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CODE: TZ15 The Lost Kansai#3 โอซากา้ เกยีวโต โกเบ อามาโนะฮาชดิาเตะ อเินะ 4วนั3คนื  

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

The Lost Kansai#3 โอซากา้ เกยีวโต โกเบ อามาโนะฮาชดิาเตะ อเินะ 4วนั3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES  บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้)   

เครือ่งใหมล่ าใหญ ่DREM LINER  B787-8  ทนัสมยัสดุๆ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า  20 KG  

โปรใหม!่!! ราคาพเิศษสดุคุม้ เร ิม่ตน้เพยีง 19 ,999 บาท พกัโอซากา้ 2 คนื  โกเบ 1 คนื 
   

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

( ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่/

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

25 – 28 ม.ิย.  21,999  
 

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

 
 

7,500 34  

2 – 5 ก.ค. 21,999 7,500 34  

9 – 12 ก.ค.  22,999 7,500 34  

16 – 19 ก.ค.  19,999 7,500 34  

23 – 26 ก.ค.  21,999 7,500 34  

30 ก.ค. – 2ส.ค.  21,999 7,500 34  

6 – 9 ส.ค.  22,999 7,500 34  

13 – 16 ส.ค.  23,999 7,500 34  

20 – 23 ส.ค. 19,999 7,500 34  

27-30 ส.ค. 21,999 7,500 34  
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3 – 6 ก.ย. 21,999 7,500 34  

10 – 13 ก.ย.  19,999 7,500 34  

17-20 ก.ย. 22,999 7,500 34  

24-27 ก.ย.  23,999 7,500 34  

1 – 4 ต.ค. 24,999 7,500 34  

8 – 11 ต.ค. 24,999 7,500 34  

15 – 18 ต.ค. 25,999 7,500 34  

22 – 25 ต.ค.  26,999 7,500 34  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ – โอซากา้ – รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท   

 
06.00น. พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารระหว่าง

ประเทศขาออก ช ัน้3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์7สายการบนิ Scoot 
เจ้าหน้าที่บรษิทัให้การต้อนรบั และอ านวยความสะดวกด้าน
เอกสารและตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

09.25น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสำยกำรบิน 
SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ298 ** รำคำทัวรยั์งไมร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง (บน
เครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่) ** 

16.55น. เดินทำงถึงสนามบนิคนัไซ โอซาก้า(เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 2 
ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำนเพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำย
เวลำ) ส าคญั !!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร รับ
กระเป๋ำและสัมภำระเรียบรอ้ย จำกนั้นน ำท่ำนขึ้นรถปรับอำกำศ
เดนิทำงไป  รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังอกีแห่ง
หนึ่งของโอซำกำ้ ตั ้งอยู่ที่เมืองริงกุตรงขำ้มกับท่ำอำกำศยำน
นำนำชำตคิันไซ โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนกับเมอืงท่ำของ
สหรัฐอเมรกิำและมีบรรยำกำศแบบรีสอร์ท ซึ่งภำยในแมจ้ะไม่
ใหญ่โตมำกนัก แต่ก็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย และรำ้นคำ้แบรนดเ์นมหลำกหลำยอันมี
ชือ่เสยีงจำกต่ำงประเทศ อำระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย (อำหำรค ่ำอสิระตำมอัธยำศัย) จนถงึเวลานดัหมาย
น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพักผอ่นตำมอธัยำศัย 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

วนัทีส่อง อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option บตัรยนูเิวอรแ์ซล เจแปน                         
                      อาหารเชา้  
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่)  
 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> ไกดน์ ำทำ่นสมัผัสประสบกำรณ์น่ังรถไฟไปชนิไซบำชเิพือ่อสิระใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตำมอธัยำศยั 

(ไมร่วมคำ่รถไฟในกำรเดนิทำง ลกูคำ้ช ำระคำ่เดนิทำงเอง) 
 >> หรอืทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้บตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรท่านละ 2,800 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัร์

หรอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่น ัน้ (ทำงบรษัิทจ ำหน่ำยเฉพำะบัตรสวนสนุก ไม่รวมค่ำรถไฟในกำร
เดนิทำง)  

 **ทำงบรษัิทขออนุญำตปรับรำคำบัตรขึน้ถำ้เงนิเยนมกีำรปรับขึน้เรท100เยน=35บำท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

รว่มสนุกทำ้ทำยกบัเครือ่งเลน่หลำกหลำยชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจำกหนังดังทีท่ำ่นชืน่ชอบ กับ
โลกภำพยนตข์องฮอลล์วิูด้  เชน่ Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรอืผจญ
ภยักบัไดโนเสำรจ์ำกเรือ่ง Jurassic Park น่ังเรอืเพือ่พบกบัควำมน่ำสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ใน
เหตุกำรณ์จริงกับ Jaw ใชทุ้นสรำ้งมหำศำลกว่ำ 1,500 ลำ้นเยน (เฉพำะจอว์)  และ
สนุกสนำนไปกบัเครือ่งเล่นภำคใหมข่อง Spider-Man ทีร่อใหท้่ำนพสิจูน์ควำมมันส ์พรอ้ม
ทัง้พบกับโซนตัวกำรต์ูนส ำหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัว
ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกับตัวกำรต์นูสดุน่ำรักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame 
Street หรอืเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ใหท้่ำนไดด้ื่มด ่ำกับบรรยำกำศที่จ ำลองมำ
จำกในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกบัโซนใหมล่ำ่สดุทีจ่ะเปิดในวันที2่1เมษำยน 2560 โซน 
Minions Park ภำยในสวนสนุกUniversal หำ้มน ำอำหำรและเครือ่งดืม่เขำ้มำภำยในสวนสนุกและสำมำรถซือ้อำหำร
ไดจ้ำก  ภำยในสวนสนุก บรเิวณดำ้นนอกตรงทำงเขำ้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจ่ ำหน่ำย
สนิคำ้ทีม่รีำ้นอำหำรมำกมำย 
 
 
 
 
 
 
 
- เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคำ่รถไฟและ
ไมม่รีถบัสบรกิำร) ดว้ยกำรน่ังรถไฟ ท่ำนจะไดส้ัมผัสประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไป
ยำ่นต่ำงๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซำกำ้ยำ่นดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ 
เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยำ่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอ
ซำกำ้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบำชยิำวประมำณ580 เมตร ตลอดเสน้ทำงจะมรีำ้นคำ้
อยู่ประมำณ 180 รำ้น ทำงฝ่ังทิศใต  ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบำชจิะมป้ีำย
ทำงเขำ้แถวป้ำยกลูโิกะ 
 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถำนบันเทงิยำมค ่ำคนืทีโ่ด่ง
ดังของโอซำกำ้ แหล่งรวมรำ้นอำหำรมำกมำยที่เปิดใหบ้รกิำร 24 
ชัว่โมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รำ้นคำ้ และ
แหล่งบันเทงิอกีมำกมำย รวมไปถงึป้ำยนักวิง่กูลโิกะ (Glico Running 
Man s ign) และปูค ำนิโด รำคุ  (Kani Doraku crab  sign) ที่ เป็ น
สญัลักษณ์ของเมอืงโอซำกำ้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบกำรสรำ้งใหค้ลำ้ยกบัหุบ
เขำ สำมำรถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชำตทิ่ำมกลำงภูมทิัศน์เมอืง
ใหญ ่มหีำ้งสรรพสนิคำ้กวำ่ 120 รำ้น รวมทัง้โรงภำพยนตร ์อฒัจรรย ์และสวนดำดฟ้ำ บนชัน้ 6 มรีำ้นอำหำรจ ำนวน
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มำกเปิดใหบ้รกิำร ไมว่ำ่จะเป็น อำหำรเกำหล ีอำหำรอติำเลยีน อำหำรเวยีดนำม และอืน่ๆ รำ้นคำ้เปิดเวลำ 11:00-
21:00 รำ้นอำหำรเปิดเวลำ 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นย่ำนขำยสนิคำ้อเิล็กทรอนกิส ์คลำ้ยกับ
ยำ่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจำกนี้ยงัมกีำรต์ูนมงังะ อนเิมะ และคอสเพลยค์ำเฟ่ตต์ำ่งๆรวมอยูท่ีน่ีด่ว้ย รำ้นคำ้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
**วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 

ทีพ่กั: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

วนัทีส่าม โอซากา้ - เกยีวโต มยิาส ึ– วดัชอิอนจ ิ- อามาโนะฮาชดิาเตะ น ัง่กระเชา้สูจ่ดุชมววิ - เมอืงอเินะ -  

                  โกเบ ออนเซ็น         อาหารเชา้,เทีย่ง ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมยิาส ึ(Miyazu) ซึง่อยู่ภำยในอำณำเขตของ

ทางตอนบนของจงัหวดัเกยีวโต (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชม.) 
น ำท่ำนชมวดัชอิอนจ ิ(Chionji Temple) เป็น 1 ใน 3 วัด  ของญีปุ่่ น
ทีม่รีปูปั้นส ำคัญของเทพเจำ้ Monju Bosatsu ซึง่เป็นเทพแหง่สตปัิญญำ 
นักเรียนและประชำชนทั่ วไปจึงนิยมมำขอพรเกี่ยวกับกำรเรียน 
ควำมส ำเร็จทำงวชิำกำรต่ำงๆ และยังนิยมซื้อเครื่องรำง omikuji (มี
ลักษณะเหมอืนพัดทีพ่ับไว)้ แลว้น ำไปแขวนไวท้ีต่น้สน   สมควรแกเ่วลำ

น ำท่ำนไปชม อามาโนะฮาชดิาเตะ หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วำ่ สะพานสูส่รวงสวรรค ์
(bridge in heaven) เนื่ อ ง จ าก
เป็นจุดชมววิทีต่ดิ 1 ใน 3 ของววิ
ช ายท ะเลที่ส วยที่สุ ด ในญี่ ปุ่ น 
ม อ ง เ ห็ น อ่ ำ ว มิ ย ำ สึ  ย ำ ว ก ว่ ำ  3 
กโิลเมตร ทีม่ ีลักษณะเป็นสนัทรำยคด
เคี้ยวเชือ่มต่อกัน ส่วนมุมที่มชี ือ่เสยีง
มำกทีส่ดุ คอืบรเิวณจดุชมววิของภเูขำ
ทัง้ 2 ฝ่ัง ซึง่ไดรั้บกำรยอมรับมำนำน
หลำยศตวรรษว่ำเป็นจุดที่สวยที่สุด 
จุดชมววิที่ตดิอันดับสวยที่สุด 1 ใน 3 
ของประเทศญีปุ่่ น ไดแ้ก่ 1.อำ่วมะทสึ

ชมิำ่ เมอืงเซ็นได จ.มยิำง ิ2.เกำะมยิะ

จมิ่ำ จ.ฮโิระชมิ่ำ 3.อะมำโนะ ฮำชดิำเตะ เมืองเกียวโต สะพำนนี้มีควำมยำว
ประมำณ 3.6 กโิลเมตร ภมูปิระเทศทีห่ำพบไดย้ำก คอื มตีน้สนขนำดเล็กใหญ่รำว 
8,000 ตน้ขึน้อยู่เรยีงรำย ลักษณะทำงธรรมชำตทิี่ใชเ้วลำสรำ้งหลำยพันปีแห่งนี้
เป็นควำมมหัศจรรยข์องธรรมชำตทิีค่วรค่ำแกก่ำรชืน่ชม ดว้ยทวิสนรมิหำดทรำยตัด
ผำ่นอำ่วมยิำซบึนคำบสมทุรทังโกะทำงตอนเหนอืของเกยีวโต น ำท่ำนขึน้กระเชา้
เคเบิล้คาร ์เพือ่น ำทำ่นขึน้สูจ่ดุชมววิดำ้นบน ท่ำนจะสำมำรถชมสดุยอดแห่งควำม
สวยงำมทีนั่กท่องเทีย่วต่ำงชำตนิอ้ยคนนักทีจ่ะพบเห็นถงึควำมละเมยีดละไมของ
ธรรมชำต ิเปรยีบดั่งภำพวำดสนี ้ำมัน ท่ำนสำมำรถสัมผัสไดถ้งึบรรยำกำศของสำย
ลม แสงแดด อันเป็นพเิศษสดุ ท่ำนสำมำรถลองสิง่ทีน่่ำสนใจ คอื ท ำมาตาโนโซ
ก ิในทีท่ีท่ำ่นยนือยู ่ใหก้ม้ลงไประหวำ่งขำ 2 ขำ้ง ซึง่ทำ่นจะสำมำรถเห็นทัศนยีภำพปรำกฏรำวกับสวรรคย์ำ้ยมำอยู่
บนพืน้ดนิ และโลกอยูบ่นสรวงสวรรคต์รงกนัขำ้ม 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  
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บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงไป เมอืงอเินะ (Ine) เป็นเมอืงท่ำประมง ตัง้อยูท่ำงทศิตะวันออกของคำบสมทุรทังโกะ ฝ่ังทะเล
ญีปุ่่ น ในจงัหวดัเกยีวโต น ำทำ่นลงเรอืลอ่งไปในอำ่วอเินะ ระหวำ่งลอ่งเรอืสนุกตืน่เตน้ในกำรใหอ้ำหำรนกนำงนวล 
และทำ่นจะไดช้มภำพทีถ่กูจดจ ำไดค้อื แนวอำคำรบำ้นเรอืน ฟนุำยะ ทีต่ัง้อยูเ่ลยีบ อา่วอเินะ ทอดยำวเป็นแนวเสน้
โคง้สวยงำม โดยไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นเขตสงวนส ำคัญส ำหรับสถำปัตยกรรมดัง้เดมิของญีปุ่่ น แตเ่ดมิแลว้ ฟนุำ
ยะ ใชเ้รยีกรูปแบบทีอ่ยูอ่ำศัยแบบสรำ้งพืน้ทีเ่ก็บเรอืล ำเล็กส ำหรับหำปลำเอำไวท้ีช่ัน้ 1 

ของบำ้น และเนื่องจำกทุกครัวเรือนมี
บำ้นตัง้อยูต่ดิกบัทะเล  จงึสำมำรถดืม่ด ่ำ
กับทัศนียภำพแสนงดงำมจำกที่บำ้นได ้
ปัจจุบัน ชำวประมงมักจะปรับเปลีย่นชัน้ 
2 ข อ ง บ ้ำ น ไ ป เ ป็ น ที่ พั ก ส ำ ห รั บ
นักท่องเที่ยว สมควรแก่เวลำน ำท่ำน
เดนิทำงสู่โกเบ เพื่อน าท่านเขา้ทีพ่กั 
Fruit & Park Hotel Onsen  
โรงแรมสวยงำมสไตล์ยุโรปที่ตกแต่ง
พรอ้มสวนสวยงำมขนำดใหญ ่

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที4่) พรอ้มเมนขูาปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่น

สไตลญ์ีปุ่่ นทีม่สีแีละแรธ่าตทุีแ่ตง่ตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ที ่ใหท้า่นไดล้งไปแชใ่นบอ่น า้รอ้นธรรมชาตดิว้ย
รา่งการเปลอืยเปลา่ เพือ่เพิม่ความผอ่นคลายใหร้า่ยการและบ ารงุผวิพรรณใหด้เูปลง่ปล ัง่ เรยีบเนยีน และ
ยงัมสี่วนช่วยในเรือ่งของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย  และทีโ่รงแรมแห่งนีย้งัม ีArima 
Onsen ออนเซ็นขึน้ชือ่ของเมอืงโกเบ เป็นน า้แรธ่รรมชาตสิทีองเป็นทีรู่จ้กักนัมากในญีปุ่่ น เนือ่งจากเคยมี
จกัรพรรดิอ์งคห์นึง่ของญีปุ่่ นไดล้งมาแชอ่อนเซ็นทีแ่หง่นีจ้นเป็นทีเ่ลือ่งลอืและรูจ้กักนัแพรห่ลาย 

 ทีพ่กั: FRUIT & PARK HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่ ี ่       ปราสาทโอซากา้ (น าชมดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี– Expo city Osaka – สนามบนิคนัไซ –  
                สนามบนิดอนเมอืง         อาหารเชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่)  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืงโอ
ซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี 
ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับได  

เมียวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำทหรือส่วนที่
เรยีกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ แต่หลังจำกสงครำม Osaka 
Natsu No-jinใ น ปี ค . ศ . 1615 ต ร ะ กู ล 
Toyotomi ถูกฆ่ำลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถูก
ท ำลำยลงยอ่ยยบั ตอ่มำไดรั้บกำรบรูณะใหมใ่น
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สมัย Tokugawa  แตน่่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด กอ่นจะท ำกำรบรูณะขึน้มำใหมอ่กี
ครัง้และถูกประกำ   ศใหเ้ป็นสมบัติของชำติอีกดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชัน้
เครือ่งประดับหลังคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัวปรำสำทและหลำยๆส่วนลงทองสอีร่ำมสวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 
ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซำกำ้ไดอ้ย่ำงชัดเจนในแต่ละปีจะมี
นักท่องเทีย่วจำกทัง้ในและนอกประเทศมำเยอืนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน (ทัวรน์ ำชมและถำ่ยรปูบรเิวณดำ้นนอก) จน
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงที่ Joy one Duty Free ใหท้่ำนเลือกซื้อของฝำกรำคำถูก อำทิเช่น ขนม 
เครือ่งส ำอำง เครือ่งไฟฟ้ำ โฟมลำ้งหนำ้และยำสระผมถำ่นหนิภเูขำไฟ, ผลติภณัฑย์ำ อำหำรเสรมิคอลลำเจน ของ
ดร. โนงจู ิฮเิดโยะบคุคลส ำคญัคนหนึง่ในประวัตศิำสตรด์ำ้นกำรแพทยข์องประเทศญีปุ่่ น หรอืจะเป็นผลติภณัฑจ์ำก
น ้ำมันมำ้ อสิระใหท้่ำนเลือกซื้อตำมอัธยำศัย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ EXPOCITY http://www.expocity-
mf.com/en/# เป็นศูนยบ์ันเทงิครบวงจรที่โอซำกำ โดยรวมสวนสนุก,พพิธิภัณฑ์,หำ้งสรรพสนิคำ้,ศูนยเ์รยีนรู,้
รำ้นอำหำรนำนำชำต ิรวมกนัไวท้ีน่ี ่เป็นแหลง่เทีย่ว,กนิ,ช็อปป้ิงและเรยีนรูข้นำดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่แพยู้นเิวอรแ์ซล สตูดโิอ หรอืดสินียแ์ลนด์ โอซำกำเคยเป็นเจำ้ภำพจัดงำน World Expo 
เมือ่ปี 1970 หลังจำกนัน้พืน้ทีจั่ดงำนไดถู้กเปลีย่นเป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ ซึง่อยูห่่ำงจำกใจกลำงนครโอซำ
กำไปเพยีง 1ชัว่โมงกว่ำ พืน้ทีส่ว่นหนึง่กว่ำ 170,000 ตำรำงเมตรไดถู้กเปลีย่นเป็นศูนยบ์ันเทงิครบวงจรแห่งใหม่
ในชือ่ว่ำ EXPOCITY ที่รวมทุกสิง่ทุกอย่ำงไวใ้นพืน้ที่แบบ "วันเดยีวเดนิไม่ทั่ว ครัง้เดยีวเทีย่วไม่เต็มอิม่" La La 
port EXPOCITY  ศูนย์กำรคำ้ที่รวมสนิคำ้ทุกอย่ำงทุกประเภททั ้งของญี่ปุ่ นและจำกนำนำชำติทั่วโลก ไม่
เพยีงแต่แบรนดเ์นมชือ่ดังรำคำหรู แต่ยังมทีัง้รำ้น 100 เยนอยำ่ง Daiso, รำ้น 3coin ที่สนิคำ้ทุกอย่ำงรำคำ 300 
เยน, ศนูยจ์ ำหน่ำยเครือ่งกฬีำ, เครือ่งไฟฟ้ำ ,ซปุเปอรม์ำเก็ต,ศนูยอ์ำหำรนำนำชำต ิอำหำรเทีย่งอสิระตำมอธัยำศัย  
จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 

18.00น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 
 ** รำคำทัวรย์ังไม่รวมคำ่อำหำรบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เครือ่งดืม่) ** 
21.55น.   เดนิทำงถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ  

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทำ่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและรำคำใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ถงึ30ทำ่นและทำ่นยังประสงคเ์ดนิทำงตอ่) โดยทำง
บรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  ช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง+ควำมประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคำ้ กรุณำสง่พรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุ
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่ำทัวรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้

http://www.expocity-mf.com/en/
http://www.expocity-mf.com/en/
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ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ท่ำนสละสทิธิไ์มส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิ
คำ่ทัวรค์นืไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิ 
กรณีตอ้งกำรระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ตำ่งหรอืรมิทำงเดนิ แจง้หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทำง 
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด ำเนนิกำรแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทำง15วันเทำ่นัน้ และทำง
เซน็เตอรจ์ะท ำจองทีน่ั่งอพัเกรดเขำ้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้กรุ๊ปออกมำแลว้ ประมำณ3-5วันกอ่นวนัเดนิทำง**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช ำระเพิม่ 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **หำ้มเด็กต ำ่กวำ่16ปีและผูส้งูอำย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง
เนือ่งจำกทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ำมำรถอพัเกรดได ้

** คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง สำมำรถสัง่ซือ้จำกเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจำกตัว๋กรุ๊ปไม่สำมำรถสัง่จองลว่งหนำ้ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเท่ำ กรณีเดนิทำง3 ทำ่นจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสำมเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นกำรจัดแบบเตยีงของทำงโรงแรมไมส่ำมำรถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำรจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่ำประกันวนิำศภัยเครือ่งบนิ
ตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิม่ กรณุำแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช ำระคำ่น ้ำหนัก** 

- ซือ้น ำหนักเพิม่ 5 กก. ช ำระเพิม่ 700 บำท /เพิม่10กก. ช ำระเพิม่ 1,200 บำท 
- ซือ้น ้ำหนักเพิม่15กก. ช ำระเพิม่ 1,700 บำท/เพิม่20กก. ช ำระเพิม่ 2,200 บำท 

6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.       สิง่ที่ยนืยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.       ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูไ่มต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถูกสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไม ่
เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้สำยกำรบนิ Scoot มเีสยีคำ่บรกิำรววิแชร ์
10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ TZ15  THE LOST  OSAKA KANSAI3 4D3N OCT17-TZ-W21 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีท่ ำทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน2ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ใน
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์  (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได  ้จำกบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


