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โอซากา้ เกยีวโต ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ 5วนั 4คนื 
สดุคุม้ เทีย่วครบทุกไฮไลท์ 
ถา่ยรูปปราสาทโอซากา้ เยือนเมอืงเกา่เกยีวโต เที่ยวชมวดัคนิคะคุจ ิถา่ยรูปเสาโทเรอ ิฟูชิมอินิาร ิ 

เยือนเมอืงคบิูเนะ ขอพรสิง่ศกัดิ ์เสีย่งโชคที่แปลกที่ศาลเจา้คฟิุเนะ  
เที่ยวชมหมูบ่า้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมอืงเกา่ทาคายามา่ ซนัมาชิซูจ ิ
ช้อปป้ิงสนิคา้สารพดัอย่างที่หา้งเอออนพลาซา่และช้อปป้ิงย่านดงัชินไชบาชิและหา้ง EXPO CITY  

 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT สู่คนัไซ(โอซากา้)  เครือ่งใหมล่ าใหญ ่ทนัสมยั สุด สุด 
 DREM LINNER  B787-8   340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20 KG  

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 28,900 บาท พกัย่านกฟิ ุ2คนื โอซากา้หรอืย่านคนัไซ 2คนื 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

( ไม่เสรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่/

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

1-5 พ.ย. 60 28,900  
 

7,500 34  
8 – 12 พ.ย. 60 28,900 7,500 34  
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15 – 19 พ.ย. 60 28,900   
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant  7,000 บาท (*อายุไม่เกนิ 2 ปี) 

7,500 34  
22 – 26 พ.ย. 60 28,900 7,500 34  

29 พ.ย. – 3 ธ.ค.60  28,900 7,500 34  

6 – 10 ธ.ค. 60 29,900 7,500 34  

13 – 17ธ.ค. 60 29,900 7,500 34  

20 – 24ธ.ค. 60 29,900 7,500 34  

27 – 31 ธ.ค. 60 35,900 7,500 34  

3 – 7 ม.ค. 61 28,900 7,500 34  

10 – 14 ม.ค. 61 28,900 7,500 34  

17 – 21 ม.ค. 61 28,900 7,500 34  

24 – 28 ม.ค. 61 28,900 7,500 34  

31 ม.ค.-4 ก.พ. 61 28,900 7,500 34  

7 – 11 ก.พ. 61 28,900 7,500 34  

14 – 18 ก.พ. 61 28,900 7,500 34  

21 – 25 ก.พ.61 28,900 7,500 34  

28 ก.พ. -4 ม.ีค. 61 31,900 7,500 34  

7 – 11 ม.ีค. 61 29,900 7,500 34  

14-18 ม.ีค. 61 29,900  7,500 34  

21 – 25 ม.ีค. 61 31,900  7,500 34  

 
วนัแรก       กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - โอกาก ิจ.กฟิุ 
 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ

ขาออก ช ัน้3 ประตู 6 เคาน์เตอร ์7สายการบนิ Scoot เจ้าหนา้ทีใ่ห ้
การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.25น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่น โดยสำยกำรบนิ SCOOT 
เท ีย่วบินที ่TR298 ** รำคำทัวร์ยังไม่รวมค่ำอำหำรบนเครื่อง (บนเครื่องม ีบริกำร

จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดืม่) 

16.55น. เดนิทำงถึง สนามบนิคนัไซ โอซากา้(เวลำเร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ช่ัวโมง กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเพื่อควำม
สะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ส าคญั!!! ประเทศญี่ปุ่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้ส ัตว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั จำกนัน้น ำท่ำนขึน้รถปรับอำกำศน ำท่ำนเดนิทำงสู่โอกาก ิ
ที ่จ.กฟิุ เพื่อน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ท ีพั่กแรม (อิสระอาหารเย็น ณ จุด พกัรถ )  

ทีพ่กั: Loisir Hotel Ogaki หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ช ือ่โรงแรมทีท่่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง) 
วนัทีส่อง       เมอืงเซก ิ– รา้นซนัชู Hamanoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่ –  
    ทาคายามา่ จนิยะ – ลิตเติล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ - หา้งเอออนโอกาก ิ            อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่)  

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซกิ น ำท่ำนแวะชม ร้านซันชู หรือ 
Hamonoyasan สถานทีท่ ี่ผลิตมีดได้
คมสุด ๆ อกีทั ้งยังเป็นเมืองที่มชีื่อเสียง
เรื่องการตีดาบญี่ ปุ่นอ ย่ำงดำบเซก ิ
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ส ำหรับทีร่ำ้นซันชูนีม้เีครือ่งใชข้องมคีมต่ำง ๆ มำกมำยกว่ำ 3,000 ชิน้ ไม่ว่ำจะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแต่งกิง่และ
สวน กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลำกขนำด หรอืมดีส ำหรับท ำครัวหลำกหลำยรูปแบบทีช่่วยใหก้ำรเตรยีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุดิบของคุณง่ำยยิ่งขึน้ นอกจำกนียั้งมดีำบญีปุ่่น ขนมและเครื่องดืม่เย็น ๆ จ ำหน่ำยอกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลำดไม่ไดเ้มือ่มำ

รำ้นซันชูคอื การชมการแสดงดาบวชิาอิไอกิร ิดำบซำมูไรคม ๆ ท ี่ฟันฉับเดยีวตน้ไผ่ก็ขำดเป็น 2 ท่อน จน
สมควรแก่  เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ท ี่ยังคงอนุรักษ์บำ้นสไตลญ์ี่ปุ่นขนำนแท ้
ดัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจำกองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวำคม 1995 บำ้นสไตลก์ัสโช สคุึร ิจะมี
ควำมยำวประมำณ 18 เมตร ควำมกวำ้ง 10 เมตร โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรับหิมะทีต่กหนักในช่วงฤดูหนำว
ไดด้ ีและรูปร่ำงของหลังคำเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจำ้ จงึเรยีกหมู่บำ้นสไตล ์นีว่้ำ “กัสโช” และมผูีค้นจำก
ทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมควำมงำมในแต่ละปีเป็นจ ำนวนมำก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 
บา่ย จำกนัน้น ำท่ำนชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว่้ำแห่งเมอืงทำคำ

ยำม่ำ เป็นทีท่ ำงำนและทีอ่ยู่อำศัยของผูว่้ำรำชกำรจังหวัดฮดิะ เป็นเวลำกว่ำ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกุน
ตระกูลกุก ำวำ ในสมัยเอโดะ  จำกนั้นน ำท่ำนเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ  ย่านซันมาชิซู จ ิ
(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเก่ำท ี่มกีำรอนุรักษ์บำ้นเรอืนในสมัยเอโดะทีม่อีำยุกว่ำ 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงดี 
อสิระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดินเท ี่ยวและชื่นชมกับทัศนียภำพเมืองเก่ำซึ่งเต็มไปดว้ยบำ้นเรือนโบรำณ  และรำ้นคำ้
หลำกหลำย  เช่น รำ้นผลติและจ ำหน่ำยเหลำ้สำเก รำ้นท ำมิโสะ ฯลฯ พรอ้มทั ้งเลอืกซื้อของที่ระลกึพื้นเมือง
เฉพำะถ ิน่ เช่น ซำรุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตำทำรกลงิตัวสแีดงไม่มหีนำ้ตำ ซึง่ถอืว่ำเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมอืงทำคำ
ยำม่ำ และเป็นสินคำ้ยอดนิยม เพรำะแฝงไปดว้ยควำมเชือ่เก ีย่วกับโชคลำงของชำวญีปุ่่นอกีดว้ย และเก็บเกีย่ว
บรรยำกำศอันน่ำประทับใจมำกมำย ท่ำน
ยังสำมำรถลองลิ้มชิมรสขนมของหวำน
นำนำชนดิอกีดว้ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำง
สู่เมอืงโอกาก ิน าทา่นชอ้ปป้ิง ทีห่า้งเอ
ออนโอกาก ิ

 
 
 
 
 
 
ค ่า (อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั) น ำท่ำนเขำ้ท ีพั่ก
 ทีพ่กั: Loisir Hotel Ogaki หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง) 
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วนัทีส่าม เกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ– เมอืงคบูิเนะ ศาลเจา้คฟุิเนะ – ศาลเจา้ฟูชมิอิินาร ิ– ชนิไซบาช ิโอซากา้ 
                  อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ 

ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
 จำกนั้นน ำท่ ำนเดินทำงสู่

เกยีวโต เมอืงหลวงเก่ำแก่
ขอ งญี่ ปุ่ น ซึ่ งม ำ มีอ ำ ยุ
ยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซึ่ง
ในอดตีมีควำมเจริญรุ่งเรอืง
ทำงดำ้นศำสนำ  

 
 
 
 
ศลิปวัฒนธรรมและกำรปกครอง  (จากกุโจใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.ถงึเกยีวโต) เดนิทำงถงึเกยีวโต น าทา่นชม 

 วดัคนิคะคุจ ิหรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกันว่ำวดัทอง เนือ่งจำกวัดนีม้อีำคำรหลักเป็นสทีองทัง้หลัง และเป็นวัดทีดั่ง
วัดหนึง่ในญีปุ่่น หำกมำเที่ยวเกยีวโตแลว้ไม่ไดม้ำที่วัดนีถ้อืว่ำยังไม่มำถงึเกยีวโต สองชัน้บนเป็นสทีอง มสีระน ้ำ
ขนำดใหญ่ตดิกับวัด และยังเป็นวัด (ปรำสำท) ในกำรตู์นเรือ่งอิคควิซัง ท ำใหนั้กท่องเท ีย่วนยิมมำเทีย่ว มำชม
ควำมสวยงำม และถ่ำยรูปที่วัดนี้ วัดทอง (Golden Pavilion) เป็นวัดนิกำยเซน มีชื่ออ ีกชื่อหนึ่งว่ำโรคุองจ ิ
(Rokuonji) ในตอนแรก นั้นสรำ้งขึ้นเพื่อ เป็นที่อำศัยหลังสละรำชสมบัติของโชกุนอะชิคำกะ (Ashikaga 
Yoshimitsu) และเปลีย่นมำเป็นวัดนกิำยเซนในภำยหลัง หลังจำกที่โชกุนไดเ้สยีชวีิตลงแลว้อำคำรของวัดทอง 
เคยเสยีหำยจำกไฟไหมใ้นช่วงสงครำมมำหลำยครัง้ แต่ก็มกีำรสรำ้งใหม่ตลอด ไฟไหมค้รัง้ล่ำสุดในปี ค.ศ. 1950 
จำกฝีมอืของพระทีค่ล่ังในควำมงำมของวัดทอง จนตอ้งกำรเผำตัวเองไปพรอ้มกับวัด ตัววัดทีเ่ห็นในปัจจุบันสรำ้ง
ขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 1955 ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปตำมอัธยำศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 

บา่ย น ำท่ ำนเดินทำงไป เมือ งคิบู เนะ 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ TR18 OASKA KYOTO TAKA SHI 5D4N MAR18-TR-W21 

(Kibune) เป็นเมืองชนบทเล็กๆที่อยู่ในเขำทำงตอนเหนือของเกยีวโต มชีือ่เสียงดำ้นควำมงำมตำมธรรมชำติท ี่
ผสำนกับศลิปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นโดยมศีำลเจำ้คฟุิเนะทีม่ชีือ่เสียง  ตัง้อยู่ดว้ย ตำมต ำนำนเทพเจำ้เดนิทำง
จำกเมืองโอซำกำ้โดยใชเ้รอืสีเหลอืง ล่องตำมแม่น ้ำขึน้มำทีภู่เขำทำงเหนอืของเกยีวโต และมำถึงปลำยทำงที่
เมอืงแห่งนี ้จงึเรยีกตัง้ชือ่ เมอืงตำมต ำนำนว่ำ คิบูเนะ หรอื เรอืสเีหลอืง  ศาลเจา้คฟุิเนะ (Kifune Shrine) ถูก
สรำ้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้ับเทพเจำ้น ้ำและฝนและเชือ่กนัว่ำจะช่วยดูแลพทิักษ์รักษำผูท้ ีอ่อกทะเล และทีศ่ำลเจำ้แห่งนี้
จะมกีำรท ำนำยดวงชะตำทีไ่ม่เหมือนกับที่อ ื่น โดยจะใหสุ่้มเลือกกระดำษค ำท ำนำย ซึ่งเป็นกระดำษพิเศษ 
(omikuji) โดยจะยังมองไม่เห็นขอ้ควำมบนกระดำษ จำกนัน้เมื่อน ำกระดำษจุ่มลงในน ้ำ ขอ้ควำมค ำท ำนำยก็จะ
ปรำกฏขึ้นมำ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ ศาลเจา้ฟูชิมอิินาริ ชม เสาโทรอิิ ซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ
ศำลเจำ้ ท ี่มมีำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของไหล่เขำลดหล่ันกันบนเสน้ทำงยำวถ ึง 4 กโิลเมตร และ
เป็นฉำกของภำพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ซำยูร ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพร
เทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ จนสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ชนิไชบาช ิแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีสุ่ด
ของโอซำกำ้ทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้มำกมำยทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง รำ้นอำหำรชือ่ดังมำกมำยหลำกหลำยชนดิ ให ้
ท่ำนไดอ้สิระช็อปป้ิงสนิคำ้ท ีถ่นนโดตงโบร ิ**อาหารเย็นอิสระตามอธัยาศยั ** 

ทีพ่กั:  Osaka Bay Plaza / Novotel Koshien Osaka West Hotel หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง) 
 
 

 

วนัทีส่ี่          อิสระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยูนเิวอรแ์ซล เจแปน 
                  อาหารเชา้  

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

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

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

ร่วมสนุกทำ้ทำยกับเครือ่งเล่นหลำกหลำยชนิดตื่นเตน้ระทึกใจจำก
หนังดังที่ท่ ำนชื่นชอบ กับโลกภำพยนตร์ของฮอล์ลิวู ด้  เช่น 
Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่ องเรือผจญ ภั ยกั บ
ไดโนเสำร์จำก เรื่อ ง Jurassic Park น่ั ง เรือเพื่ อพบกับควำม น่ำ
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตุกำรณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรำ้งมหำศำล
กว่ำ 1,500 ลำ้นเยน (เฉพำะจอว)์  และสนุกสนำนไปกับเครือ่งเล่น
ภำคใหม่ของ Spider-Man ทีร่อใหท้่ำนพิสูจนค์วำมมันส ์พรอ้มทั ้ง
พบกับโซนตัวกำรตู์นส ำหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับตัวกำรตู์นสุดน่ำรักชือ่ดัง
ของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซนใหม่  
HARRY POTTER ใหท้่ำนไดด้ืม่ด ่ำกับบรรยำกำศทีจ่ ำลองมำจำกใน
เรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร์ และพบกับโซนใหม่ล่ำสุดทีจ่ะเปิดในวันที2่1เมษำยน 2560 โซน Minions Park ภำยในสวน
สนุกUniversal หำ้มน ำอำหำรและเครือ่งดืม่เขำ้มำภำยในสวนสนุกและสำมำรถซือ้อำหำรไดจ้ำก  ภำยในสวนสนุก 
บริเวณดำ้นนอกตรงทำงเขำ้สวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เป็นพื้นท ี่จ ำหน่ำยสินคำ้ท ีม่ ีรำ้นอำหำร
มำกมำย 
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- เลือกอิสระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอิสระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ำรถไฟและไม่มรีถบัสบรกิำร) ดว้ยกำรน่ัง
รถไฟ ท่ำนจะไดสั้มผัสประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไปย่ำนต่ำงๆที่เป็นไฮไลทข์องโอซำกำ้ย่ำนดังทีเ่ลอืกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เท ีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก่  
 > ยา่นชินไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีง
ทีสุ่ดในโอซำกำ้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบำชิยำวประมำณ580 เมตร ตลอด
เสน้ทำงจะมรีำ้นคำ้อยู่ประมำณ 180 รำ้น ทำงฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดิน
ของชนิไซบำชจิะมป้ีำยทำงเขำ้แถวป้ำยกูลโิกะ 
 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึ่งในสถำนบันเทิงยำมค ่ำคนืท ีโ่ด่งดัง
ของโอซำกำ้ แหล่งรวมรำ้นอำหำรมำกมำยทีเ่ปิดใหบ้ริกำร 24 ช่ัวโมง 
ถนนแห่งนีจ้ะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รำ้นคำ้ และแหล่งบันเทงิ
อกีมำกมำย รวมไปถงึป้ำยนักวิง่กูลโิกะ (Glico Running Man s ign) และ
ปูคำนิโดรำคุ (Kani Doraku crab  sign) ท ี่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอ
ซำกำ้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบกำรสรำ้งใหค้ลำ้ยกับหุบเขำ 
สำมำรถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชำติท่ำมกลำงภูมทิัศน์เม ืองใหญ่ มี
หำ้งสรรพสินคำ้กว่ำ 120 รำ้น รวมทั ้งโรงภำพยนตร์ อัฒจรรย์ และสวน
ดำดฟ้ำ บนชัน้ 6 มรีำ้นอำหำรจ ำนวนมำกเปิดใหบ้ริกำร ไม่ว่ำจะเป็น อำหำร
เกำหล ีอำหำรอติำเลยีน อำหำรเวยีดนำม และอืน่ๆ รำ้นคำ้เปิดเวลำ 11:00-
21:00 รำ้นอำหำรเปิดเวลำ 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นท ี ่Nipponbashi เป็น
ย่ำนขำยสนิคำ้อเิล็กทรอนกิส ์คลำ้ยกับย่ำน Akihabara ของโตเกยีว นอกจำกนียั้งมกีำรตู์นมังงะ อนเิมะ และคอส
เพลย์คำเฟ่ตต่์ำงๆรวมอยู่ท ีน่ ีด่ว้ย รำ้นคำ้เปิดเป็น 2 ช่วง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
**วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารค ่า ** 

ทีพ่กั:  Osaka Bay Plaza / Novotel Koshien Osaka West Hotel หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง) 

 
 
วนัทีห่า้      ปราสาทโอซากา้ - ดวิตีฟ้ร ีDoton Plaza - EXPO CITY – สนามบนิคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง    
                อาหารเชา้   

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

น ำท่ ำนเดินทำงสู่ ปราสาทโอ
ซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น
ของเมืองโอซำกำ้ สรำ้งขึ้นเป็น
ครัง้แรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด 
Osaka Hongan-jiเมื่ อ ปี  ค . ศ .
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1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก
หอคอยประสำทหรอืส่วนทีเ่รยีกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-
jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่ำลำ้งโคตร Tenshukakก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับต่อมำไดรั้บกำรบูรณะใหม่
ในสมัย Tokugawa แต่น่ำเสยีดำยที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด ก่อนจะท ำกำรบูรณะขึน้มำใหม่
อกีครัง้และถูกประกำศใหเ้ป็นสมบัติของชำตอิ ีกดว้ย (ชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้นนอก) จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ 
หา้ง DOTON PLAZA ใหท้่ำนไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้รำคำถูก หลำกหลำยรำยกำร อำทิ เช่น ผลิตภัณฑ์บ ำรุง
สุขภำพ เครื่องส ำอำง เครือ่งไฟฟ้ำ จำกนั้นน ำท่ำนไป เอ็กซ์โปซิตี้ (EXPOCITY) ที่เท ีย่วแห่งใหม่ในโอ
ซำกำ้ เป็นศูนย์รวมควำมบันเทิงท ีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของประเทศญี่ปุ่นเลยทเีดยีว ซึง่นักท่องเท ีย่วจะไดท้ั ้ง
เท ีย่ว กนิ ชอ้ปป้ิง พรอ้มเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ ไดใ้นทีเ่ดยีว ใครไปเทีย่วโอซำกำ้แลว้ไม่ไดไ้ปเยือนจะตอ้งเสยีใจอย่ำง
แน่นอน เอ็กซโ์ปซติี้ เป็นส่วนหนึง่ของสวนสำธำรณะทีส่รำ้งขึ้นเพื่อระลึกถงึงำนเวิลดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่น ท ีจั่ด
ขึน้เม ือ่ปี 1970  อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงทีห่ำ้งลำล่ำพอรต์ **อาหารเทีย่งอิสระตามอธัยาศยั ** 
จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพื่อเช็คอนิเตรยีมตัวเดนิทำงกลับ 

18.00น. ออกเดนิทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR297 
 ** รำคำทัวร์ยังไม่รวมค่ำอำหำรบนเครื่อง (บนเครื่องมบีริกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดืม่) **  
21.55น.   เดนิทำงถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ  

**************************** 
หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี่ยน
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น 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 

- 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 

https://travel.kapook.com/view137699.html
https://travel.kapook.com/view76967.html
https://travel.kapook.com/view76967.html
https://travel.kapook.com/view62960.html
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ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิ 
กรณีตอ้งกำรระบุท ีน่ั่งตดิกันทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ต่ำงหรอืรมิทำงเดนิ แจง้หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิ ณ วันเดนิทำง 
**กรณท่ีำนมคีวำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด 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  
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 
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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) 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* 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)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
 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  
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



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ TR18 OASKA KYOTO TAKA SHI 5D4N MAR18-TR-W21 

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 ำนวน3ขวด 
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 ้และทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงินค่ำทัวร ์  (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ  ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษัท  ประกั นทั่ วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำม คุม้ครองให ล้ะเอียด ) 
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  
 


