม     มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้- ทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ–  

                  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ –  โอกาก ิ- หา้ง AEON Mall  

                  อาหารเชา้,เทีย่ง (Tobanyaki and Chicken Nabe) 

 

เชา้  (มือ้ที2่) รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสึโมโตะ (Matsumoto 

ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี 1504 ซึง่นับไดว้่าเป็นปราสาททีเ่กา่แกท่ีส่ดุ Castle) 

และนอกจากนี้ก็ยัง เ ป็น  ปราสาทติด
อนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาททีม่คีวาม
สวยงามทีสุ่ดของญีปุ่่ น ที่สามารถรอด
พน้การถกูท าลายจากเพลงิของสงครามมา
ไดจ้นถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังที่ทา

ดว้ยสีด าสนิทท าใหม้ีฉายาว่า ปราสาท



(ทวัรน์ าชมถ่ายรูปดา้นนอก) น าท่านเดนิทางขา้มสู่ภูมภิาคจูบุ (ใชเ้วลาประมาณ อกีาด า เมอืงทาคายาม่า 

2.30 ชม.) เมอืงประวัตศิาสตรท์ีโ่อบลอ้มดว้ยขนุเขาและธรรมชาตทิีส่วยงาม น าท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื 

 (ถา่ยรปูดา้นหนา้) เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่

อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ 

จากนัน้น าท่านเดมิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอื  เขตเมอืงซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi-Suji) ซึง่เป็นหมู่บา้น 
เกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่
ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ า  หน่ายเหลา้
สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสี

แดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความ
เชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิม้
ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอืถา่ยรปูกบัสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) เมน ู(Tobanyaki and Chicken Nabe) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
โดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 ภายในหมู่บา้นที่สวยงามและเป็นแบบญี่ปุ่ นแทด้ั ้งเดิมนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดให ้
นักทอ่งเทีย่วทัง้ใน และตา่งประเท ศ เป็น
จ านวนมาก เอกลักษณ์ของบา้นใน
แบบกัสโชสคึุร ิ(Gassho-zukuri) บา้น
แบบญี่ปุ่ นดัง้เดิม ชื่อนี้ไดม้าจากค าว่า
“กัสโช”  ซึ่งแปลว่า  “พนมมือ ”ตาม
รปูแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 60 องศา 
มลีักษณะคลา้ยสองมอืที่พนมเขา้หากัน 
ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมไ่ดใ้ชต้ะป ูอกีทัง้วัสดุอปุกรณ์ในการกอ่สรา้งต่างๆ 
ลว้นแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาต ิอย่างตน้หญา้ที่ปลูกไวเ้พื่อน ามาใชมุ้งเป็นหลังคาขนาดหนาแต่ยังคงความ
แข็งแรง จนสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ีจากนัน้น าท่านเดนิทางสูโ่อกากไิป 
ชอ้ปป้ิงที ่หา้งออิอนมอลล ์(AEON Mall) หา้งทีร่วมเอาซเูปอรม์ารเ์ก็ตและชอ้ปป้ิงมอลลไ์วด้ว้ยกัน อสิระให ้
ทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย 

ค า่ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Quintessa Ogaki /KOYO HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่       โอกาก ิ- เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา -  Expo City – รงิกเุอา้ทเ์ล็ท 
                 อาหาร เชา้,เทีย่ง (ชาบเูกยีวโต บฟุเฟ่ต)์ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรแรม (มือ้ที4่) 

น าท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเมอืงแห่งศลิปะ) 

และวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นอย่างแทจ้รงิ เต็มไปดว้ยวัดและศาลเจา้เก่าแก่

โบราณทีม่คีวามสวยงามในแบบของญีปุ่่ นดัง้เดมิ น าท่านเดนิทางสู่ ศาล

 เจา้ฟูชมิ ิอนิาริ (Fushimi Inari Shrine) คนไทยชอบเรยีกกันว่าศาลเจา้

แดงหรอืศาลเจา้จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชนิโต(Shinto) ทีส่ถติของพระแม่เป็น

โพสพ ประชาชนจะมาสักการะขอพรใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของ
เรื่องพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะพระแม่โพสพและเทพจิง้จอก 
ท่านจะไดต้ืน่ตากับรูปปั้นของเทพจิง้จอกทีม่จี านวนมากมาย และชม เสาโทรอิซุิม้
ประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตาม
เสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของ
ภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้
ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) ชาบเูกยีวโต บฟุเฟ่ต ์

บา่ย น าทา่นเดนิทางไปชม เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) 

และสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไมไ่ด ้
มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต เพราะศาล
เจา้นี้ถูกสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมอืงเกยีวโตเมือ่
รอ้ยกว่าปีก่อนเท่านั้น โดยสรา้งขึ้นเพื่อใหร้ะลึกถึงจักรพรรดิคามม ุ
(Emperor Kammu) และจักรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่เป็น
จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคารหลักของศาลเจา้นี ้
มตีน้แบบมาจากอาคารเดมิทีอ่ยูใ่นพระราชวังสมยัยคุเฮอนัซึง่มขีนาดเล็ก

กว่าของจรงิ จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์ พเิศษ พธิชีงชาแบบ

ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนชงชาแบบธรรมเนียมญีปุ่่ น และท่านสามารถเลอืก 



ซือ้ชาต่างๆและสนิคา้ของฝากราคาถูกไดจ้ากทีน่ี่ เชน่โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภเูขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญีปุ่่ น 
หรอืผลติภณัฑจ์ากน ้ามนัมา้ และยาและวติามนิของญีปุ่่ นทีบ่ ารงุสขุภาพและผวิพรรณ จากนัน้น าท่าน เอ็กซโ์ปซติี ้
(EXPOCITY) ศนูยร์วมความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ นเลยทเีดยีว ซึง่นักท่องเทีย่วจะไดท้ัง้
เทีย่ว กนิ ชอ้ปป้ิง พรอ้มเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ ไดใ้นทีเ่ดยีว ใครไปเทีย่วโอซากา้แลว้ไมไ่ดไ้ปเยอืนจะตอ้งเสยีใจอยา่ง
แน่นอน เอ็กซโ์ปซติี ้เป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ด

ขึน้เมือ่ปี 1970 อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีห่า้งลาล่าพอรต์ เดนิทางเขา้โรงแรมทีพ่กั อสิระพักผ่อน จากน ัน้น าทา่น

ตามอธัยาศัยอาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั (บรเิวณโรงแรมมรีา้นราเมง รา้นพซิซ่าและรา้นสะดวกซือ้) 

หรอืจากโรงแรมทา่นใกล้ๆ กนั ทา่นสามารถเดนิไป รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ไดซ้ ึง่

ทีส่ดุในโอซากา้ พร่ังพรอ้มดว้ยแบรนดย์อดนยิมของญีปุ่่ นและแบรนดด์ังจากตา่งประเทศกว่า 200 รา้นใหเ้ลอืกซือ้
กนัไดใ้นราคาพเิศษ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ทีพ่กั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

วนัทีห่า้     ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไชบาช ิ– ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                 อาหาร เชา้ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซาโก ้เป็นสญัลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืง
โอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอื
สว่นทีเ่รยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม 
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลูToyotomi ถูกฆา่ลา้งโคตร 
Tenshukakก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด 
กอ่นจะท าการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกี
ดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคา
และภาพเสอืบนก าแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสอีร่ามสวยงามบน
หอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืง
โอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศ
มาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่  ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้หา้งโดทงพลาซ่า DOTON PLAZA

ราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิเช่น ขนม เครื่องส าอาง เครื่องไฟฟ้า 
ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 
หรอืวติามนิบ ารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจ ิ
ซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ นและน าท่าน

ไปชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาชิ ซึง่เป็นแหล่งชอ้ป 

ป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ ทัง้รา้นคา้เก่าแก ่
และทันสมัยปะปนกัน มสีนิคา้มากมายทัง้ถูก
และแพง ทัง้สนิคา้แฟชัน่ล่าสุด ขนมเคก้แสน
อร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร์ และ
เกมสร์ุน่ใหมล่า่สดุ และตืน่ตากับลลีาชวีติของ
คนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีด่จูะสนุกสนานและมสีสีนัมากกวา่ทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้  รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไป
เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบั  จดุเดน่ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปยูกัษ์ หนา้ภตัตาคารขาปยูักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของยา่น
นี้คือ ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภัณฑ์ขนมชือ่ดังจากญี่ปุ่ นน่ันเอง หรือจะเป็นรา้นดสินีย์ชอ้ป
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ จากดสินยี ์และยา่นเกา่แกอ่ยา่งถนนโดทงบรุ ิซ ึง่ทา่นสามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ ของ
นครโอซากา้ ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทัง้วัน 
นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีง อย่างหา้งไดมารู หา้งโซโก ้
หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย จนสมควรแก่

เวลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั  

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


 
17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR867  

* ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่งขากลับ (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่)  
22.30น.   เดนิทางถงึ โดยสวสัดภิาพ  ทา่อากาศยานดอนเมอืง

 
**************************** 

หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรมมากทีส่ดุ การบรกิารของ
รถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  เดอืนสงิหาคมเป็นวนัหยดุยาวฤดรูอ้นและเทศกาลโอบง้ของญีปุ่่ น 
 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะท 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+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ าหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื** 

 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง 7 วันเทา่นัน้ 

การ Upgrade ทีน่ ัง่ 
ขาไป สายการบนิ Nok Scoot (XW) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขากลบั สายการบนิ Scoot (TR) 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กต า่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง
เนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่ง Scoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารขากลับบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถสัง่จองลว่งหนา้
ได ้
 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Nok Scoot และ Scoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ ตั๋วกรุ๊ปทัวรไ์มร่วมประกนักระเป๋าเดนิทาง 
**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 
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.คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง 
8. 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 และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
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 อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรข์องสายการบนิมคี่าใชจ้่าย 1,000 บาท กรุณาแจง้
บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ 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 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีท่ าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน4ขวด 
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. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


