
 

TR84 Wow4 Golden Route Osaka Tokyo 5D 4N  

 

Wow#4 Golden Route โอซากา้ โตเกยีว 
5วนั 4คนื เกยีวโต ชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ 

มตัสโึมโต ้Fuji Pink moss คาวากจูโิกะ 

พกัโอซากา้ 1 คนื โอกาก/ินาโกยา่ 1 คนื มตัสโึมโต ้(ออน
เซ็น) 1 คนื นารติะ 1คนื 

โอซากา้ รงิก ุพรเีม ีย่ม เอา้ทเ์ลท ปราสาทโอซากา้ เกยีวโต ศาลเจา้เฮอนั พธิชีง
ชาแบบญีปุ่่ น ฟชูมิอินิาร ิโอกาก ิออิอนมอลล ์หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 

ทาคายามา่ เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิปราสาทมตัสโึมโต ้ยามานาช ิทุง่พงิคม์อส 



Shibazakura หรอืโอชโินะฮกัไก คาวากจูโิกะ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว โตเกยีว 
วดัอาซากสุะ ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุนารติะ 

คุม้!!!Wifi on bus + ทานเมนบูฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์และชาบไูม่
อ ัน้!!! 

 บนิสูส่นามบนิคนัไซ โอซากา้ สายการบนิ Scoot (TR) 
เครือ่งใหม ่ทนัสมยั DREM LINER B787-8 340 ทีน่ ัง่ 

นํา้หนกักระเป๋า 20 KG 

  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ – รงิก ุพรเีมีย่ม 
เอา้ทเ์ล็ท 

2  โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – รา้นชงชา - ศาลเจา้ฟชูมิ ิ
อนิาร ิ– กฟิ ุเมอืงโอกาก ิ- หา้งออิอนมอลล ์

3  โอกาก ิ- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ลติเต ิล้เกยีวโต – เขตเมอืงเกา่ซนัมา
ชซูิจ ิ– มตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้-  ออนเซ็น 

4  มตัสโึมโต ้– ยามานาช ิ– ทุง่พงิคม์อส – คาวากจูโิกะ – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – 
โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ- นารติะ 

5  นารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

04 - 08 May 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 

11 - 15 May 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

18 - 22 May 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

25 - 29 May 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 9,500 

รายละเอยีดทวัร ์



วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ – รงิก ุพรี
เมีย่ม เอา้ทเ์ล็ท 

06.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 
3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวย
ความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่
TR866 *ราคาทัวรย์ังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและ
เครือ่งดืม่) 

16.45  เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุา
ปรับเวลาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร สาํคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้าํอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้นําทา่นขึน้รถ
ปรับอากาศเดนิทางไป รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท Rinku Premium Outlets แหลง่ช ้

อปป้ิงชือ่ดังอกีแหง่หนึง่ของโอซากา้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรงิกตุรงขา้มกับทา่อากาศยาน
นานาชาตคิันไซ โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนกับเมอืงทา่ของสหรัฐอเมรกิาและมี
บรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึง่ภายในแมจ้ะไมใ่หญโ่ตมากนัก แตก็่เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่
อํานวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอันมชีือ่เสยีงจาก
ตา่งประเทศ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

(อาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั) จนถงึเวลานดัหมายนาํทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: N Gate HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่2 โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – รา้นชงชา - ศาลเจา้ฟู
ชมิ ิอนิาร ิ– กฟิ ุเมอืงโอกาก ิ- หา้งออิอนมอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ สรา้ง
ขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวดั Osaka Hongan-ji เมือ่ปีค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศ
เป็นครัง้แรก แตห่ลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกลู 
Toyotomi ถ ู กฆา่ลา้งโคตร Te  nshukakuก็ถกูทําลายลงยอ่ยยับ ตอ่มาไดร้ับการ
บรูณะใหมใ่นสมัย Tokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหาย
ทัง้หมดกอ่นจะทําการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกี
ดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุันสงู55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้ เครือ่งประดับหลังคาและภาพ



เสอืบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีรา่มสวยงาม (ทวัรน์าํชมและ
ถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แก่
ของญีปุ่่ น ซึง่มามอีายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึง่ในอดตีมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางดา้น
ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอยา่งมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2 ) เมน ูชาบู บุฟเฟ่ต ์ 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางไปชม ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามงดงาม
และสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไมไ่ดม้ี
ประวตัคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต เพราะศาลเจา้นี้
ถกูสรา้งขึน้เนือ่งในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ยกวา่ปีกอ่นเทา่นัน้ 
โดยสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามม ุ(Emperor Kammu) และจักรพรรดิโ์คเมอ ิ
(Emperor Komei) ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคารหลัก
ของศาลเจา้นี ้มตีน้แบบมาจากอาคารเดมิทีอ่ยูใ่นพระราชวงัสมัยยคุเฮอันซึง่มขีนาดเล็ก
กวา่ของจรงิ จากน ัน้นาํทา่นสมัผสัประสบการณ์ พเิศษพธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่น
ไดเ้รยีนชงชาแบบธรรมเนยีมญีปุ่่ นสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางไปชมศาลเจา้ฟชูมิ ิอ ิ
นาร ิชมเสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้
ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็น
ฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAทีซ่ายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอด
ซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนาจนสมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางสู ่กฟิ ุเมอืงโอกาก ินาํทา่นเดนิทางสูห่า้งออิอนมอลล ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้ เครือ่งใช ้ของใชต้า่งๆหรอืเลอืกทานอาหารตามอัธยาศัย อาหารมือ้เย็นอสิระ
ตามอธัยาศยั 

คํ่า  สมควรแกเ่วลานาํทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Hotel Koyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

(อาจจะมกีารปรับเปลีย่นพักเมอืงใกลเ้คยีง เชน่ นาโกยา่) 

 

วนั

ที ่3 
โอกาก ิ- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ลติเต ิล้เกยีวโต – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ
– มตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้-  ออนเซ็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawago-go) ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกทางวฒันธรรมโดยยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1995 ภายในหมูบ่า้นทีส่วยงามและเป็นแบบญีปุ่่ น



แทด้ัง้เดมินัน้มเีสน่หด์งึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วทัง้ใน และตา่งประเท  ศ เป็นจํานวนมาก เอกลักษณ์
ของบา้นในแบบกัสโชสคึรุ ิ(Gassho-zukuri) บา้นแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากคําวา่“กัสโช” 
ซึง่แปลวา่ “พนมมอื”ตามรปูแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นม
เขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้น
สรา้งขึน้โดยไมไ่ดใ้ชต้ะป ูอกีทัง้วสัดอุปุกรณ์ในการกอ่สรา้งตา่งๆ ลว้นแตม่าจากวสัดจุากธรรมชาต ิ
อยา่งตน้หญา้ทีป่ลกูไวเ้พือ่นํามาใชม้งุเป็นหลังคาขนาดหนาแตย่ังคงความแข็งแรง จนสามารถ
รองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งดี 

เทีย่

ง  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนแูบบ Set ญีปุ่่ น 

บา่ย  นําทา่นชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่
เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี 
ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ (ทัวรนํ์าชมดา้นอก) จากนัน้นําทา่นเดมิ
ชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิSanmachi-Suji ซึง่เป็นหมูบ่า้น
เกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นได ้
เดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย 
เชน่ รา้นผลติและจํา  หน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืง
เฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่
ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาว
ญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนม
ของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอืถา่ยรปูกับสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge จน
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้นําทา่นแวะถา่ยรปู ปราสาทมตัสโึมโต ้หรอื
ปราสาทอกีาดาํ (ทัวรนํ์าชมถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเกา่แกท่ีส่ดุใน
ญีปุ่่ นและไดถ้กูขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตล้ํิาคา่ประจําชาต ิการตัดกันของสดํีาและสขีาวของผนังปนู
ดา้นนอกปราสาท ทําใหป้ราสาทแหง่นีด้โูดดเดน่งดงามตัดกับฉากหลังของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น 
ปราสาทแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้จากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลาย
อยา่ง ปราสาทมัตสโึมโตย้ังมศีาลาชมดวงจันทรท์ีง่ดงาม แสดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของขนุนางใน
สมัยกอ่น ในฤดใูบไมผ้ลบิรเิวณดา้นลา่งของปราสาทจะกลับมามชีวีติชวีาดว้ยสสีนัของดอกซากรุะ
อกีครัง้ สมควรแกเ่วลานาํทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรม 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที5่) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

หลังอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น 
(Onsen) น้ําแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพั้กผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น้ําแรธ่รรมชาตนิี้
มสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภัยไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลั่ง 

ทีพ่กั: Ike no Taira Shirakaba Kogen Onsen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 

วนัที ่4 มตัสโึมโต ้– ยามานาช ิ– ทุง่พงิคม์อส – คาวากจูโิกะ – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 
– โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ- นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6) 

นําทา่นเดนิทางไป จงัหวดัยามานาซ ิยา่นภเูขาไฟฟจู ินําทา่นเดนิทางสูทุ่ง่ Pink 
Moss นาํทา่นชมทุง่ชบิะซากรุะ หรอืทีเ่รารูจั้กกันดใีนนาม ทุง่พงิคม์อส 
Shibazakura หรอืชือ่อยา่งเป็นทางการวา่ Moss Phlox/Phlox Subulata เรยีกกันงา่ยๆ
วา่พงิคม์อส เป็นดอกไมพ้ันธเ์ล็กทีม่ขีนาดประมาณ 1.5 ซม. มทีัง้สชีมพ ูแดง มว่ง และ 
ขาว ทีถ่กูเรยีกวา่ ชบิะซากรุะเพราะมรีปูรา่งดอกคลา้ยดอกซากรุะแตบ่านอยูบ่นพืน้ดนิ
คลา้ยตน้หญา้ ดว้ยลักษณะพเิศษดังกลา่วจงึนยิมปลกูเป็นสวนดอกไมห้รอืพชืคลมุดนิ 
คําวา่ชบิะ หมายถงึตน้หญา้ จงึแปลไดว้า่ ซากรุะตน้หญา้ ตน้ชบิะซากรุะนีจ้ะเป็นทุง่กวา้ง
ขนาดใหญท่ีม่ตีน้ชบิะซากรุะนับแสนตน้ปกคลมุ สชีมพดูสูวยงามสลับกับสขีาว 
เบือ้งหลังจะเป็นฉากของภเูขาไฟฟจูใินกรณีทีอ่ากาศดทีา่นจะเห็นววิภเูขาไฟฟจูอิยู่
เบือ้งหลัง อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสความสวยงามถา่ยรปูตามอัธยาศัยและซือ้ของฝากของ
ทีร่ะลกึทีม่เีฉพาะในงาน เชน่ คกุกีฟ้จูยิามะ โมจใิบซากรุะ ฟจูชิบิะซากรุะมันจทูีม่รีสชาต ิ
กลิน่หอมหวาน หรอืจะเป็นเซมเบอฤิดใูบไมผ้ล ิราเมงโฮโต โยชดิะอดุง้ ก็มใีหเ้ลอืกซือ้
อยา่งมากมาย 

(หมายเหต:ุ เทศกาล Fuji Shibazakura Festival ระยะเวลาจัดงานวนัที ่14 เมษายน 
ถงึ 27 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลาดอกไมบ้านอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่ับสภาพ
อากาศ บรษัิทฯไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้กรณีเทศกาลจบแลว้/ดอกไมโ้รย
หมดแลว้ จะพาไปหมูบ่า้นน้ําใส โอชโินะฮคัไกแทน) จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป 
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ เพือ่รับประทานอาหารกลางวนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมน ูJapanese set  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 
Experience Earthquake ทา่นจะไดท้ดสอบในบา้นจําลองแผน่ดนิไหว รับการ
สัน่สะเทอืนจากขัน้ตํ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้ง
จําลองแบบตา่งๆ จากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครือ่งสําอาง 
เครือ่งไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน้ํามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์
4GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ น 
จนสมควรแกเ่วลานาํทา่นเดนิทางเขา้สู ่โตเกยีว เมอืงหลวง นําทา่นเดนิทางสู ่วดั
อาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคาํ 
ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วดัพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคัน
โต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นที่
ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าคาํรณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 
4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอัน



ศักดิส์ทิธิข์องวดัแหง่นี ้ หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีง
ของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ 
และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวดัแหง่นีต้อ้งมาตอ่ควิกัน ทา่นจะได ้
เพลดิเพลนิ กับการ ชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้
ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ 
ไดท้ีน่ี ่หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีว
สกายทร ี(Tokyo Sky tree) ไดต้ามอัธยาศัย แลนด ์มารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว 
ทีท่า่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวดัอาซากซุะ จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิง
ยา่นชนิจูก ุยา่นชอ้ปป้ิงชัน้นําของชาวญีปุ่่ นทีถ่อืวา่เป็นแหลง่อัพเดทเทรนดใ์หม่ๆ เป็น
ยา่นความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุัน เชญิทา่นเลอืก ชมและซือ้ สนิคา้
มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note Book, 
นาฬกิา, เสือ้ผา้ และเครือ่งสําอาง KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอืน่ ๆ อกี
มากมาย ทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และทีจ่ะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน 
(อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน  
เทา่กันหมด ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นได ้ อาหารมือ้เย็นอสิระตาม
อธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆจนถงึเวลานดัหมายนาํทา่นเดนิทางสู่

ทีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 นารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) สมควรแกเ่วลา
เดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

09.35  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR869 *ราคาทัวรย์ัง
ไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

14.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 



หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันาํเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิาร
เพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้ับบรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้
กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การชําระคา่บรกิาร ชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20
วนั 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลักฐานการโอน
เงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได้
ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 



ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกันทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วนั
เดนิทาง 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์
หรอืกอ่นเดนิทาง15วนัเทา่นัน้ และทางเซน็เตอรจ์ะทําจองทีน่ั่งอัพเกรดเขา้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้
กรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วนักอ่นวนัเดนิทาง** 

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชาํระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ่ากวา่16ปีและ
ผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ังเนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 

- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอัพเกรดได ้

** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้



 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็น
หอ้งTriple จะเป็นแบบเตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบ
เตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้ 

กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพัก
คู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 



5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot กาํหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และคา่
ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,200 บาท 

- ซือ้น้ําหนักเพิม่15กก. ชาํระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,200 บาท 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สขุภาพ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สาํหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ํา้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 



4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

 1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัติ
การพํานักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  



9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีทํ่าทัวรเ์ต็มวนั เริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน
3ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 

 


