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พเิศษสุดคุม้!!* พาเทีย่วครบทุกวนั*บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์*BBQ Buffet Yakiniku* แชอ่อนเซ็น*Free Wifi on Bus  
โตเกยีว วดัอาซากุสะ ล่องเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิเขาโอวาคุดาน ิชมิไขด่ า  ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5  
โอชโินะฮคัไก พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  ทะเลสาบฮามานะ(ทะเลสาบปลาไหล) เกยีวโต  วดัคโิยมสิึ 
 ศาลเจา้ฟูชมิ ิอินาร ิ  ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิปราสาทโอซากา้(น าชมดา้นนอก) รงิกุ พรเีมีย่มเอ้าทเ์ล็ท 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

2-6 พ.ย.  32,900  

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ราคา7 ,000 บาท) 

8,500 34  

14-18พ.ย. 32,900 8,500 34  

16-20พ.ย. 34,900 8,500 34  

28พ.ย.-2ธ.ค. 34,900 8,500 34  

5-9ธ.ค. 34,900 8,500 34  

7-11ธ.ค. 35,900 8,500 34  

14-18ธ.ค. 34,900 8,500 34  
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26-30ธ.ค. 36,900 8,500 34  

4-8ม.ค. 34,900 8,500 34  

14-18ม.ค. 34,900 8,500 34  

18-22ม.ค. 34,900 8,500 34  

23-27ม.ค. 34,900 8,500 34  

1-5ก.พ. 35,900 8,500 34  

6-10ก.พ. 34,900 8,500 34  

15-19ก.พ. 34,900 8,500 34  

27ก.พ.-3ม.ีค. 34,900 8,500 34  

8-12ม.ีค. 34,900 8,500 34  

13-17ม.ีค. 34,900 8,500 34  

20-24ม.ีค. 34,900 8,500 34  

22-26ม.ีค. 34,900 8,500 34  

 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ  

22.00น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์6 สาย

การบนิ SCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋า  

00.55น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่  TZ292 

 **ราคาทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเคร ือ่ง (บนเคร ือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเคร ื่องดืม่)**สาร สัมภาระ และทีน่ั่งก่อ 

วนัทีส่อง     โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี– อุทยานฮาโกเน ่– ล่องเรอืโจรสลดั –  
 หุบเขาโอวาคุดาน ิชมิไขด่ า - ออนเซ็น   อาหารเทีย่ง (BBQ Yakiniku) ,เย็น  (บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์)  

09.00น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน เพื่อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา) ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รับกระเป๋าเรยีบและ ท าภารกจิส่วนตัว ส าคญั!!! ประเทศ
ญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและ
ปรบั น าท่านเดนิทางสู่  มหานครโตเกยีว เมืองหลวงปัจจุบันของญีปุ่่น 
เมอืงที่เทคโนโลยีล ้ายุคมากมาย เดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI 
TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก องค ์เจา้แมก่วนอิมทองค า ที่เป็น
ทองสัมฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดใน
ภูมภิาคคันโต และมผูีค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริิมงคล
ตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่ม ี
โคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดใน
โลก แขวนอยู่ เลอืกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัด
แห่งนี ้ หรอืเพลดิเพลินกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชีือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของที่
ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่
คนญีปุ่่นมายังวัดแห่งนีต้อ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการ ชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็น
แบบญีปุ่่น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั ้งขา้วของเครือ่งใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาท ิร่ม , 
หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ ีน่ ี ่ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยที่
สูงทีสุ่ดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) ไดต้ามอธัยาศยั แลนดม์ารค์ใหม่
ของมหานครโตเกยีว ท ี่ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุสะ ส าหรับ
โตเกยีวสกายทร ีเปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่122 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูงถงึ 634 เมตร ชนะ
แชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวนเ์วอรท์ ีน่ครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนคร
โทรอนโตของแคนาดา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่) เมนู BBQ BUFFET YAKINIKU  
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บา่ย         เดนิทางสู่ วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานทีท่่องเท ีย่วท ีไ่ดรั้บความนยิม โดยเป็นส่วน
หนึ่งของอุทยานแห่งชาต ิ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึ ทีผู่ม้าเยือน
สามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาต ิและดอกไมน้านา
พันธุห์ลากสสัีนทีเ่บ่งบานตลอดทั ้งปี ทวิทัศน์ท ีส่วยงาม
หลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอาช ิและ โอ
วาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมชีื่อเสียงในเรือ่งของการเป็นแหล่ง
น ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกว่านัน้คอื มจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17  
แห่ง น าท่าน ล่องเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบ

ทีก่่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจ ิหากวันใดอากาศสดใส  ท่านจะไดสั้มผัสกับทัศนยีภาพ
อันงดงามของทะเลสาบทีม่ภูีเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลัง น าท่าน เดนิทางสู่  หุบเขาโอวาคุดา
น ิหรอื หุบเขานรก  ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันที่สามารถตม้ไข่ไหสุ้ก ดว้ย
อุณหภูม ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิ ไขด่ า ท ีเ่ชือ่กันว่า เมือ่กนิไขด่ า 1 ฟอง 
จะท าใหม้อีายุยนืยาว  ขึน้ 7 ปี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซือ้ สนิคา้
พื้นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่  มากมาย อาท ิสบู่ด า, แชมพูด า,โฟมลา้งหนา้ด า ซึ่ง
ลว้นเป็นผลติภัณฑจ์ากก ามะถันทีค่นญีปุ่่นเชือ่ว่าบ ารุงผวิพรรณและเสน้ผม
ใหด้รีวมทั ้ง คติตีไ้ข่ด า ซึ่งเป็นOtop อย่างหนึง่ของญีปุ่่น จนสมควรแก่
เวลาน าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัยามานาช ิหรอื ชชุิโอกะ  น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า(มือ้ที2่) เมนูBuffet ขาปูยกัษ์ ไมอ่ ัน้ 

 ทีพ่กั: Atami New Fujiya Hotel หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั    

       (ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แร่
ในไสตล์ญีปุ่่นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึ่งชาวญีปุ่่นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สี่วนชว่ยเร ือ่ง 
โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลั่ง ร 

วนัทีส่าม ขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 – โอชโินะฮคัไก – ทะเลสาบคาวากูจโิกะ – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว –  
 ทะเลสาบฮามานะ    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

 น าท่านขึน้ภูเขาไฟฟูจ ิสัมผัสบรรยากาศและกลิน่อายอย่างใกลช้ดิท ี ่สถานทีี ่5 บนระดับความสูงที ่2,500 เมตร  
(ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ในกรณีอากาศไม่เอ ือ้อ านวย หรอืทางขึน้ปิด โดยเปลีย่นเท ีย่วท ีO่ishi Parkแทน) อสิระใหท้า่น
ไดบั้นทกึภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี ้พรอ้มทัง้เลอืกชมและซือ้สนิคา้พื้น
และขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป  
หมู่บา้นน ้าใส โอชิโนะฮคัไก ชมบ่อน ้าท ี่แปดในโอชโินะ ท ี่เกดิจากการ
ละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมอีายุมามากกว่า 1 ,200 ปี ท ีใ่ชเ้วลาอัน
ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดนิและซมึซาบไปยังบ่อน ้าแต่ละบ่อน ้า ดังนั ้น
น ้าท ีอ่ยู่ในบ่อจะเป็นน ้าท ีใ่สสะอาดและสดชืน่มากในปี 1985 สถานทีแ่ห่งนียั้ง
ไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน ้าจากธรรมชาตทิ ีด่ที ีสุ่ดของญีปุ่่น
อกีดว้ย  อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมววิของภูเขาไฟฟูจไิดใ้นวันทีอ่ากาศ
แจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ กับ บรรยากาศ พรอ้ม ชม และเลอืกซือ้สนิคา้
พื้นเมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ทะเลสาบคาวากูจโิกะ เพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูแบบ Japanese Set   

บา่ย น าท่ านเดินทางไ ปสัม ผัสประสบก ารณ์แปลกใหม่ท ี่Experience 
Earthquake พพิิธภณัฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะไดท้ดสอบในบา้นจ าลอง
แผ่นดนิไหว รับการส่ันสะเทอืนจากขัน้ต ่าสุดสู่ขัน้สูงสุด และสนุกสานในการ
เรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองแบบต่างๆ จากนั้น ใหท้่านเลอืกซือ้ของ
ฝากราคาถูก   อาทเิช่น ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่งไฟฟ้า โฟมล้างหนา้จาก
ถา่นหนิภูเขาไฟ ,ครมี ยาสระผม น า้มนัมา้ ,ผลิตภณัฑย์า อาหารเสริม
ของ ด็อกเตอรโ์นกูจ ิ เป็นตน้ จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่นาโกย่า 
ระหว่าง แวะชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเ่พราะพันธุป์ลาไหลทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในบรเิวณนัน้ ใหท้่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเป็นทีร่ะลกึ พรอ้มซือ้ของฝากทีท่ าจากปลาไหล เช่น กูลโิกะรสปลา
ไหล พายปลาไหล เป็นตน้ น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัยา่นนาโกยา่ หรอืฮามานาโกะ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  (มือ้ที5่) 
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 ทีพ่กั: Listel Hamanako Hotel หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั    

       (ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ี่ เกยีวโต – วดัคโิยมสิึ - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอินาร ิ- ชนิไชบาช ิ  อาหาร เชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรแรม (มือ้ที6่) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต เพื่อน าท่านชม วดัคโิยมสิึ หรอื วดัน ้าใส ทีต่ ิด
รอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดทีใ่หญ่
และเก่าแก่ตัง้อยู่บริเวณเนนิเขาฮิงาชยิาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกันตาม
แนวนอนตัง้จากพื้นดนิขึน้มารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ่ ซึง่ไม่ใชต้ะปูสักตัว ใช ้

วธิกีารเขา้ลิม่ เหมือนเรอืนไทย วัดนีม้ ีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี 
มาแลว้ เป็นที่ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แห่งความร ่ารวย มั่งค่ัง นมัสการ
พระโพธสัิตวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแห่งนีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วยทีสุ่ดใน
กรุงเกยีว มองเห็นววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกับวหิารของวัดคิ
โยมสิึ และเชญิดื่มน ้าศักดิส์ ิทธิ์สาม  สายอันเกิดขึน้จากธรรมชาติท ีไ่หลมาจาก
เทอืกเขา โดยเชือ่ว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง  จากนัน้
เดินตามทางสัมผัสกับรา้นคา้ญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลอืกซือ้สนิคา้
พื้นเมอืง ท ีร่ะลกึ เก ีย่วกับญีปุ่่นขนานแท ้อาท  ิขนมโมจทิ ีข่ ึน้ชือ่ท ีสุ่ดของญีปุ่่น เป็น
ตน้ก าเนดิกระจายขายไปยังภูมภิาคต่างๆ ของญีปุ่่น ทั ้งดว้ยแป้งทีเ่หนยีว นุ่ม เป็น
พิเศษ กับไสถ้ั่วแดงขนานแท ้หรือประยุกตเ์ป็นไสส้ตรอเบอรร์ี ่ช็อกโกแลต ฯลฯ กมิจ ิญี่ปุ่นหลากสสัีน ทีม่าจาก

ธรรมชาต ิส าหรับคนทีช่อบทานกับขา้วตม้ อาท ิแตงกวาดอง หัวไชเทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ
, ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชื่อไม่แพ ้จังหวัดชิชูโอกะ ทีช่่วยลดโคเลสเตอรอล ช่วยใหผ้วิพรรณ
เปล่งปล่ัง ขอ้มูลจากรายการเปิดโลกส่องเลนส์ ของ ดร.นิตภูิม ินวรัตน์, ตุ๊กตาเกียว
โต สัญลักษณ์ท ีโ่ด่งดังทีสุ่ดในญีปุ่่น คอื เกอชิา สตรที ีบ่รกิารความรืน่เรงิของชาวอาทติย์
อุทัยมาแต่ชา้นานจนถงึปัจจุบันในรูปแบบของตุ๊กตาเกยีวโตซึง่แต่งกายดว้ยชุดกิโมโน
ประจ าชาติอย่างเต็มรูปแบบซึง่ควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลกึในราคาย่อมเยา สูง
ประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1000 เยน) , พัดญีปุ่่น ซึง่เป็นศลิปะทีล่ะเอยีดอ่อน ประณีตใน
การประดษิฐ์จาก HANDMADE ซึง่มหีลากส ีหลายสไตล ์ทัง้รา้น อันสวยงาม ตระการตา 
ผา้และกระดาษญี่ปุ่นทีน่ยิมน ามาห่อของขวัญ ในโอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็นศลิปะพิเศษ 
ซึง่มเีฉพาะในญีปุ่่นเท่านัน้ ท ี่ประณีต บรรจง เป็นพิเศษเครื่องเซรามคิญีปุ่่น ทัง้กาน ้าชา 
ถว้ย ชาม ต่างๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมายนานาชนดิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนูแบบ  Japanese set   

              น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฟูชมิิ อินาริ ทีส่ถ ิตของพระแม่โพสพ 
เทพเจา้ท ีเ่ป็นทีนั่บถอืยิ่งของประชาชนทีม่าสักการะขอพร ใหม้คีวาม
เป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรือ่งพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ
พระแม่โพสพและเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่นชือ่ว่าเป็นทูตสวรรค ์ผูค้อย
น าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย์ ท่านจะไดต้ืน่ตากับรูป
ป้ันของเทพจิง้จอกทีม่จี านวนมากมาย และชม ศาลโทรอิิ ซุ้มประตู
สีแดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวั
ยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกนับนเส้นทางยาวถงึ 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์
เร ือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอด ซุ้มประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเอง
สมความปรารถนา      จากนัน้น าท่านไปช ้
อปป้ิง  ยา่นชนิไซบาช ิซึง่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
ชือ่ดังของนครโอซากา้ ทัง้รา้นคา้เก่าแก่ และ
ทันสมัยปะปนกัน มสีนิคา้มากมายทั ้งถูกและ
แพง ทั ้งสินคา้แฟช่ันล่าสุด ขนมเคก้แสน
อร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพิวเตอร ์และ
เกมสรุ่์นใหม่ล่าสุด และตืน่ตากับลลีาชวีติของ
คนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีดู่จะสนุกสนานและ
มีสีสันมากก ว่าทางฝ่ังโตเกีย ว รวมทั ้ง
รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกับ  จุดเด่นของแต่ละรา้นคา้ เช่น 
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ปูยักษ์ หนา้ภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนีค้อื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลติภัณฑ์
ขนมชือ่ดังจากญีปุ่่นน่ันเอง หรอืจะเป็นรา้นดสินยี์ชอ้ป ผลติภัณฑใ์หม่ๆ จากดสินยี์ และ ย่าน เก่าแก่ อย่างถนนโดทง
บุร ิซึง่ท่านสามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ ของนครโอซากา้ ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิากิ เป็นตน้ ใหท้่าน
ไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทัง้วัน นอกจากนีใ้นย่านนียั้งมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีง อย่างหา้งไดมารู หา้งโซ
โก ้หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย ไม่ควรพลาดชอ้ปป้ิงทีร่า้นดองกี้ 
โฮเต ้(รา้น Super store ขนาดใหญ่ ทรีวบรวมสนิคา้นานาชนดิในราคาถูกและเปิด 24ชม.) และรา้นมตัสึโมโตค้โิย
ช ิ(ขายยา วติามนิ ครมีบ ารุง เครือ่งส าอาง) รา้นคา้ยอดนยิมในใจของคนไทยทัง้หลายทีต่อ้งแวะชอ้ปเมือ่มโีอกาส
ไปญีปุ่่น  
*** เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่อาหารมือ้เย็นอิสระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลือกชมิรา้นอรอ่ย
จากรา้นคา้ตา่งๆ น าทา่นเดนิทางสู่ท ีพ่กั  

 ทีพ่กั: พกัยา่นคนัไซ (โกเบ, เกยีวโต, วาคายามา่, ฮิเมจ ิหรอืในแถบคนัไซ)   

       (ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้ ปราสาทโอซากา้ - รงิกุเอ้าทเ์ล็ท – สนามบนิคนัไซ -  สนามบนิดอนเมอืง   
  อาหารเชา้ ,เทีย่ง (ชาบูบุฟเฟ่ต)์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 

น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอ
ซากา้สรา้งขึน้เป็นครั้งแรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี 
ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผู ้
พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยประสาทหรือส่วนที่เรยีกว่า 
Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-
jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukaku ก็ถูก
ท าลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่า
เสยีดายที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด ก่อนจะท าการบูรณะ
ขึน้มาใหม่อกีครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัติของชาตอิ ีกดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสูง 55 
เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนก าแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลง
ทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของ
เมอืงโอซากา้ไดอ้ย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเท ีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยือนปีละ
ราว 1-3 ลา้นคน(ชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก)   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่)  เมนูชาบูบุฟเฟ่ต ์ 

                ไป  รงิกุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท คอือกีหนึง่แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังอกีแห่งหนึง่ของโอ
ซากา้ ตัง้อยู่ท ี่เมอืงรงิกุ ตรงขา้มกับท่าอากาศยานนานาชาตคัินไซ โดยออกแบบ
ใหม้ลัีกษณะเหมอืนกับเมอืงท่าของสหรัฐอเมรกิา และมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึง่
ภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวก
มากมาย และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอันมชีือ่เสยีงจากต่างประเทศ (*อสิระ
อาหารค ่าตามอัธยาศัย) จนถงึเวลานัด หมายน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ 
เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

17.55น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 
 **ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมบีริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่)** 
21.55น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  

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

 
หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลี่ยนโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
อตัราแลกเปลี่ยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสิทธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้ ีวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเที่ยวเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ี่จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระให ้กบัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
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จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 
- หรอืส่งจอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิค่าจองทัวรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบินโปรโมช่ัน เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ล้ว ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคนืเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท ีจ่ะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ
คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดินทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบุท ีน่ั่งตดิกันทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ต่างหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ณ วันเดนิทาง ไม่สามารถระบุ
ตอนจองทัวรไ์ด ้
*กรณีท่านมคีวามประสงคต์อ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ท ีน่ั่ง (อัพไดเ้ฉพาะ Stretch Seat) จะตอ้งด าเนนิการแจง้ภายใน5-7วัน
ก่อนวันเดนิทาง และเลขทีน่ั่งจะออกพรอ้มกับต๋ัวกรุ๊ปภายใน 1-3 วันก่อนเดนิทาง* 
- ท ีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กต ่ากว่า16ปีและผูสู้งอายุ65ปีข ึน้ไป** 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทางท าทัวรต์ามรายละเอยีดในโปรแกรม 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์    Japan Golden Route Tokyo Osaka-MAR-5D-TZ-W21 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก าหนดท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบิน
ตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิ่ม กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระค่าน ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิ่ม 5 กก. ช าระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ช าระเพิ่ม 1,200 บาท 
- ซือ้น ้าหนักเพิ่ม15กก. ช าระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ช าระเพิ่ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเก ิด
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆท ีน่อกเหนอืจากรายการระบุอาทเิช่นค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
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10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วันเสารอ์าทิตย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท ีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเท ีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน4ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเท ีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้ริการวันละ10-12ช่ัวโมง อาทเิช่น เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถ ึงเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเท ี่ยวตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ท ีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเท ีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเท ี่ยว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  

 

 


