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CODE: TZ16 Summer Osaka โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต 5วนั 4คนื  
 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Summer Osaka โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต 5วนั 4คนื 
โปรโมช ัน่สดุคุม้!! *ฟร ีWiFi on bus *แช่ออนเซ็น *บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์*เดนิทางกลางวนัไมเ่หนือ่ย 

 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้) เครือ่งใหมลํ่าใหญ ่DREM LINNER  B787-9   

เครือ่งใหมท่นัสมยั สดุ สดุ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษนํา้หนกักระเป๋า  20 KG  

ราคาสดุคุม้เร ิม่ตน้เพยีง 28,900 บาท พกันาโกยา่ 1คนื กโุจออนเซ็น 1คนื โอซากา้ 2คนื 

◊โอซากา้ นาโกยา่ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทาคายามา่จนิยะ Little Kyoto กโุจออนเซ็น ◊ 

◊ฟารม์ดอกไม ้Bokka No Sato เกยีวโต วดัคนิคะคจู ิศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิโอซากา้ เอออนพลาซา่ ◊ 

◊ปราสาทโอซากา้ Doton Plaza ชนิไชบาช ิอสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยูนเิวอรแ์ซล เจแปน ◊ 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 2-6 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

(หอ้ง SGL) 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

21-25 ม.ิย.  28,900  

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

*Infant 7,000 บาท 
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 
 

7,500 34  

28 ม.ิย. – 2 ก.ค.  28,900 7,500 34  

5 - 9 ก.ค.  28,900 7,500 34  

12-16 ก.ค.  28,900 7,500 34  

19-23 ก.ค.  28,900 7,500 34  

26-30 ก.ค. 28,900 7,500 34  

2-6 ส.ค. 28,900 7,500 34  

9-13 ส.ค.  29,900 7,500 34  

16-20 ส.ค. 29,900 7,500 34  
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23-27 ส.ค. 28,900 7,500 34  

30 ส.ค. – 3ก.ย.  28,900 7,500 34  

6-10 ก.ย. 29,900 7,500 34  

13-17ก.ย.  28,900 7,500 34  

20-24 ก.ย.  29,900 7,500 34  

27ก.ย. – 1 ต.ค. 29,900 7,500 34  

4-8 ต.ค. 33,900 7,500 34  

11-15 ต.ค. 32,900 7,500 34  

18-22 ต.ค. 34,900 7,500 34  

 
วนัแรก        กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – ญีปุ่่ น สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - นาโกยา่       

 
06.30น.     พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์ 
                   7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋า 

                   กอ่นขึน้เครือ่ง 
09.35น. นําท่านเดินทางสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน SCOOT 

เทีย่วบนิที ่TZ298 
 ราคาทัวรย์ังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่)  
16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับ

นาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนัน้นําท่านขึน้รถปรับ
อากาศ เดนิทางสูน่าโกยา่ เป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุใน ภมูภิาคชูบ ุซึง่อยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่ น บรเิวณรอบๆนา
โกย่ามแีหลง่ผลติสนิคา้การเกษตร ปศสุตัว ์และประมงทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น อกีทัง้ยังเป็นเมอืงอุตสาหกรรม โดยมี

ฐานการผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครื่องจักร, เซรามกิ ฯลฯ (อสิระอาหารเย็น ณ จุด พกัรถ ) นําทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั:  Gifu Hashima Shinkansen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง      นาโกยา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จนิยะ – Little Kyoto – กโุจออนเซ็น  

                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์
ญี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลือกจาก

องค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึรุ ิจะมคีวาม
ยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร 

โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหิมะที่ตก
หนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ี และรูปร่ างของ
หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา้ จงึ
เรียก หมู่บา้นสไตล ์นี้ว่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ตํ่ากว่า 

680,000 คน เลยทเีดยีว ใหท้า่นอสิระถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 
บา่ย จากนัน้นําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซ ึง่เป็นจวนผูว้่า

แห่งเมืองทาคายาม่า เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืง
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เกา่ซนัมาจ ิซูจ ิ ซึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ี
อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้
หลากหลาย เช่น รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลือกซื้อของที่ระลกึพื้นเมือง

เฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มีหนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมืองทาคา
ยาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกีย่ว
บรรยากาศอันน่าประทบัใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอีกดว้ย จากนัน้นําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงกโุจเพือ่เขา้ทีพ่กัแรม 
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที3่) พรอ้ม BUFFET ขาปยูกัษ ์
 หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น 

(Onsen) น้ําแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นทีม่ีสแีละแร่ธาตุทีแ่ต่งต่างกันไปในแต่ละพื้นที ่ใหท้่านไดล้งไปแช่

ในบ่อน้ํารอ้นธรรมชาตดิว้ยร่างการเปลือยเปล่า เพื่อเพิม่ความผ่อนคลายใหร้่ายการและบํารุง

ผวิพรรณใหด้เูปลง่ปลัง่เรยีบเนียน และยังมสีว่นชว่ยในเรือ่งของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆได ้
อกีดว้ย 

 ทีพ่กั:  RAIN BOW ONSEN HOTEL GUJO   หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

 

วนัทีส่าม     ฟารม์ดอกไม ้ Bokka No Sato – เกยีวโต – วดัคนิคะคจู ิ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– โอซากา้ – เอออน  

  อาหารเชา้,เทีย่ง 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (มือ้ที4่) 
                   
  
 
 
 
 
 
 

 นําท่านเดนิทางสู ่ฟารม์ Bokka No Sato นําท่านเทีย่วชม โบะคะโนะซา

โตะ นําทา่นน่ังรถไฟชมสวนดอกไมน้านาพันธุ ์(ดอกไมต้ามฤดูกาล) ไม่ว่าจะ
เป็นดอกทวิลปิ ดอกพงิคม์อส สวนดอกกุหลาบองักฤษ ดอกไอรสิ หรอื
ทุง่ลาเวนเดอร ์(ในฤดรูอ้น) และอกีมากมายแขง่ขนักนัอวดสสีนันับรอ้ยสาย

พันธ์ที่ชูช่อตระหง่านตอ้นรับฤดูใบไมผ้ล ิใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายภาพ
บรรยากาศของทุง่ดอกไมล้ะลานตา อกีทัง้ยังมบีรรยากาศอันน่ารืน่รมชมความ
งามตามธรรมชาตหิลายอย่างไปพรอ้มๆกัน ทัง้ว ิวทวิทัศน์บางส่วนของ

เทอืกเขาแอลป์ตอนเหนือของญีปุ่่ นทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะอันสวยงาม ทัง้ฟารม์
เลี้ยงแกะ ฟาร์มมา้ และกจิกรรมต่าง ๆ (ค่ากจิกรรมต่างๆไม่รวมในรายการ

ทวัร)์ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่กยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ นซึง่มามอีายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซ ึง่ในอดตีมี
ความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง (ใชเ้วลาเดนิทางจากกโุจถงึเกยีวโต ประมาณ 
2.30 ชม.) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) 
บา่ย   เดนิทางถงึเกยีวโต นําชม  วดัคนิคะคจู ิหรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกนัว่าวดัทอง เป็นวัดทีด่งัวัดหนึง่ในญีปุ่่ น หากมา

เทีย่วเกยีวโตแลว้ไม่ไดม้าทีว่ัดนี้ถอืว่ายังไม่มาถงึเกยีวโต สรา้งเมือ่ปี พ .ศ . 1940 ศาลาสทีองทีเ่ห็นในปัจจุบันเพิง่
ไดร้ับการแปะผนังทองไปเมือ่ปี พ .ศ. 2530 ทีผ่่านมา จงึมองเห็นเหลอืงอลา่มสะทอ้นในสระน้ําอย่างสวยงามวหิาร
สรา้งในปี 1955 จําลองแบบจากของเดมิในศตวร รษที ่ 15 และเพิง่หุม้ทองคําครัง้หลงัสดุในปี 1987 วหิารมี 3 ชัน้ 

โดยชัน้แรกมลีกัษณะเป็นพระราชวัง ชัน้ทีส่องเป็นแบบบา้นซามูไร  สว่นชัน้ทีส่ามเป็นแบบวัดเซน คนิคะคุจติัง้อยู่
กลางทศันียภาพอันเหมาะเจาะ ผนืน้ําในสระกวา้งเบือ้งหนา้สะทอ้นประกายระยับกัน้โอบดว้ยแมกไม ้วัดนี้เป็นวัดดงั
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ในการต์นูเร ือ่งอกิควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปญัญา ก็จําลองเรือ่งราวเหตกุารณ์ของศาลาทองในวัดนี้ใหเ้ป็นปราสาท
ของท่าน โชกุนอาชกิางะ โยชมิสิ  และบุตรชายของเขาทีเ่ป็นเจา้ของพลับพลาหลังนี้ ก่อนที่จะยกใหเ้ป็นทรัพย์
สมบัตขิองวัดโรกนุนอนจ ิอีกชือ่ของวัดนี้   พลับพลาหลังนี้เคย   .ถูกลอบวางเพลงิในปี พ.ศ . 2493 โดยพระภกิษุที่

บวชอยู่ในวัด พระรูปนี้บวชเขา้มาแลว้เกดิความหลงใหลในความงามของพระวหิารและคดิว่าการทีจ่ะเขา้ถงึแกน่แท ้
ของความงามตอ้งเผาทําลายวัตถแุห่งความงามนัน้ไปดว้ย จงึไดม้กีารสรา้งใหม่เมือ่ปี พ .ศ . 2498 กอ่นทางออกจะ
มีการขอพรโดยการเขยีนขอพรทีแ่ผ่นไม ้“อกิควิ” โดยสว่นมากจะเขยีนขอใหม้สีตปิญัญา หลกัแหลม ฉลาด

แบบอกิควิซงั นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ 
ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉาก

ของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ซายูร ินางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้
ใหต้นเองสมความปรารถนา จนสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสูท่ี่พักย่านโอซากา้   (อสิระอาหารคํ่าตาม
อธัยาศยั) ใหอ้สิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงหา้งเอออนพลาซา่ใกล้ๆ โรงแรมได ้

 ทีพ่กั:  Novotel Koshien Osaka West Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 
 

วนัทีส่ ี ่    อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยูนเิวอรแ์ซล เจแปน         อาหารเชา้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> ไกดนํ์าทา่นสมัผัสประสบการณ์น่ังรถไฟไปชนิไซบาชเิพือ่อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง

หรอืทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั (ไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง ลกูคา้ชาํระคา่เดนิทาง

เอง) 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรยูนเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจอง

ทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไม่รวมค่ารถไฟใน

การเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35บาท** 
 - ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดังทีท่่านชืน่ชอบ กับ

โลกภาพยนตข์องฮอลล์วิูด้  เชน่ Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญ
ภยักบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง Jurassic Park น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมือนอยู่ ใน

เหตุการณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว์)  และ
สนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหม่ของ Spider-Man ทีร่อใหท้า่นพสิจูน์ความมันส ์พรอ้ม
ทัง้พบกบัโซนตวัการต์นูสาํหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัว

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญี่ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame 
Street หรือเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ใหท้่านไดด้ืม่ดํ่ากับบรรยากาศทีจํ่าลองมา

จากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกบัโซนใหม่ลา่สดุทีจ่ะเปิดในวันที2่1เมษายน 2560 โซน 
Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มนําอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาภายในสวนสนุก
และสามารถซื้ออาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคือ 

Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจํ่าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย 
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- เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถบัสบรกิาร) ดว้ยการน่ัง
รถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซากา้ย่านดังที่เลือกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 

 > ย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่ีชือ่เสยีงทีส่ดุใน
โอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมี

รา้นคา้อยู่ประมาณ 180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมี
ป้ายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบันเทงิยามคํ่าคนืทีโ่ด่งดังของโอ

ซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที่เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนี้จะ
เลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหลง่บันเทงิอีกมากมาย รวมไป
ถงึป้ายนักวิง่กูลโิกะ (Glico Running Man s ign) และปูคานโิดราคุ (Kani 

Doraku crab  sign) ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบ

เขา สามารถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาตทิ่ามกลางภูมทิัศน์เมือง
ใหญ่ มีหา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์อัฒจรรย ์
และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่า

จะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ 
รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

 > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นที ่Nipponbashi 
เป็นย่านขายสนิคา้อิเล็กทรอนิกส ์คลา้ยกับย่าน Akihabara ของ
โตเกยีว นอกจากนี้ยังมีการ์ตูนมังงะ อนเิมะ และคอสเพลย์คาเฟ่ต์

ต่างๆรวมอยู่ที่นี่ดว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 
19:00-20:00 
**วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ ** 

 ทีพ่กั:  Novotel Koshien Osaka West Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  
วนัทีห่า้     ปราสาทโอซากา้ - Doton Plaza – ชนิไชบาช ิ– สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง     

                อาหารเชา้   

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลกัษณ์อันโดดเดน่ของเมือง
โอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-ji

เมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดบัไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรือ
สว่นทีเ่รยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา แตห่ลังจากสงคราม 

Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร 
Tenshukakก็ถูกทําลายลงย่อยยับ ต่อมาไดร้ับการบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด 

กอ่นจะทําการบูรณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 
เมตร มี 5 ส่วน 8 ชัน้เครื่องประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีร่าม

สวยงามบนหอคอยชัน้8 ของ Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็นทวิทศันโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่างชดัเจน
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ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้น  คน (ทวัรนํ์าชมและถา่ยรูปบรเิวณ
ดา้นนอก) จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่หา้ง DOTON PLAZA ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถูก หลากหลาย
รายการ อาท ิเช่น ผลติภัณฑบํ์ารุงสขุภาพ เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟ้า และใกล้ๆ กนัทา่นสามารถเดนิทางไป

ยา่นชนิ  ไชบาชไิด ้ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีแ่หลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้
มากมายทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง รา้นอาหารชือ่ดงัมากมายหลากหลายชนดิและไม่ควรพลาดชอ้ปป้ิงทีร่า้นดอง
กี ้และมตัสโุมโตค้โิยช ิรา้นคา้ยอดนยิมในใจของคนไทยทัง้หลายทีต่อ้งแวะเมือ่มโีอกาสไปญีปุ่่ น   

**เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงอาหารเทีย่งอสิระตามอัธยาศยั ** 
จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 

18.00น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 
 ** ราคาทัวรย์ังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) ** 
21.55น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  

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

 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ30ทา่น  
- ขอสง่จอยทวัรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  

- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง

บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20 วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุ
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึเมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
คา่ทวัรค์นืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

กรณีตอ้งการระบุทีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุป๊หรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วันเทา่นัน้ และทาง
เซน็เตอรจ์ะทําจองทีน่ั่งอัพเกรดเขา้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้กรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วันกอ่นวันเดนิทาง**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํา่กว่า16ปีและผูส้งูอายุ65ปีข ึน้ไปน่ัง

เนื่องจากทีน่ั่งอยู่บรเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอัพเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนื่องจากตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้
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2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ

เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัร ์พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 
- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,200 บาท 
- ซือ้น้ําหนักเพิม่15กก. ชาํระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่า้ใจจากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.       ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 

3.       ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
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 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.       เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้สายการบนิ Scoot มเีสยีคา่บรกิารววิแชร ์

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ

ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีทํ่าทวัรเ์ต็มวัน เร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน

เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


