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

โตเกยีว สนามบนินารติะ สวนสนุกฟูจคิวิ ไฮแลนด ์มัตสโึมโต ้ปราสาทมัตสโึมโต ้ทาคายาม่า ลติเติล้
เกยีวโต เขตเมอืงเกา่ซันมาชซิจู ิหมู่บา้นชริาคาวาโกะ โอกาก ิหา้ง AEON Mall เกยีวโต ศาลเจา้ฟูชมิ ิ
อนิาร ิศาลเจา้เฮอัน 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 บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโต !!!  

 

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 – ลติเติล้เกยีวโต - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิูจ ิ-  
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – โอกาก ิ- หา้ง AEON Mall 
 เชา้ ,เทีย่ง (Tobanyaki and Chicken Nabe) 
 

4  โอกาก ิ- เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิ ิ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 หมายเหตุ 

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  

เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 7,000 บาท 
 

ไฟลท์บนิ 

Departure NOKSCOOT DMK – NRT XW102 02.20-10.25  
Return       SCOOT        KIX – DMK TR867 17.55-22.30 

หมายเหต:ุเฉพาะขาไป มบีรกิารอาหารเมนูขา้วกระเพราไกแ่ละน ้าดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัแรก     กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง   

 

 

23.00น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 ประตู

3 เคานเ์ตอร ์3 สายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า l 

 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานนารติะ - ยามานาช ิ- สวนสนุกฟจูคิวิ ไฮแลนด ์- มตัสโึมโต ้- ออนเซ็น  

                   อาหารบนเครือ่ง,อาหารเย็น (บฟุเฟ่ตอ์าหารญีปุ่่ น พรอ้มเครือ่งดืม่ซอฟดริง้ เบยีร ์สาเก) 

 

02.20น. น าท่านออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสาย

การบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW102 



 (มบีรกิารอาหารเมนูขา้วกระเพราไกแ่ละน ้าดืม่บนเครือ่ง) 
 

10.25น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ย

และท าภารกจิส่วนตัว จากนัน้น าท่านขึน้รถปรับอากาศเดนิทางสู่จงัหวดัยามานาช  ิจังหวัดที่เต็มไปดว้ยความ

สวยงามของธรรมชาตแิละเป็นทีต่ัง้ของภเูขาไฟ
ฟจู ิ

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกฟูจคิวิ ไฮแลนด ์
Fuji Q Highland (ฟรี!!!ค่าเขา้สวนสนุก) ค่า
ทัวรไ์มร่วมคา่บัตรเครือ่งเลน่ทุกชนดิ) สวนสนุก
ตัง้อยู่ในจังหวัดยามานาช ิ(Yamanashi)  หนึ่ง
ในสวนสนุกที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ญี่ปุ่ น เนื่องจากมีท าเลที่ตัง้ที่งดงามมองเห็น

ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจไิด ้มีเครื่อง
เล่นที่ไดร้ับการบันทึกลงใน กนิเนสส์บุ๊ค อยู่
หลายเครื่องเล่น เช่น เอจาไนกะ รถไฟเหาะตี

ลังกาที่มีจ านวนการหมุนมากที่สุดในโลก, ฟูจิ
ยามะ ,โดะดนปะ และ เขาวงกตสุดสยอง 4.0 
ที่นี่  ยังมีสวนสนุกของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียง
อย่าง โทมัสแลนด์ นอกจากนี้ยังมีบา้นผีสงิที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก เนื่องจากเคยเป็นโรงพยาบาล
เก่าที่ไดปิ้ดตัวลง ใหท้่านอสิระถ่ายภาพ ลิม้ลองอาหารญี่ปุ่ น ของหวาน ไอศกรีม เครปญี่ปุ่ น หรือเลอืกซือ้ของที่
ระลกึของทางสวนสนุก หรอืหากพอมเีวลาใหท้่านสัมผัสประสบการณ์ของเครือ่งเล่นหลากหลายความเสยีวไดท้ี่นี่  

(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้(Matsumoto) (ใชเ้วลา

การเดนิทางประมาณ 3.5 ชัว่โมง) เป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจงัหวดันากาโน่ เป็นเมอืงเกา่ที่งดงามดว้ย
ศลิปะและธรรมชาต ิจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัยา่นมตัสโึมโต ้ออนเซ็น 

 

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

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบ

น า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่ นใหท้่านไดพั้กผ่อนอย่าง

เต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น ้าแร่นี้มสี่วนช่วยเรือ่งระบบการหมนุเวยีนของ
เลอืดดขี ึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ และชว่ยผ่อนคลายความตงึ
เครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทัง้บ ารุงผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่
ทีพ่กั: Itoen Hotel Asama no yu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วัน กอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม     มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้- ทาคายามา่ – ลติเติล้เกยีวโต – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ–  

                  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ –  โอกาก ิ- หา้ง AEON Mall  

                  อาหารเชา้,เทีย่ง (Tobanyaki and Chicken Nabe) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

 น าท่านชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสึโมโตะ (Matsumoto 

Castle) ที่ถูกสรา้งขึน้ในปี 1504 ซึง่นับไดว้่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด 

และนอกจากนี้ก็ยังเป็น ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาททีม่ ี
ความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่ น  ที่สามารถรอดพน้การถูกท าลายจาก
เพลงิของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังที่ทาดว้ยสีด า

สนิทท าใหม้ฉีายาว่า ปราสาทอกีาด า (ทวัรน์ าชมถา่ยรูปดา้นนอก) 
น าท่านเดนิทางขา้มสู่ภูมภิาคจูบุ เมืองทาคายาม่า (ใชเ้วลาประมาณ 

2.30 ชม.) เมืองประวัตศิาสตร์ที่โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและธรรมชาติที่

สวยงาม น าท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืง

ทาคายาม่า (ถ่ายรูปดา้นหนา้) เป็นจวน

ผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างาน
และทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮดิะ

เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง
ของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ 

จากนั้นน าท่านเดิมชม หมู่บ ้าน Little 



Kyoto หรอื  เขตเมืองซนัมาชซิูจ ิ(Sanmachi-Suji) ซึ่งเป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยัง
อนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเก่าซึง่เต็มไป
ดว้ยบา้นเรือนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เช่น รา้นผลติและจ า  หน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้
เลอืกซือ้ของที่ระลกึพื้นเมอืงเฉพาะถิน่ เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็น
สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาว
ญี่ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานา
ชนดิอกีดว้ยหรอืถ่ายรูปกบัสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge  

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

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) ไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม

โดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 ภายในหมู่บา้นที่สวยงามและเป็นแบบญี่ปุ่ นแทด้ัง้เดิมนั้นมีเสน่ห์ด ึงดูดให ้
นักท่องเทีย่วทัง้ใน และตา่งประเท ศ เป็น
จ านวนมาก เอกลักษ ณ์ ของบ า้นใน
แบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) บา้น

แบบญี่ปุ่ นดัง้เดิม ชื่อนี้ไดม้าจากค าว่า
“กัส โช ” ซึ่งแปลว่า  “พนมมือ ”ตาม
รูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 60 องศา 
มลีักษณะคลา้ยสองมอืที่พนมเขา้หากัน 
ตัวบ า้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมไ่ดใ้ชต้ะปู อกีทัง้วัสดอุุปกรณ์ในการกอ่สรา้งตา่งๆ 
ลว้นแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาต ิอย่างตน้หญา้ที่ปลูกไวเ้พื่อน ามาใชมุ้งเป็นหลังคาขนาดหนาแต่ยังคงความ
แข็งแรง จนสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอย่างหนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ีจากนัน้น าท่านเดนิทางสูโ่อกากไิป 
ช้อปป้ิงที ่หา้งออิอนมอลล ์(AEON Mall) หา้งที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและชอ้ปป้ิงมอลลไ์วด้ว้ยกัน อสิระให ้

ท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่ (อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: Quintessa Ogaki /KOYO HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5วัน กอ่นวันเดนิทาง) 

 

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

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรแรม (มือ้ที4่) 

น าท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) เป็นเมืองที่ไดช้ื่อว่าเมอืงแห่งศลิปะ

และวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นอย่างแทจ้ริง เต็มไปดว้ยวัดและศาลเจา้เก่าแก่

โบราณที่มคีวามสวยงามในแบบของญี่ปุ่ นดัง้เดมิ น าท่านเดนิทางสู่ ศาล

เจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) คนไทยชอบเรยีกกันวา่ศาลเจา้

แดงหรอืศาลเจา้จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชนิโต(Shinto) เป็นที่สถติของพระแม่

โพสพ ประชาชนจะมาสักการะขอพรใหม้ีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของ
เรื่องพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะพระแม่โพสพและเทพจิง้จอก 

ท่านจะไดต้ืน่ตากับรูปปั้นของเทพจิง้จอกที่มจี านวนมากมาย และชม เสาโทรอิซิุม้
ประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตาม
เสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของ
ภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุม้
ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) ชาบเูกยีวโต บฟุเฟ่ต ์

บา่ย น าท่านเดนิทางไปชม ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามงดงาม

และสถาปัตยกรรมที่โดดเดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไมไ่ด ้
มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต เพราะศาล
เจา้นี้ถูกสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อรอ้ยกว่าปี
กอ่นเท่านัน้ โดยสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุ (Emperor Kammu) และ
จกัรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่เป็นจกัรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของ
เกียวโต อาคารหลักของศาลเจา้นี้ มีตน้แบบมาจากอาคารเดมิที่อยู่ในพระราชวัง
สมัยยุคเฮอันซึง่มขีนาดเล็กกวา่ของจรงิ จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์ พเิศษ 

พธิชีงชาแบบญี่ปุ่ น ใหท้่านไดเ้รียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่ น และ

ท่านสามารถเลือกซื้อชาต่างๆและสินคา้ของฝากราคาถูกไดจ้ากที่นี่ 
เช่นโฟมลา้งหนา้ถ่านหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขา้วญี่ปุ่ น หรือ
ผลติภณัฑ์จากน ้ามันมา้ และยาและวติามนิของญี่ปุ่ นทีบ่ ารุงสขุภาพและ
ผิวพรรณ จากนั้นน าท่าน เอ็กซ์โปซิตี้ (EXPOCITY) ศูนย์รวมความ

บันเทิงที่ย ิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น เลยทีเดียว ซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะไดท้ัง้เที่ยว กนิ ชอ้ปป้ิง พรอ้มเรียนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ ไดใ้นที่

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


เดียว ใครไปเที่ยวโอซากา้แลว้ไม่ไดไ้ปเยือนจะตอ้งเสียใจอย่างแน่นอน เอ็กซ์โปซิตี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
สวนสาธารณะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญี่ปุ่ น ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปี 1970 อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที่

หา้งลาลา่พอร์ต จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้โรงแรมทีพ่กั อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยัอาหารมือ้เย็นอสิระตาม

อธัยาศยั (บรเิวณโรงแรมมรีา้นราเมง รา้นพซิซา่และรา้นสะดวกซือ้) หรอืจากโรงแรมทา่นใกล้ๆ กนั ทา่น

สามารถเดนิไป รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท ไดซ้ึง่เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ที่สดุในโอซากา้ พรั่งพรอ้มดว้ยแบรนด์

ยอดนยิมของญีปุ่่ นและแบรนดด์งัจากตา่งประเทศกวา่ 200 รา้นใหเ้ลอืกซือ้กนัไดใ้นราคาพเิศษ  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ทีพ่กั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5วัน กอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 

 

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

น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซาโก ้เป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืง
โอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji

เมื่อปี  ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรือ
สว่นที่เรยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา แตห่ลงัจากสงคราม 
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูลToyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร 
Tenshukakก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ต่อมาไดร้ับการบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa แตน่่าเสยีดายที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด 
กอ่นจะท าการบูรณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกี
ดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุันสูง 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคา
และภาพเสอืบนก าแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสอีร่ามสวยงามบน

หอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมอืง
โอซากา้ไดอ้ย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเที่ยวจากทัง้ในและนอกประเทศ
มาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ หา้งโดทงพลาซ่า DOTON PLAZA ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงสนิคา้

ราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิเช่น ขนม เครื่องส าอาง เครื่องไฟฟ้า 

ผลติภัณฑ์จากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ ผลติภัณฑ์แบรนด ์4GF 
หรือวติามนิบ ารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจ ิ
ซึง่เป็นนักวจิยัชือ่ดงัของชาวญี่ปุ่ นและน าท่าน

ไปชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิซึง่เป็นแหลง่ชอ้ป

ป้ิงชื่อดังของนครโอซากา้ ทัง้รา้นคา้เก่าแก ่

และทันสมัยปะปนกัน มีสนิคา้มากมายทัง้ถูก
และแพง ทัง้สนิคา้แฟชั่นลา่สุด ขนมเคก้แสน
อร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร์ และ
เกมสร์ุ่นใหมล่่าสุด และตืน่ตากบัลลีาชวีติของ
คนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีด่จูะสนุกสนานและมสีสีนัมากกวา่ทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้  รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไป
เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกับ  จดุเดน่ของแต่ละรา้นคา้ เชน่ ปูยกัษ์ หนา้ภตัตาคารขาปูยกัษ์ และสัญลกัษณ์เดน่ของยา่น
นี้คือ ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่ นน่ันเอง หรือจะเป็นรา้นดสินีย์ชอ้ป
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆจากดสินีย ์และย่านเก่าแก่อยา่งถนนโดทงบุร ิซึง่ท่านสามารถลิม้ลองขนม หรืออาหารขึน้ชือ่ ของ
นครโอซากา้ ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทัง้วัน 

นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมีหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีื่อเสยีง อย่างหา้งไดมารู หา้งโซโก ้
หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย จนสมควรแก่

เวลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 

 



17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR867  
* ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่งขากลบั (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่)  

22.30น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  

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

หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรมมากทีส่ดุ การบรกิารของ
รถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  เดอืนสงิหาคมเป็นวนัหยดุยาวฤดรูอ้นและเทศกาลโอบง้ของญีปุ่่ น 
 

กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสูงข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นข ึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ท่าน  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยังประสงค์เดนิทางต่อ) โดยทาง

บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  ช าระเงนิคา่จองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วนั  
 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลูกคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ าหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ี่จะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจดัสรรของสายการบนิ 
กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง 7 วนัเท่านัน้ 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

การ Upgrade ทีน่ ัง่ 
ขาไป สายการบนิ Nok Scoot (XW) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ขากลบั สายการบนิ Scoot (TR) 

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลบั) **หา้มเด็กต า่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง
เนื่องจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 

- ทีน่ั่ง Scoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารขากลบับนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนื่องจากตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถสัง่จองลว่งหนา้
ได ้
 
2. คา่ที่พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจดัแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบุได ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Nok Scoot และ Scoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ ตัว๋กรุ๊ปทัวรไ์มร่วมประกนักระเป๋าเดนิทาง 
**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวร ์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. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม 
7.คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง 
8. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 



รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั 
ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 
2.       สิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 

เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจดัการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
 4.       เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ของสายการบนิมคี่าใชจ้่าย 1,000 บาท กรุณาแจง้

บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้  
11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีท่ าทัวรเ์ต็มวนั เริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน4ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท  ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้  
18. ผูจ้ดัจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน



รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


