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CODE: TR17 The Lost Kansai#4 โอซากา้ เกยีวโต อเินะ อามาโนะฮาชดิาเตะ โกเบ 4วนั3คืน  

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

The Lost Kansai#4 โอซากา้ เกยีวโต อเินะ อามาโนะฮาชดิาเตะ โกเบ 4วนั3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ  SCOOT AIRLINES บนิสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้)   

เครือ่งใหมล่ าให่ ่DREM LINER  B787-8  ทนัสมยัสุดๆ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า  20 KG 

สดุคุม้!!เร ิม่ตน้เพยีง 22 ,900 บาท พกัย่านโอซากา้หรอืคนัไซ2คนื โกเบ ออนเซ็น 1คนื 

   
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้ห่ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

( ไม่เสรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้ห่่ 2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่/

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

29ต.ค. – 1 พ.ย.60 24,900  

 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

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

 

7,500 34  
5 – 8 พ.ย. 60 22,900 7,500 34  
12 – 15 พ.ย. 60 24,900 7,500 34  

19 -22 พ.ย. 60 24,900 7,500 34  
26 – 29 พ.ย. 60 24,900 7,500 34  
3 – 6 ธ.ค. 60 28,900 7,500 34  

10 – 13 ธ.ค. 60 28,900 7,500 34  
17 – 20 ธ.ค. 60 26,900 7,500 34  

24 – 27 ธ.ค.60 26,900 7,500 34  
31ธ.ค. – 3ม.ค. 61 35,900  7,500 34  
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7 -10 ม.ค. 61 22,900  7,500 34  
14 – 17 ม.ค. 61 24,900  7,500 34  
21 – 24 ม.ค. 61 24,900  7,500 34  

28 – 31 ม.ค. 61 24,900  7,500 34  
4 – 7 ก.พ. 61 25,900  7,500 34  

11 – 14ก.พ. 61 25,900  7,500 34  
18 – 21 ก.พ. 61 22,900  7,500 34  
25 – 28 ก.พ.61 25,900   7,500 34  

4  -7 ม.ีค.61 26,900  7,500 34  
11 – 14 ม.ีค.61 26,900  7,500 34  
18 – 21 ม.ีค.61 26,900  7,500 34  

  
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - รงิกุ พรเีมีย่ม เอ้าทเ์ลท   

 
06.00น. พรอ้มกนัที่ท ่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารระหว่าง

ประเทศขาออก ช ัน้3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ 7สายการบิน Scoot 
เจา้หนา้ทีบ่รษิทัใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร
และตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

09.25น. น ำท่ ำนเดินทำงสู่สนามบินคนัไซ ประเทศ่ี่ปุ่น โดยสำยกำรบิน 
SCOOT เท ีย่วบนิที่ TR298 ** รำคำทัวร์ยังไม่รวมค่ำอำหำรบนเครื่อง (บน

เครื่องมบีริกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดืม่) ** 
16.55น. เดนิทำงถงึสนามบนิคนัไซ โอซากา้(เวลำเร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ช่ัวโมง 

กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) 
ส าค ั่ !!! ประเทศ่ีปุ่่นไมอ่นุ่าตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั ผ่ำนพิธี
กำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร รับกระเป๋ำและสัมภำระเรียบรอ้ย 
จำกนัน้น ำท่ำนขึ้นรถปรับอำกำศเดนิทำงไป  ริงกุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท 
แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังอกีแห่งหนึง่ของโอซำกำ้ ตัง้อยู่ท ีเ่มอืงรงิกุตรงขำ้มกับ
ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตคัินไซ โดยออกแบบใหม้ลัีกษณะเหมอืนกับเมอืง
ท่ำของสหรัฐอเมริกำและมบีรรยำกำศแบบรีสอร์ท ซึง่ภำยในแมจ้ะไม่
ใหญ่โตมำกนัก แต่ก็เพียบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย 
และรำ้นคำ้แบรนดเ์นมหลำกหลำยอันมชีือ่เสยีงจำกต่ำงประเทศ อำระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย (อำหำรค ่ำอสิระ
ตำมอัธยำศัย) จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสู่ท ีพ่กั 

ทีพ่กั: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั อสิระพักผ่อนตำมอธัยำศัย 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดนิทำง) 
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วนัทีส่อง อิสระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลือกซือ้ Option บตัรยูนเิวอรแ์ซล เจแปน                         
                      อาหารเชา้  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่)  

 อิสระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> หรอืท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้บตัรยูนเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ั่งซื้อกบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท กรุณาสั่งซื้อพรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้ (ทำงบริษัทจ ำหน่ำยเฉพำะบัตรสวนสนุก ไม่รวมค่ำรถไฟในกำรเดนิทำง)  
 **ทำงบริษัทขออนุญำตปรับรำคำบัตรขึน้ถำ้เงนิเยนมกีำรปรับขึ้นเรท100เยน=35บำท** 
 - ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทำ้ทำยกับเครือ่งเล่นหลำกหลำยชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจำก
หนังดังที่ท่ ำนชื่นชอบ กับโลกภำพยนตร์ของฮอล์ลิวูด้  เช่น 
Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญ ภัยกับ
ไดโนเสำร์จำกเรื่อ ง Jurassic Park น่ั งเรือเพื่ อพบกับควำม น่ำ
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตุกำรณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรำ้งมหำศำล
กว่ำ 1,500 ลำ้นเยน (เฉพำะจอว)์  และสนุกสนำนไปกับเครือ่งเล่น
ภำคใหม่ของ Spider-Man ทีร่อใหท้่ำนพิสูจนค์วำมมันส ์พรอ้มทัง้
พบกับโซนตัวกำรตู์นส ำหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลินกับตัวกำรตู์นสุดน่ำรักชื่อ
ดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซน
ใหม่  HARRY POTTER ใหท้่ำนไดด้ืม่ด ่ำกับบรรยำกำศทีจ่ ำลองมำ
จำกในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกับโซนใหม่ล่ำสุดทีจ่ะเปิดในวันที2่1เมษำยน 2560 โซน Minions Park ภำยใน
สวนสนุกUniversal หำ้มน ำอำหำรและเครือ่งดืม่เขำ้มำภำยในสวนสนุกและสำมำรถซื้ออำหำรไดจ้ำก  ภำยในสวน
สนุก บรเิวณดำ้นนอกตรงทำงเขำ้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพื้นท ีจ่ ำหน่ำยสินคำ้ท ีม่รีำ้นอำหำร
มำกมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เลือกอิสระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอิสระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ำรถไฟและไม่มรีถบัสบรกิำร) ดว้ยกำรน่ัง
รถไฟ ท่ำนจะไดสั้มผัสประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไปย่ำนต่ำงๆที่เป็นไฮไลทข์องโอซำกำ้ย่ำนดังทีเ่ลอืกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เท ีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก่  
 > ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงที่มชีื่อเสียง
ทีสุ่ดในโอซำกำ้ เป็นถนนคนเดินชนิไซบำชิยำวประมำณ580 เมตร ตลอด
เสน้ทำงจะมรีำ้นคำ้อยู่ประมำณ 180 รำ้น ทำงฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของ
ชนิไซบำชจิะมป้ีำยทำงเขำ้แถวป้ำยกูลโิกะ 
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 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถำนบันเทงิยำมค ่ำคนืท ีโ่ด่งดังของโอซำกำ้ แหล่งรวมรำ้นอำหำรมำกมำย
ทีเ่ปิดใหบ้รกิำร 24 ช่ัวโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รำ้นคำ้ และแหล่งบันเทงิอกีมำกมำย 
รวมไปถึงป้ำยนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man s ign) และปูคำนิโดรำคุ (Kani Doraku crab  sign) ท ี่เป็น
สัญลักษณ์ของเมอืงโอซำกำ้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบกำรสรำ้งใหค้ลำ้ยกับหุบเขำ 
สำมำรถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชำติท่ำมกลำงภูมทิัศนเ์มอืงใหญ่ มี
หำ้งสรรพสินคำ้กว่ำ 120 รำ้น รวมทั ้งโรงภำพยนตร ์อัฒจรรย์ และสวน
ดำดฟ้ำ บนชัน้ 6 มรีำ้นอำหำรจ ำนวนมำกเปิดใหบ้รกิำร ไม่ว่ำจะเป็น อำหำร
เกำหล ีอำหำรอติำเลยีน อำหำรเวียดนำม และอืน่ๆ รำ้นคำ้เปิดเวลำ 11:00-
21:00 รำ้นอำหำรเปิดเวลำ 11:00-23:00 
 > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นท ี่ Nipponbashi เป็น
ย่ำนขำยสินค ำ้อิเล็กทรอนิกส์ คลำ้ยกับย่ ำน Akihabara ของโตเกีย ว 
นอกจำกนียั้งมกีำรตู์นมังงะ อนเิมะ และคอสเพลย์คำเฟ่ตต่์ำงๆรวมอยู่ท ี่นี่
ดว้ย รำ้นคำ้เปิดเป็น 2 ช่วง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
**วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารค ่า ** 

ทีพ่กั: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง) 

 
วนัทีส่าม โอซากา้ - เกยีวโต มยิาสึ – วดัชอิอนจ ิ- อามาโนะฮาชดิาเตะ น ัง่กระเชา้สู่จุดชมววิ - เมอืงอิเนะ -  
                  โกเบ ออนเซ็น         อาหารเชา้,เทีย่ง ,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปู) 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่)  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงมยิาสึ (Miyazu) ซึง่อยู่ภำยในอำณำเขตของทาง

ตอนบนของจงัหวดัเกยีวโต (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชม.) น ำท่ำน
ชมวดัชิออนจิ (Chionji Temple) เป็น 1 ใน 3 วัด  ของญี่ปุ่นที่มรูีปป้ัน
ส ำคัญของเทพเจำ้ Monju Bosatsu ซึง่เป็นเทพแห่งสติปัญญำ นักเรียนและ
ประชำชนทั่วไปจงึนยิมมำขอพรเกี่ยวกับกำรเรยีน ควำมส ำเร็จทำงวชิำกำร
ต่ำงๆ และยังนยิมซือ้เครือ่งรำง omikuji (มลัีกษณะเหมือนพัดทีพั่บไว)้ แลว้
น ำไปแขวนไวท้ ี่ตน้สน   สมควรแก่เวลำน ำท่ำนไปชม อามาโนะฮาชิดา
เตะ หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่ำ สะพานสู่สรวงสวรรค ์(bridge in heaven) เนือ่งจากเป็นจุดชมววิทีต่ดิ 1 ใน 3 
ของววิชายทะเลทีส่วยทีสุ่ดใน่ีปุ่่น มองเห็นอ่ำวมยิำส ึยำวกว่ำ 3 กโิลเมตร ทีม่ ีลักษณะเป็นสันทรำยคดเคีย้ว
เชือ่มต่อกัน ส่วนมุมทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ด คอืบรเิวณจุดชมวิวของภูเขำทัง้ 2 ฝ่ัง ซึ่งไดรั้บ
กำรยอมรับมำนำนหลำยศตวรรษว่ำเป็นจุดทีส่วยทีสุ่ด จุดชมววิท ีต่ดิอันดับสวยทีสุ่ด 1 ใน 3 
ของประเทศญีปุ่่น ไดแ้ก่ 1.อ่ำวมะทสชึมิ่ำ เมืองเซ็นได จ.มยิำง ิ2.เกำะมยิะ  จมิ่ำ จ.ฮโิระ
ชมิ่ำ 3.อะมำโนะ ฮำชดิำเตะ เมอืงเกยีวโต สะพำนนีม้คีวำมยำวประมำณ 3.6 กโิลเมตร ภูมิ
ประเทศทีห่ำพบไดย้ำก คอื มตีน้สนขนำดเล็กใหญ่รำว 8,000 ตน้ขึ้นอยู่เรยีงรำย ลักษณะ

ทำงธรรมชำตทิ ี่ใชเ้วลำสรำ้งหลำยพันปีแห่งนี้เป็นควำม
มหัศจรรย์ของธรรมชำตทิ ีค่วรค่ำแก่กำรชืน่ชม ดว้ยทวิสน
รมิหำดทรำยตัดผ่ำนอ่ำวมยิำซบึนคำบสมุทรทังโกะทำง
ตอนเหนือของเกยีวโต น ำท่ำนขึน้กระเช้าเคเบิ้ลคาร ์
เพื่อน ำท่ำนขึน้สู่จุดชมววิดำ้นบน ท่ำนจะสำมำรถชม
สุดยอดแห่งควำมสวยงำมที่นักท่องเท ี่ยวต่ำงชำติ
นอ้ยคนนักทีจ่ะพบเห็นถ ึงควำมละเมยีดละไมของ
ธรรมชำติ เปรยีบด่ังภำพวำดสนี ้ำมัน ท่ำนสำมำรถ
สัมผัสไดถ้งึบรรยำกำศของสำยลม แสงแดด อันเป็น
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พิเศษสุด ท่ำนสำมำรถลองสิง่ท ีน่่ำสนใจ คอื ท ำมาตาโนโซก ิในทีท่ ีท่่ำนยืนอยู่ ใหก้ม้ลงไประหว่ำงขำ 2 ขำ้ง ซึง่
ท่ำนจะสำมำรถเห็นทัศนยีภำพปรำกฏรำวกับสวรรคย์ำ้ยมำอยู่บนพื้นดนิ และโลกอยู่บนสรวงสวรรคต์รงกันขำ้ม 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงไป เมอืงอิเนะ (Ine) เป็นเมอืงท่ำประมง ตัง้อยู่ทำงทศิตะวันออก
ของคำบสมุทรทังโกะ ฝ่ังทะเลญีปุ่่น ในจงัหวดัเกยีวโต น ำท่ำนลงเรอืล่องไปใน
อ่ำวอเินะ ระหว่ำงล่องเรอืสนุกตืน่เตน้ในกำรใหอ้ำหำรนกนำงนวล และท่ำนจะไดช้ม
ภำพทีถู่กจดจ ำไดค้ือ แนวอำคำรบำ้นเรือน ฟุนำยะ ทีตั่ง้อยู่เลียบ อ่าวอิเนะ ทอด
ยำวเป็นแนวเสน้โคง้สวยงำม โดยไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นเขตสงวนส ำคัญส ำหรับ
สถำปัตยกรรมดัง้เดมิของญี่ปุ่น แต่เดมิแลว้ ฟุนำยะ ใชเ้รยีกรูปแบบทีอ่ยู่อำศัยแบบ

สรำ้งพื้ น ท ี่เ ก็ บเรือล ำ เล็ ก
ส ำหรับหำปลำเอำไวท้ ี่ชั ้น 1 
ของบำ้น และเนื่องจำกทุก
ครัวเรือนมีบำ้นตั้งอ ยู่ติดกับ
ทะเล  จึงสำมำรถดื่มด ่ำกั บ
ทัศนยีภำพแสนงดงำมจำกที่
บำ้นได ้ปัจจุบัน ชำวประมง
มักจะปรับเปลี่ย น ชั้น  2 ของบำ้นไปเป็นที่พั กส ำห รับ
นักท่องเท ีย่ว สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่โกเบ เพื่อน า
ท่านเข้าที่พ ัก Fruit & Park Hotel Onsen  โรงแรม

สวยงำมสไตลยุ์โรปทีต่กแต่งพรอ้มสวนสวยงำมขนำดใหญ่ 
 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที4่) พรอ้มเมนูขาปูยกัษ์ไมอ่ ัน้ 

 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่น
สไตล์่ีปุ่่นทีม่สีีและแรธ่าตุทีแ่ตง่ตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ที ่ใหท้า่นไดล้งไปแชใ่นบอ่น า้รอ้นธรรมชาตดิว้ย
รา่งการเปลือยเปล่า เพือ่เพิม่ความผอ่นคลายใหร้า่ยการและบ ารุงผวิพรรณใหดู้เปลง่ปลั่ง เรยีบเนยีน และ
ยงัมีส่วนชว่ยในเรือ่งของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้ีกดว้ย และที่โรงแรมแหง่นีย้งัม ีArima 
Onsen ออนเซ็นขึน้ชือ่ของเมอืงโกเบ เป็นน า้แรธ่รรมชาตสิีทองเป็นทีรู่จ้กักนัมากใน่ีปุ่่น เนือ่งจากเคยมี
จกัรพรรดิอ์งคห์นึง่ของ่ีปุ่่นไดล้งมาแชอ่อนเซ็นทีแ่หง่นีจ้นเป็นทีเ่ลื่องลือและรูจ้กักนัแพรห่ลาย 

 ทีพ่กั: FRUIT & PARK HOTEL หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันก่อนวันเดนิทำง) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทีส่ี่        ปราสาทโอซากา้ (น าชมดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี– Expo city Osaka – สนามบนิคนัไซ –  
                ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                                 อาหารเชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่)  
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น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืง
โอซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เมื่อปี  ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นัก รบ
ระดับได เมยีวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำทหรือ
ส่วนทีเ่รียกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ แต่หลังจำกสงครำม 
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่ำลำ้งโคตร 
Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ ต่อมำไดรั้บกำรบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa  แต่น่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด 
ก่อนจะท ำกำรบูรณะขึน้มำใหม่อกีครัง้และถูกประกำ   ศใหเ้ป็นสมบัตขิอง
ชำตอิกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัว
ปรำสำทและหลำยๆส่วนลงทองสีอร่ำมสวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทวิทัศน์
โดยรวมของเมอืงโอซำกำ้ไดอ้ย่ำงชัดเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเท ีย่วจำกทัง้ในและนอกประเทศมำเยือนปีละรำว 
1-3 ลำ้นคน (ทัวรน์ ำชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้นนอก) จนสมควรแก่เวลำน ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงที ่Joy one Duty Free 
ใหท้่ำนเลอืกซือ้ของฝำกรำคำถูก อำทิเช่น ขนม เครือ่งส ำอำง เครือ่งไฟฟ้ำ โฟมลำ้งหนำ้และยำสระผมถ่ำนหิน
ภูเขำไฟ, ผลติภัณฑย์ำ อำหำรเสรมิคอลลำเจน ของดร. โนงูจ ิฮเิดโยะบุคคลส ำคัญคนหนึง่ในประวัติศำสตรด์ำ้น
กำรแพทย์ของประเทศญี่ ปุ่น  หรือจะเป็น
ผลติภัณฑจ์ำกน ้ำมันมำ้ อสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้
ตำมอัธย ำศัย  จำก นั้นน ำท่ ำนเดินท ำง สู่ 
EXPOCITY http://www.expocity-
mf.com/en/# เป็นศูนย์บันเทงิครบวงจรทีโ่อ
ซำก ำ โดย รวม สวน สนุ ก ,พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ,
หำ้งสรรพสินค ำ้,ศูนย์ เรีย น รู ,้รำ้นอำหำร
นำนำชำต ิรวมกันไวท้ ีน่ ี่ เป็นแหล่งเท ีย่ว,กิน
,ช็อปป้ิงและเรยีนรูข้นำดใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่น และเป็นสถำนที่ท่องเท ีย่วไฮไลทท์ ีไ่ม่แพยู้นเิวอรแ์ซล สตูดิโอ หรื
อดิสนีย์แลนด์ โอซำกำเคยเป็นเจำ้ภำพจัดงำน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจำกนั้นพื้นท ี่จัดงำนไดถู้ ก
เปลีย่นเป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ ซึง่อยู่ห่ำงจำกใจกลำงนครโอซำกำไปเพียง 1ช่ัวโมงกว่ำ พื้นท ีส่่วนหนึง่กว่ำ 
170,000 ตำรำงเมตรไดถู้กเปลีย่นเป็นศูนย์บันเทงิครบวงจรแห่งใหม่ในชือ่ว่ำ EXPOCITY ทีร่วมทุกสิง่ทุกอย่ำงไว ้
ในพื้นท ีแ่บบ "วันเดยีวเดนิไม่ทั่ว ครัง้เดยีวเท ีย่วไม่เต็มอิม่" อำหำรเทีย่งอสิระตำมอัธยำศัย  
จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 

18.00น. ออกเดนิทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR297 
 ** รำคำทัวร์ยังไม่รวมค่ำอำหำรบนเครื่อง (บนเครื่องม ีบริกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เครื่องดืม่) ** 
21.55น.   เดนิทำงถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ  

**************************** 
หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของ่ีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี่ยน
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่ว่ีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศ่ีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลี่ยนเงนิเยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสิทธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ30ท่ำน  

- ขอส่งจอยทัวรใ์หก้ับบรษัิททีม่โีปรแกรมและรำคำใกลเ้คยีงกัน  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 10 วนั 

http://www.expocity-mf.com/en/
http://www.expocity-mf.com/en/
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- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่ม (ในกรณทีี่ผูเ้ดนิทำงไม่ถงึ30ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ด ินทำงต่อ) โดยทำง
บริษัทจะท ำกำรแจง้ใหท่้ำนทรำบก่อนล่วงหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กค้าตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิ ัทฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  
3.การช าระคา่บรกิาร  ช ำระเงนิค่ำจองทัวรท์่ำนละ 15,000 บำท ส่วนทีเ่หลอืช ำระก่อนกำรเดนิทำง 20วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตผูเ้ดนิทำง+ควำมประสงคเ์พิม่เตมิของลูกคำ้ กรุณำส่งพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำหรือพรอ้มยอดคงเหลอื**   

4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลิกทวัร ์เม ื่อจองทัวรแ์ละช ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้สำมำรถยกเลกิได4้5วันก่อนเดินทำงเท่ำนัน้ แต่กรณีพีเรยีดที่
เดนิทำงนัน้ๆเต็มแลว้ไม่สำมำรถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดทุ้กกรณียกเวน้เปลีย่นผูเ้ดนิทำงแทน  
และพีเรยีดรำคำโปรโมช่ันเมือ่จองทัวรแ์ละช ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี 
 
กรณีท ีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทั ้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรำยกำร
เดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่ำทัวรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงด
กำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำงพรอ้มคณะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิไ์ม่สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิค่ำทัวร์
คนืไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่ำต๋ัวโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิ 
กรณีตอ้งกำรระบุท ีน่ั่งตดิกันทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ต่ำงหรอืรมิทำงเดนิ แจง้หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิ ณ วันเดนิทำง 
**กรณท่ีำนมคีวำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่ งจะตอ้งด ำเนนิกำรแจง้พรอ้มจองทัวร์ หรือก่อนเดนิทำง15วันเท่ำนัน้ และทำง
เซน็เตอร์จะท ำจองทีน่ั่งอัพเกรดเขำ้ระบบไดเ้ม ือ่E-Ticket ทัง้กรุ๊ปออกมำแลว้ ประมำณ3-5วันก่อนวันเดนิทำง**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช ำระเพิม่ 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **หำ้มเด็กต ่ำกว่ำ16ปีและผูสู้งอำยุ65ปีขึน้ไปน่ัง
เนือ่งจำกทีน่ั่งอยู่บรเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สำมำรถอัพเกรดได ้

** ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำอำหำรบนเครื่อง สำมำรถสั่งซ ือ้จำกเล่มเมนูบนเครื่องไดเ้ลยเน ือ่งจำกตั๋วกรุ๊ปไม่สำมำรถสั่งจองล่วงหนำ้ได  ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค่ำทีพั่กหอ้งละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเท่ำ กรณีเดนิทำง3 ท่ำนจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสำมเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นกำรจัดแบบเตยีงของทำงโรงแรมไม่สำมำรถระบุได ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินกำรจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไม่ค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม  
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3. ค่ำอำหำรค่ำเขำ้ชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนดิตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก ำหนดท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่ำประกันวนิำศภัยเครือ่งบิน
ตำมเงือ่นไขของแต่ละสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
**กรณีท่ำนมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิ่ม กรุณำแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช ำระค่ำน ้ำหนัก** 

- ซือ้น ำหนักเพิ่ม 5 กก. ช ำระเพิ่ม 700 บำท /เพิ่ม10กก. ช ำระเพิ่ม 1,200 บำท 
- ซือ้น ้ำหนักเพิ่ม15กก. ช ำระเพิ่ม 1,700 บำท/เพิ่ม20กก. ช ำระเพิ่ม 2,200 บำท 

6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ  1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเก ิด
อุบัตเิหตุวงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 
2. ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆท ีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบุอำทเิช่นค่ำอำหำรเครือ่งดืม่ค่ำซักรดี ค่ำโทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, ค่ำภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. ค่ำภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 
5. ค่ำ Vat 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 
6. ค่ำทปิยกกระเป๋ำทุกโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตน่ า้ใจจากทา่น 
รำยละเอยีดเกีย่วกับมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ่ีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ่ีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่ม่าต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศ่ีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ต๋ัวเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.       สิง่ท ีย่ืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยทีอ่ำจเกดิขึ้นในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมำยเลขตดิต่อในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.       ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศ่ีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศ่ีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
 1.       หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนเหลอือยู่ไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมำย และเขำ้ข่ำยคุณสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 
เขำ้ข่ำยคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่ำน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บค่ำนำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้ก่อนวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อันเนือ่งจำกสำเหตุต่ำงๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำย  อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเท ีย่วเอง  
6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด  
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7. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยืนยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อำทเิช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณำแจง้บริษัทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล่้วงหนำ้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกับเท่ำนัน้  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทำง
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมำจำกกำรกระท ำท ีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 
หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม  
13. สภำพกำรจลำจรในช่วงวันเดนิทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของญีปุ่่น หรอื วันเสำรอ์ำทิตย์ รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ท ีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเท ีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันทีท่ ำทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน2ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเท ีย่วญีปุ่่น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ช่ัวโมง อำทเิช่น เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนั้น มอิำจเพิ่มเวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดินทำงนัน้ๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเท ี่ยวตำมสถำนทีใ่น
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ท ี่บรษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดินทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเท ีย่ว 
ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเท ีย่ว เท่ำนัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์(ท่ำนสำมำรถซื้อประกัน
สุขภำพ  ในระห ว่ำงกำรเดินทำงได  ้จำกบริษัท ประกั นทั่ วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำม คุม้ครองให ล้ะเอีย ด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกับเท่ำนัน้  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทำง
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมำจำกกำรกระท ำท ีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 
หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  


