โอซาก้ า เกียวโต อิเนะ
อามาโนะฮาชิดาเตะ โกเบ 4วัน 3คืน

โอซาก้ า เกียวโต มิยาสึ วัดชิออนจิ
อามาโนะฮาชิดาเตะ นั่งกระเช้ าสู่จุดชมวิว
เมืองอิเนะ โกเบ ปราสาทโอซาก้ า
ช้ อปปิ ้ งดิวตีฟ้ รี Expo city Osaka ริ งกุ พรีเมี่ยม เอ้ าท์ เลท
อิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซือ้ Option บัตรยูนิเวอร์ แซล เจแปน
พิเศษ !!! บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ แช่ นา้ แร่ ธรรมชาติออนเซน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ ท่ าอากาศยานดอนเมือง สนามบินคันไซ โอซาก้ า ริงกุ พรี เมี่ยม เอ้ าท์ เลท

06.00น.

พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศขาออก ชัน้ 3 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ 7สายการบิน
Scoot เจ้ าหน้ าที่บริษัทให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและติดแท็กกระเป๋าก่ อนขึน้ เครื่อง
นำท่ำ นเดิน ทำงสู่ส นามบิ น คั น ไซ ประเทศญี่ ปุ่ น โดยสำยกำรบิน SCOOT เที่ ยวบิน ที่ TR298 ** รำคำทัวร์ ยังไม่รวม
ค่ำอำหำรบนเครื่ อง (บนเครื่ องมีบริกำรจำหน่ำยอำหำรและเครื่ องดื่ม) **
เดินทำงถึงสนามบินคันไซ โอซาก้ า (เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณ ำปรับนำฬิกำของท่ำนเพื่อควำมสะดวกในกำรนัด
หมำยเวลำ) สาคัญ!!! ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ อนุ ญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื อ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ า
ฝื นจะมีโทษจับและปรั บ ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและศุลกำกร รับกระเป๋ ำและสัมภำระเรี ยบร้ อย จำกนันน
้ ำท่ำนขึ ้นรถ
ปรับอำกำศเดินทำงไป ริงกุ พรี เมี่ยม เอ้ าท์ เลท แหล่งช้ อปปิ ง้ ชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซำก้ ำ ตังอยู
้ ่ที่เมืองริงกุตรงข้ ำมกับท่ำ
อำกำศยำนนำนำชำติคนั ไซ โดยออกแบบให้ มีลกั ษณะเหมือนกับเมืองท่ำของสหรัฐอเมริกำและมีบรรยำกำศแบบรี สอร์ ท ซึ่ง
ภำยในแม้ จะไม่ใหญ่ โตมำกนัก แต่ก็เพียบพร้ อมไปด้ วยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย และร้ ำนค้ ำแบรนด์เนมหลำกหลำย
อันมีชื่อเสียงจำกต่ำงประเทศ อำระให้ ท่ำนช้ อปปิ ง้ ตำมอัธยำศัย (อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย) จนถึงเวลานัดหมายนาท่ าน
เดินทางสู่ท่ พ
ี ัก
ที่พัก: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือระดับใกล้ เคียงกัน อิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย
(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบริษัทจะทำกำรแจ้ งพร้ อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดินทำง)

09.25น.
16.55น.

วันที่ 2

อิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซือ้ Option บัตรยูนิเวอร์ แซล เจแปน  อาหารเช้ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่1)อิสระให้ ท่านท่ องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันด้ วยตัวท่ านเอง
>> หรื อท่ำนสำมำรถเลือกซื ้อบัตรยูนิเวอร์ แซลเจแปน
**กรณีส่ ังซือ้ กับบริษัท ราคาบัตรท่ านละ 2,800 บาท กรุณาสั่งซือ้ พร้ อมจองทัวร์ หรือก่ อนเดินทาง10วันเท่ านัน้ (ทำง
บริษัทจำหน่ำยเฉพำะบัตรสวนสนุก ไม่รวมค่ำรถไฟในกำรเดินทำง)
**ทำงบริษัทขออนุญำตปรับรำคำบัตรขึ ้นถ้ ำเงินเยนมีกำรปรับขึ ้นเรท100เยน=35บำท**
- ยูนิเวอร์ แซลสตูดโิ อ Universal Studio Japan
ร่วมสนุกท้ ำทำยกับเครื่ องเล่นหลำกหลำยชนิดตื่นเต้ นระทึกใจจำกหนังดังที่ท่ำนชื่นชอบ กับโลกภำพยนตร์ ของฮอล์ลิว้ ดู เช่น
Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ล่องเรื อผจญภัยกับไดโนเสำร์ จำกเรื่ อง Jurassic Park นั่งเรื อเพื่อพบกับควำมน่ำ
สะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุกำรณ์ จริงกับ Jaw ใช้ ทุนสร้ ำงมหำศำลกว่ำ 1,500 ล้ ำนเยน (เฉพำะจอว์) และสนุกสนำนไปกับ
เครื่ องเล่นภำคใหม่ของ Spider-Man ที่รอให้ ท่ำนพิสจู น์ควำมมันส์ พร้ อ มทัง้ พบกับโซนตัวกำร์ ตูนสำหรับเด็กโซน “วันเดอร์
แลนด์” เป็ นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับตัวกำร์ ตูนสุดน่ำรักชื่อ ดังของญี่ ปนุ่ Hello Kitty, Snoopy,

Sesame Street หรื อเป็ นโซนใหม่ HARRY POTTER ให้ ท่ำนได้ ดื่มด่ำกับบรรยำกำศที่จำลองมำจำกในเรื่ องแฮรี่ พอร์ ตเตอร์
และพบกับโซนใหม่ลำ่ สุดที่จะเปิ ดในวันที่21เมษำยน 2560 โซน Minions Park ภำยในสวนสนุกUniversal ห้ ำมนำอำหำรและ
เครื่ อ งดื่มเข้ ำมำภำยในสวนสนุกและสำมำรถซื อ้ อำหำรได้ จำก ภำยในสวนสนุก บริ เวณด้ ำนนอกตรงทำงเข้ ำสวนสนุกคือ
Universal City walk Osaka เป็ นพื ้นที่จำหน่ำยสินค้ ำที่มีร้ำนอำหำรมำกมำย
- เลือกอิสระเที่ยวเอง ช้ อปปิ ้ งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมค่ำรถไฟและไม่มีรถบัสบริ กำร) ด้ วยกำรนั่งรถไฟ ท่ำนจะ
ได้ สมั ผัสประสบกำรณ์ กำรเดินทำงไปย่ำนต่ำงๆที่เป็ นไฮไลท์ของโอซำก้ ำย่ำนดังที่เลือกสรรเป็ นสวรรค์ของคนชอบ กิน เที่ยว ช้
อป ได้ แก่
> ย่ านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็ นย่ำนช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในโอซำก้ ำ เป็ นถนนคนเดินชินไซบำชิยำวประมำณ580
เมตร ตลอดเส้ นทำงจะมีร้ำนค้ ำอยู่ประมำณ 180 ร้ ำน ทำงฝั่งทิศใต้ ของถนนคนเดินของชินไซบำชิจะมีปำ้ ยทำงเข้ ำแถวป้ำยกูลิ
โกะ
> โดทงบุริ (Dotonburi) หนึ่งในสถำนบันเทิงยำมค่ำคืนที่โด่งดังของโอซำก้ ำ แหล่งรวมร้ ำนอำหำรมำกมำยที่เปิ ดให้ บริ กำร 24
ชั่วโมง ถนนแห่งนี จ้ ะเลียบริ มคลองโดทงโบริ และยังมีทัง้ ร้ ำนค้ ำ และแหล่งบันเทิงอี กมำกมำย รวมไปถึงป้ำยนักวิ่งกูลิโกะ
(Glico Running Man s ign) และปูคำนิโดรำคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอซำก้ ำด้ วย
> สวนนั มบะ Namba Parks ออกแบบกำรสร้ ำงให้ คล้ ำยกับหุบเขำ สำมำรถนั่งพักผ่อนในสวนแบบธรรมชำติท่ำมกลำงภูมิ
ทัศน์เมืองใหญ่ มีห้ำงสรรพสินค้ ำกว่ำ 120 ร้ ำน รวมทัง้ โรงภำพยนตร์ อัฒจรรย์ และสวนดำดฟ้ำ บนชัน้ 6 มีร้ำนอำหำรจำนวน
มำกเปิ ดให้ บริ กำร ไม่ว่ำจะเป็ น อำหำรเกำหลี อำหำรอิตำเลียน อำหำรเวียดนำม และอื่นๆ ร้ ำนค้ ำเปิ ดเวลำ 11:00-21:00
ร้ ำนอำหำรเปิ ดเวลำ 11:00-23:00
> ย่ านเด็นเด็น Den Den Town ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ Nipponbashi เป็ นย่ำนขำยสินค้ ำอิเล็กทรอนิกส์ คล้ ำยกับย่ำน Akihabara
ของโตเกียว นอกจำกนี ้ยังมีกำร์ ตนู มังงะ อนิเมะ และคอสเพลย์คำเฟ่ ต์ต่ำงๆรวมอยู่ที่นี่ด้วย ร้ ำนค้ ำเปิ ดเป็ น 2 ช่วง คือ 10:0011:00 และ 19:00-20:00
**วันนีไ้ ม่ มีบริการรถบัสและอาหารกลางวันและอาหารค่า **
ที่พัก: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือระดับใกล้ เคียงกัน อิสระพักผ่ อนตามอัธยาศัย
(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบริษัทจะทำกำรแจ้ งพร้ อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง)

วันที่ 3

โอซาก้ า เกียวโต มิยาสึ วัดชิออนจิ อามาโนะฮาชิดาเตะ นั่งกระเช้ าสู่จุดชมวิว เมืองอิเนะ โกเบ ออนเซ็น
อาหารเช้ า,เที่ยง ,เย็น (บุฟเฟ่ ต์ ขาปู)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่2)
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมื อ งมิยาสึ (Miyazu) ซึ่งอยู่ภ ำยในอำณำเขตของทางตอนบนของจังหวัด เกี ยวโต (ใช้ เวลำเดินทำง
ประมำณ 2.30 ชม.) นำท่ำนชมวัดชิออนจิ (Chionji Temple) เป็ น 1 ใน 3 วัด ของญี่ปนที
ุ่ ่มีรูปปั น้ สำคัญของเทพเจ้ ำ Monju
Bosatsu ซึ่งเป็ นเทพแห่งสติปัญ ญำ นักเรี ยนและประชำชนทั่วไปจึงนิยมมำขอพรเกี่ยวกับกำรเรี ยน ควำมสำเร็ จทำงวิชำกำร
ต่ำงๆ และยังนิยมซื ้อเครื่ องรำง omikuji (มีลกั ษณะเหมือนพัดที่พบั ไว้ ) แล้ วนำไปแขวนไว้ ที่ ต้นสน สมควรแก่เวลำนำท่ำนไป
ชม อามาโนะฮาชิดาเตะ หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่ำ สะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge in heaven) เนื่ องจากเป็ นจุดชมวิวที่ติด
1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ ปุ่น มองเห็นอ่ำวมิยำสึ ยำวกว่ำ 3 กิโลเมตร ที่มี ลักษณะเป็ นสันทรำยคดเคี ้ยว
เชื่อมต่อกัน ส่วนมุมที่มีชื่อเสียงมำกที่สดุ คือบริ เวณจุดชมวิวของภูเขำทัง้ 2 ฝั่ ง ซึ่งได้ รับกำรยอมรับมำนำนหลำยศตวรรษว่ำ
เป็ นจุดที่สวยที่สดุ จุดชมวิวที่ตดิ อันดับสวยที่สดุ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปนุ่ ได้ แก่ 1.อ่ำวมะทสึชิมำ่ เมืองเซ็นได จ.มิยำงิ 2.เกำะ
มิยะ จิม่ำ จ.ฮิโระชิมำ่ 3.อะมำโนะ ฮำชิดำเตะ เมืองเกียวโต สะพำนนี ้มีควำมยำวประมำณ 3.6 กิโลเมตร ภูมิประเทศที่หำพบ
ได้ ยำก คือ มีต้นสนขนำดเล็กใหญ่ รำว 8,000 ต้ นขึ ้นอยู่เรี ยงรำย ลักษณะทำงธรรมชำติที่ใช้ เวลำสร้ ำงหลำยพันปี แห่งนี เ้ ป็ น
ควำมมหัศจรรย์ของธรรมชำติที่ควรค่ำแก่กำรชื่นชม ด้ วยทิ วสนริ มหำดทรำยตัดผ่ำนอ่ำวมิยำซึบนคำบสมุทรทังโกะทำงตอน
เหนื อ ของเกี ยวโต นำท่ำนขึน้ กระเช้ าเคเบิล้ คาร์ เพื่อนำท่ำนขึ ้นสู่จุดชมวิว ด้ ำนบน ท่ำนจะสำมำรถชมสุดยอดแห่งควำม
สวยงำมที่นักท่องเที่ยวต่ำงชำติน้อยคนนักที่ จะพบเห็นถึงควำมละเมียดละไมของธรรมชำติ เปรี ยบดัง่ ภำพวำดสีนำ้ มัน ท่ำน
สำมำรถสัมผัสได้ ถึงบรรยำกำศของสำยลม แสงแดด อันเป็ นพิเศษสุด ท่ำนสำมำรถลองสิง่ ที่น่ำสนใจ คือ ทำมาตาโนโซกิ ในที่
ที่ท่ำนยืนอยู่ ให้ ก้มลงไประหว่ำงขำ 2 ข้ ำง ซึ่งท่ำนจะสำมำรถเห็นทัศนียภำพปรำกฏรำวกับสวรรค์ย้ำยมำอยู่บนพื ้นดิน และโลก
อยู่บนสรวงสวรรค์ตรงกันข้ ำม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่3)
นำท่ำนเดินทำงไป เมื อ งอิเนะ (Ine) เป็ นเมือ งท่ำประมง ตัง้ อยู่ทำงทิศตะวันออกของคำบสมุทรทังโกะ ฝั่ งทะเลญี่ ปนุ่ ใน
จังหวัดเกียวโต นำท่ำนลงเรื อล่องไปในอ่ำวอิเนะ ระหว่ำงล่องเรื อสนุกตื่นเต้ นในกำรให้ อำหำรนกนำงนวล และท่ำนจะได้ ชม
ภำพที่ถกู จดจำได้ คือ แนวอำคำรบ้ ำนเรื อน ฟุนำยะ ที่ตงอยู
ั ้ ่เลียบ อ่ าวอิเนะ ทอดยำวเป็ นแนวเส้ นโค้ งสวยงำม โดยได้ รับกำร
ขึ ้นทะเบียนเป็ นเขตสงวนสำคัญ สำหรับสถำปั ตยกรรมดัง้ เดิมของญี่ ปนุ่ แต่เดิมแล้ ว ฟุนำยะ ใช้ เรี ยกรูปแบบที่ อยู่อำศัยแบบ
สร้ ำงพื ้นที่เก็บเรื อลำเล็กสำหรับหำปลำเอำไว้ ที่ชนั ้ 1 ของบ้ ำน และเนื่องจำกทุกครัวเรื อนมีบ้ำนตังอยู
้ ่ติดกับทะเล จึงสำมำรถ
ดื่ม ด่ำ กับ ทัศนี ย ภำพแสนงดงำมจำกที่ บ้ ำนได้ ปั จ จุบัน ชำวประมงมัก จะปรั บ เปลี่ย นชัน้ 2 ของบ้ ำนไปเป็ น ที่ พักส ำหรั บ
นักท่องเที่ยว สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่โกเบ เพื่อนาท่ านเข้ าที่พัก Fruit & Park Hotel Onsen โรงแรมสวยงำมสไตล์
ยุโรปที่ตกแต่งพร้ อมสวนสวยงำมขนำดใหญ่
 รับประทานอาหารค่า (มือ้ ที่4) พร้ อมเมนูขาปูยักษ์ ไม่ อัน้
หลังอาหารไม่ ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นา้ แร่ ในสไตล์ ญ่ ีปุ่น
ที่มีสีและแร่ ธาตุท่ ีแต่ งต่ างกันไปในแต่ ละพืน้ ที่ ให้ ท่านได้ ลงไปแช่ ในบ่ อนา้ ร้ อนธรรมชาติด้วยร่ างการเปลือยเปล่ า
เพื่อเพิ่มความผ่ อนคลายให้ ร่ายการและบารุงผิวพรรณให้ ดูเปล่ งปลั่ง เรี ยบเนียน และยังมีส่วนช่ วยในเรื่องของการ
บรรเทาอาการเจ็บป่ วยต่ างๆได้ อีกด้ วย และที่โรงแรมแห่ งนี ย้ ังมี Arima Onsen ออนเซ็นขึน้ ชื่อของเมืองโกเบ เป็ น
นา้ แร่ ธรรมชาติสีทองเป็ นที่ร้ ูจักกันมากในญี่ปุ่น เนื่องจากเคยมีจักรพรรดิ์องค์ หนึ่งของญี่ปุ่นได้ ลงมาแช่ ออนเซ็นที่
แห่ งนีจ้ นเป็ นที่เลื่องลือและรู้จักกันแพร่ หลาย
ที่พัก: FRUIT & PARK HOTEL หรือระดับใกล้ เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบริษัทจะทำกำรแจ้ งพร้ อมใบนัดหมำย 3-5 วันก่อนวันเดินทำง)

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่ 4

ปราสาทโอซาก้ า (นาชมด้ านนอก) ช้ อปปิ ้ งดิวตีฟ้ รี Expo city Osaka สนามบินคันไซ ท่ าอากาศยานดอนเมือง
 อาหารเช้ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่5)
นำท่ำนเดินทำงสู่ ปราสาทโอซาก้ า เป็ นสัญลักษณ์ อนั โดดเด่นของเมืองโอซำก้ ำ สร้ ำงขึ ้นเป็ นครัง้ แรกบนบริ เวณที่เคยเป็ นวัด
Osaka Hongan-jiเมื่ อ ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นั ก รบระดับ ไดเมี ย วผู้พ ยำยำมรวบรวม
ประเทศเป็ นครัง้ แรกหอคอยประสำทหรื อส่วนที่เรี ยกว่ำ Tenshukakuแล้ วเสร็ จ ลงสองปี ต่อมำ แต่หลังจำกสงครำม Osaka
Natsu No-jinในปี ค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่ำล้ ำงโคตร Tenshukakuก็ถกู ทำลำยลงย่อยยับ ต่อมำได้ รับกำรบูรณะใหม่
ในสมัย Tokugawa แต่น่ำเสียดำยที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ ถกู ฟ้ำฝ่ ำเสียหำยทังหมด
้
ก่อนจะทำกำรบูรณะขึ ้นมำใหม่อีกครัง้ และถูก
ประกำศให้ เป็ นสมบัตขิ องชำติอีกด้ วย ปรำสำทโอซำก้ ำปั จจุบนั สูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชัน้ เครื่ องประดับหลังคำและภำพเสือ
บนกำแพงตัวปรำสำทและหลำยๆส่วนลงทองสีอร่ ำมสวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์
โดยรวมของเมืองโอซำก้ ำได้ อย่ำงชัดเจนในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวจำกทัง้ ในและนอกประเทศมำเยือนปี ละรำว 1-3 ล้ ำนคน
(ทัวร์ นำชมและถ่ำยรูปบริ เวณด้ ำนนอก) จนสมควรแก่เวลำนำท่ำนไปช้ อปปิ ง้ ที่ Joy one Duty Free ให้ ท่ำนเลือกซือ้ ของฝำก
รำคำถูก อำทิเช่น ขนม เครื่ องสำอำง เครื่ อ งไฟฟ้ำ โฟมล้ ำงหน้ ำและยำสระผมถ่ำนหินภูเขำไฟ, ผลิตภัณ ฑ์ ยำ อำหำรเสริ ม
คอลลำเจน ของดร. โนงูจิ ฮิ เดโยะบุค คลส ำคัญ คนหนึ่ งในประวัติศ ำสตร์ ด้ำ นกำรแพท ย์ ข องประเทศญี่ ปุ่ น หรื อ จะเป็ น
ผลิตภัณ ฑ์ จำกน ้ำมันม้ ำ อิสระให้ ท่ำนเลือ กซื อ้ ตำมอัธยำศัย จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ EXPOCITY http://www.expocitymf.com/en/# เป็ น ศูนย์ บันเทิงครบวงจรที่ โอซำกำ โดยรวมสวนสนุก ,พิพิธภัณ ฑ์ ,ห้ ำงสรรพสิน ค้ ำ ,ศูน ย์ เรี ยนรู้ ,ร้ ำนอำหำร
นำนำชำติ รวมกันไว้ ที่นี่ เป็ นแหล่งเที่ยว,กิน,ช็อปปิ ง้ และเรี ยนรู้ขนำดใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ และเป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่แพ้
ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ หรื อดิสนีย์แลนด์ โอซำกำเคยเป็ นเจ้ ำภำพจัดงำน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจำกนันพื
้ ้นที่จัดงำนได้ ถูก
เปลี่ยนเป็ นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ ซึ่งอยู่ห่ำงจำกใจกลำงนครโอซำกำไปเพียง 1ชั่วโมงกว่ำ พื ้นที่ส่วนหนึ่งกว่ำ 170,000
ตำรำงเมตรได้ ถกู เปลี่ยนเป็ นศูนย์บนั เทิงครบวงจรแห่งใหม่ในชื่อว่ำ EXPOCITY ที่รวมทุกสิง่ ทุกอย่ำงไว้ ในพื ้นที่แบบ "วันเดียว
เดินไม่ทวั่ ครัง้ เดียวเที่ยวไม่เต็มอิ่ม" อำหำรเที่ยงอิสระตำมอัธยำศัย
จนสมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางไป สนามบินคันไซ
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR297
** รำคำทัวร์ ยงั ไม่รวมค่ำอำหำรบนเครื่ อง (บนเครื่ องมีบริกำรจำหน่ำยอำหำรและเครื่ องดื่ม) **
เดินทำงถึงท่ าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ

18.00น.
21.55น.

วันเดินทาง

29ต.ค. – 1 พ.ย.60
5 – 8 พ.ย. 60
12 – 15 พ.ย. 60
19 -22 พ.ย. 60
26 – 29 พ.ย. 60
3 – 6 ธ.ค. 60
10 – 13 ธ.ค. 60
17 – 20 ธ.ค. 60
24 – 27 ธ.ค.60
31ธ.ค. – 3ม.ค. 61
7 -10 ม.ค. 61
14 – 17 ม.ค. 61
21 – 24 ม.ค. 61
28 – 31 ม.ค. 61
4 – 7 ก.พ. 61
11 – 14ก.พ. 61
18 – 21 ก.พ. 61
25 – 28 ก.พ.61
4 -7 มี.ค.61
11 – 14 มี.ค.61
18 – 21 มี.ค.61

ราคาผู้ใหญ่

24,900
22,900
24,900
24,900
24,900
28,900
28,900
26,900
26,900
35,900
22,900
24,900
24,900
24,900
25,900
25,900
22,900
25,900
26,900
26,900
26,900

ราคาเด็ก 2-6 ปี
( ไม่ เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2
ท่ าน)

ไม่ มีราคาเด็ก
*Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่ เกิน 2 ปี )

พักเดี่ยวเพิ่ม/
เดินทางท่ านเดียว

ที่น่ ัง

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

หมายเหตุ

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่ วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของท่ านเป็ นหลัก เพื่อให้ ท่านท่ องเที่ยวได้ ครบถ้ วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่น สามารถให้ บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึง
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่ าบริการเพิ่มขึน้ โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางครัง้ นีจ้ ะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป กรณีไม่ถึง30ท่ำน
- ขอส่งจอยทัวร์ ให้ กบั บริษัทที่มีโปรแกรมและรำคำใกล้ เคียงกัน
- หรื อขอเลื่อน หรื อยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทาง 10 วัน
- หรื อขอสงวนสิทธิในกำรปรับรำคำค่ำบริ กำรเพิม่ (ในกรณี ที่ผ้ เู ดินทำงไม่ถึง30ท่ำนและท่ำนยังประสงค์เดินทำงต่อ) โดยทำงบริ ษัท
จะทำกำรแจ้ งให้ ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ ำ
2. ในกรณี ที่ ลู ก ค้ าต้ องออกตั๋ วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ าที่ ของบริ ษั ท ฯ ก่ อนทุ ก ครั ้ง มิ ฉ ะนั ้น ทาง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
3.การชาระค่ าบริการ ชำระเงินค่ำจองทัวร์ ท่ำนละ 15,000 บำท ส่วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำง 20วัน
**สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตผู้เดินทำง+ควำมประสงค์เพิม่ เติมของลูกค้ ำ กรุณำส่งพร้ อมหลักฐำนกำรโอนเงินมัดจำหรื อพร้ อมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ และชำระเงินค่ำจองค่ำทัวร์ แล้ วสำมำรถยกเลิกได้ 45วันก่อนเดินทำงเท่ำนัน้ แต่กรณี พีเรี ยดที่เดินทำงนันๆเต็
้ ม
แล้ วไม่สำมำรถยกเลิกหรื อขอคืนเงินได้ ทกุ กรณียกเว้ นเปลี่ยนผู้เดินทำงแทน
และพีเรี ยดรำคำโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ และชำระเงินค่ำจองค่ำทัวร์ แล้ ว ไม่สำมำรถยกเลิก เลื่อน หรื อขอคืนเงินได้ ทกุ กรณี
กรณีที่กองตรวจคนเข้ ำเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทำงออก หรื อ เข้ ำประเทศที่ระบุไว้ ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึงเมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ ว ถ้ ำท่ำนงดกำรใช้ บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง
หรื อไม่เดินทำงพร้ อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ไม่สำมำรถเรี ยกร้ องค่ำบริกำรและเงินค่ำทัวร์ คืนไม่วำ่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่ำตัว๋ โดยสำรเครื่ องบินไป-กลับชันประหยั
้
ดพร้ อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ ข้ำงต้ น
ที่นงั่ เป็ นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบิน
กรณีต้องกำรระบุที่นงั่ ติดกันทังกรุ
้ ๊ ปหรื อริมหน้ ำต่ำงหรื อริมทำงเดิน แจ้ งหน้ ำเคำน์ เตอร์ เช็คอิน ณ วันเดินทำง
**กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะต้ องกำรปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จะต้ องดำเนินกำรแจ้ งพร้ อมจองทัวร์ หรื อก่อนเดินทำง15วันเท่ำนัน้ และทำง
เซ็นเตอร์ จะทำจองที่นงั่ อัพเกรดเข้ ำระบบได้ เมื่อE-Ticket ทังกรุ
้ ๊ ปออกมำแล้ ว ประมำณ3-5วันก่อนวันเดินทำง**
- ที่นงั่ Stretch Seat / Long Leg ชำระเพิม่ 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **ห้ ำมเด็กต่ำกว่ำ16ปี และผู้สงู อำยุ65ปี ขึ ้นไปนัง่ เนื่องจำกที่นงั่ อยู่
บริเวณ Exit Seat
- ที่นงั่ Scoot Biz ตัว๋ กรุ๊ปไม่สำมำรถอัพเกรดได้
** ค่ำทัวร์ ไม่รวมค่ำอำหำรบนเครื่ อง สำมำรถสัง่ ซื ้อจำกเล่มเมนูบนเครื่ องได้ เลยเนื่องจำกตัว๋ กรุ๊ปไม่สำมำรถสัง่ จองล่วงหน้ ำได้
2. ค่ำที่พกั ห้ องละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมที่ระบุไว้ ในรำยกำรหรื อระดับเทียบเท่ำ กรณี เดินทำง3 ท่ำนจะเป็ นห้ องTriple จะเป็ นแบบเตียงเดี่ยวสำม
เตียงหรื อแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็ นกำรจัดแบบเตียงของทำงโรงแรมไม่สำมำรถระบุได้
กรณี โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในกำรจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2ห้ อง คือ 1ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่ค่ำใช้ จ่ำย
เพิม่
3. ค่ำอำหำรค่ำเข้ ำชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ระบุไว้ ในรำยกำรทัวร์ ข้ำงต้ น
4. เจ้ ำหน้ ำที่บริษัทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง
5. ค่ านา้ หนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน Scoot กำหนดท่ านละไม่ เกิน 20 กิโลกรั ม และค่ำประกันวินำศภัยเครื่ องบินตำมเงื่อนไข
ของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรี ยกเก็บ
**กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะซื ้อน ้ำหนักเพิม่ กรุณำแจ้ งพร้ อมจองทัวร์ พร้ อมชำระค่ำน ้ำหนัก**
- ซื ้อนำหนักเพิม่ 5 กก. ชำระเพิม่ 700 บำท /เพิม่ 10กก. ชำระเพิม่ 1,200 บำท

- ซื ้อน ้ำหนักเพิม่ 15กก. ชำระเพิม่ 1,700 บำท/เพิม่ 20กก. ชำระเพิม่ 2,200 บำท
6. ค่ำประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่ำน
ละ 500,000 บำทตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่ รวมประกันสุขภาพ
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทยและเอกสำรต่ำงด้ ำวต่ำงๆ
2. ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุอำทิเช่นค่ำอำหำรเครื่ องดื่มค่ำซักรี ด ค่ำโทรศัพท์เป็ นต้ น
3. ค่ำภำษีทกุ รำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ ำมีกำรเรี ยกเก็บ)
4. ค่ำภำษีน ้ำมันที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่ำ Vat 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%
6. ค่ำทิปยกกระเป๋ ำทุกโรงแรม
7. ค่ าทิปไกด์ รวมคนขับรถ ท่ านละ 3,500 เยนต่ อทริป สาหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ นา้ ใจจากท่ าน
รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้ นวีซ่ำเข้ ำประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย
(เอกสำรที่จะต้ องใช้ ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้ เข้ ำประเทศ)
จำกมำตรกำรยกเว้ นวีซ่ำเข้ ำประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่วำ่ จะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสำรในขันตอนกำรตรวจเข้
้
ำเมือง เพื่อยืนยันกำรมีคณ
ุ สมบัตกิ ำรเข้ ำ
ประเทศญี่ปนุ่ * ดังต่อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขำออกจำกประเทศญี่ปนุ่ (ทำงบริษัทฯจัดกำรให้ )
2. สิง่ ที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่อำจเกิดขึ ้นในระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปนุ่ (ทำงบริษัทจัดกำรให้ )
4. กำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปนุ่ (ทำงบริษัทฯจัดกำรให้ )
คุณสมบัตกิ ำรเข้ ำประเทศญี่ปนุ่ (สำหรับกรณีกำรเข้ ำประเทศญี่ปนุ่ ด้ วยมำตรกำรยกเว้ นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทำงต้ องมีอำยุกำรใช้ งำนเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปนุ่ จะต้ องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมำย และเข้ ำข่ำยคุณสมบัตกิ ำรพำนักระยะสัน้
3. ในขันตอนกำรขอเข้
้
ำประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลำกำรพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัตกิ ำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปนุ่ มิได้ อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ ำประเทศ และไม่
เข้ ำข่ำยคุณสมบัตทิ ี่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ ำประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ า
และบริษั ท ฯ และเมื่อ ท่ านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่ าทั วร์ ทั ้งหมดกั บทางบริ ษัท ฯ แล้ ว ทางบริษั ทฯ จะถื อ ว่ าท่ านได้ ยอมรั บ
เงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ ทัง้ หมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีท่ มี ีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถึง 30ท่ำน
2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ ้นก่อนวันเดินทำง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำอันเนื่องจำกสำเหตุตำ่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ ำจำกสำยกำรบิน , กำรยกเลิกบิน, กำรประท้ วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำร
จลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิง่ ของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หำกเกิดสิง่ ของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุ
จำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรื อค่ำทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทำงบริษัทฯ แล้ ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่ำงๆ ทังหมด
้
7. รำยกำรนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับกำรยืนยันจำกบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจำกได้ สำรองโรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว โดย
โรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุในโปรแกรม
8. กำรจัดกำรเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในกำรจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปที่เข้ ำพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอำจจะขอ
เปลี่ยนห้ องได้ ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ควำมพร้ อมให้ บริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกันได้
9. กรณี ผ้ เู ดินทำงต้ องกำรควำมช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อำทิเช่น ใช้ ววิ แชร์ กรุณำแจ้ งบริษัทฯ อย่ำงน้ อย 7วันก่อนกำรเดินทำง มิฉะนัน้ บริษัท ฯไม่
สำมำรถจัดกำรได้ ลว่ งหน้ ำได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในกำรให้ คำสัญญำใด ๆ ทัง้ สิ ้นแทนผู้จัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอำนำจของผู้
จัดกำกับเท่ำนัน้
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ได้ เนื่ องจำกเป็ นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณี ที่ผ้ เู ดินทำงไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ ำเมือง-ออกเมือ ง ไม่ว่ำจะเป็ นกองตรวจคนเข้ ำเมืองหรื อ กรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่อ งเที่ ยว อัน
เนื่องมำจำกกำรกระทำที่สอ่ ไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้ อง หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ3เตี ยง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในกำรจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ อง คือ 1ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่คำ่ ใช้ จ่ำยเพิม่
13. สภำพกำรจลำจรในช่วงวันเดินทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของญี่ ปนุ่ หรื อ วันเสำร์ อำทิตย์ รถอำจจะติด อำจทำให้ เวลำในกำรท่ องเที่ยว
และ ช้ อปปิ ง้ แต่ละสถำนที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในกำรบริหำรเวลำ ซึ่งอำจจะขอควำมร่วมมือจำกผู้เดินทำง
ในบำงครัง้ ที่ต้องเร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ท่องเที่ยวตำมโปรแกรม
14. บริกำรน ้ำดื่มท่ำนวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันที่ทำทัวร์ เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของกำรเดินทำงรวมจำนวน2ขวด
15. กำรบริกำรของรถบัสนำเที่ยวญี่ปนุ่ ตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปนุ่ สำมำรถให้ บริกำรวันละ10-12ชั่วโมง อำทิเช่น เริ่มงำนเวลำ 8.00น.ถึง
เวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มิอำจเพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กับสภำพกำรจรำจร
ในวันเดินทำงนั ้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ในโปรแกรมกำรเดินทำง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ ทำไว้ สำหรับควำมคุ้มครองผู้เดินทำง เป็ นกำรกำรประกันอุบตั ิเหตุจำกกำรเดินทำงท่องเที่ยว ตำมพ.ร.บ. กำร
ท่องเที่ยว เท่ำนัน้ ไม่ ได้ ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ ได้ ป่วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทำงบริษัทฯถือว่ำ
ท่ำนได้ เข้ ำใจและยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่ำนชำระเงินค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซื ้อประกันสุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได้ จำกบริษัทประกัน
ทัว่ ไปและควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุ้มครองให้ ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในกำรให้ คำสัญญำใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอำนำจของผู้
จัดกำกับเท่ำนัน้
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ได้ เนื่ องจำกเป็ นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณี ที่ผ้ เู ดินทำงไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ ำเมือง-ออกเมือ ง ไม่ว่ำจะเป็ นกองตรวจคนเข้ ำเมืองหรื อ กรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่อ งเที่ ยว อัน
เนื่องมำจำกกำรกระทำที่สอ่ ไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้ อง หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

