
 
 

 
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์       The Lost Kansai 2 Osaka-MAR-4D-TZ-W21 

 
CODE: TZ09 The Lost Kansai#2// Osaka Kyoto Kobe Nara 4Days 3Nights  

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

The Lost Kansai#2 โอซากา้ เกยีวโต นารา โกเบ 4วนั 3คนื 
โอซากา้ ช้อปป้ิงชินไชบาชิ รงิกุเอา้ท์เลท ปราสาทโอซากา้ เกยีวโต ศาลเจา้ฟูชิมอินิาร ิ 

วดัคโิยมสิ ึ(วดัน า้ใส) ย่านกอิอน โกเบ หุน่เหล็ก Tetsujinหมายเลข 28 
 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT บนิตรงสู่คนัไซ(โอซากา้)   

เครือ่งใหมล่ าใหญ ่DREM LINNER  B787-8  ทนัสมยั สุด สุด 340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20 KG  

โปรโมชัน่สดุคุม้ เร ิม่เพยีง 22 ,900 บาท พกัโอซากา้ 2คนื  โกเบ 1คนื   
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่  

23-26 ต.ค. 59 24,900  
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

6,500 34  

30ต.ค.-2 พ.ย. 59 22,900 6,500 34  
6-9 พ.ย.59 22,900 6,500 34  
13-16 พ.ย.59 23,900 6,500 34  

20-23 พ.ย.59 23,900 6,500 34  
27-30 พ.ย.59 23,900 6,500 34  
4-7 ธ.ค.59 24,900 6,500 34  

11-14 ธ.ค.59 24,900 6,500 34  
18-21 ธ.ค. 59 23,900 6,500 34  
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25-28 ธ.ค.59 25,900 *Infant 7,000บาท 
(*เด็กอายุไมเ่กนิ2ปี) 
 

6,500 34  
1-4 ม.ค.60 29,900 6,500 34  

8-11 ม.ค.60 24,900 6,500 34  
15-18 ม.ค.60 24,900 6,500 34  
22-25 ม.ค.60 24,900 6,500 34  

29 ม.ค.-1 ก.พ.60  24,900 6,500 34  
5-8 ก.พ.60 24,900 6,500 34  
12-15 ก.พ.60 24,900 6,500 34  

19-22 ก.พ.60 25,900 6,500 34  
26ก.พ.-1 ม.ีค.60 24,900 6,500 34  

5-8 ม.ีค.60 24,900 6,500 34  
12-15 ม.ีค.60 24,900 6,500 34  
19-22 ม.ีค. 60 24,900 6,500 34  

 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - รงิกุพรเีมีย่ม เอ้าทเ์ล็ท   

06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์7
สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35น.  น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่น โดยสำยกำรบนิ SCOOT เท ีย่วบนิที ่TZ298 
 **ราคาทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเคร ือ่ง (บนเคร ือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเคร ื่องดืม่)**  
16.15น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ  โอซากา้ (เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำน เพื่อควำม

สะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร ส าคญั!!! 
ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จำกนัน้น ำท่ำนขึน้รถปรับอำกำศ 
น ำท่ำนเดนิทำงไป  รงิกุ พรเีมี่ยม เอ้าทเ์ลท คืออกีหนึง่แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังอีก
แห่งหนึ่งของโอซำกำ้ ตัง้อยู่ท ีเ่ม ืองรงิกุ ตรงขำ้มกับท่ำอำกำศยำนนำนำชำตคัิน
ไซ โดยออกแบบใหม้ีลักษณะเหมือนกับเมืองท่ำของสหรัฐอเมริกำ และมี
บรรยำกำศแบบรสีอรท์ ซึง่ภำยในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมำกนัก แต่ก็เพียบพรอ้มไปดว้ย
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย และรำ้นคำ้แบรนด์เนมหลำกหลำยอันมีชือ่เสยีง
จำกต่ำงประเทศ (*อิสระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย) จนถงึเวลำนัด หมำยน ำท่ำน
เดนิทำงสู่ท ีพั่ก  

ทีพ่กั:  Sunroute Sakai Hotel Osaka หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 (ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่อง อิสระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซื้อ Option ยูนเิวอรแ์ซล เจแปน 
  อาหารเชา้  
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่)  

 อิสระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง**ไมม่รีถบสับรกิารในวนันี*้* 
 หรอืท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้*บตัรยูนเิวอรแ์ซล เจแปน (*กรณีส ั่งซื้อกบับรษิทั (แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง10วนั/ส ัง่ซื้อ
พรอ้มจองทวัร)์ **จ าหนา่ยบตัรทา่นละ 2,800 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในเดนิทาง) 
***กรณีเงนิเยนปรบัข ึน้ 100เยน=35 บาท/มากกว่า  ขออนุญาตปรบัราคาบตัรเป็น 3,000 บาท 

- ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  ร่วมสนุกทำ้ทำยกับเครื่องเล่นหลำกหลำยชนิด
ตืน่เตน้ระทกึใจจำกหนังดังทีท่่ำนชืน่ชอบ  เช่น ฉำกเพลงิไหมจ้ำกเรือ่ง “แบ็
คดรำฟท”์ล่องเรอืผจญภัยกับไดโนเสำรจ์ำกเรือ่ง“จูรำสสคิพำรค์” น่ังเรอืเพื่อ
พบกับควำมน่ำสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตุกำรณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรำ้ง
มหำศำลกว่ำ 1,500 ลำ้นเยน (เฉพำะจอ)  และสนุกสนำนไปกับเครือ่งเล่น
ภำคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ทีร่อใหท้่ำนพิสูจนค์วำมมันส ์พรอ้มทัง้พบ
กับโซนตัวกำรตู์นส ำหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์



 
 

 
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์       The Lost Kansai 2 Osaka-MAR-4D-TZ-W21 

ครอบครัวใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับตัวกำรตู์นสุดน่ำรักชือ่ดังของญีปุ่่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือ
ใหท้่ำนพบกับโซนใหม่ล่ำสุดทีจ่ะเปิดตัวเมือ่วันที ่15 กรกฎำคมนี ้คอืโซน  “HARRY POTTER” ใหท้่ำนไดด้ืม่ด ่ำ
กับบรรยำกำศทีจ่ ำลองมำจำกในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์ันเลยทเีดยีว 

- เลือกไปชอ้ปป้ิงอิสระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ำรถไฟและไม่มรีถบัสบรกิำร) เพื่อใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำชอ้ปป้ิง
อย่ำงคุม้ค่ำท่ำนจะไดพ้บกับรำ้นคำ้ทีม่ชีื่อเสยีงและรำ้นบูตคิหรูหรำดว้ยและตืน่ตำกับแฟช่ันอันทันสมัย เชิญท่ำน
สนุกสนำนกับกำร “เลอืกชมและซื้อ” สินคำ้มำกมำยในหา้งสรรพสินค้าชือ่ดงั “ไดมารู” รำ้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ, 
เครือ่งคอมพิวเตอร ์และ “รา้น 100 เยน” อสิระใหท้่ำนไดเ้ลอืกพักผ่อนตำมอัธยำศัย 
  
 เลือกอิสระเทีย่วเองดว้ยกำร “น่ังรถไฟ” ท่ำนจะไดสั้มผัสประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไปย่ำนต่ำงๆทีเ่ป็นไฮไลท์
ของโอซำกำ้ย่ำนดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เท ีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
* ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi)  http://www.shinsaibashi.or.jp/map?lang=en 
แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนีม้คีวำมยำวประมำณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ปลีก รำ้นเฟรนไชส์ รำ้นเครือ่งส ำอำงค ์รำ้น
รองเทำ้ กระเป๋ำ นำฬิกำ รำ้นกำแฟ รำ้นอำหำร รำ้ขนม รำ้นเสือ้ผำ้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่นและต่ำงประเทศ เช่น Zara 
H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ำมีทุกอย่ำงทีต่อ้งกำรรวมกันอยู่
บรเิวณนี ้
* โดทงบุริ (Dotonburi) หนึ่งในสถำนบันเทงิยำมค ่ำคนืท ี่โด่งดังของ
โอซำกำ้ เป็นแหล่งรวมรำ้นอำหำรมำกมำย ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลอง
โดทงโบร ิและยังมีทั ้งรำ้นคำ้ และแหล่งบันเทิงอีกมำกมำย ในช่วง
กลำงคนืก็จะเปิดไฟประดับประดำสวยงำมป้ำยรำ้นคำ้ต่ำงๆ รวมไปถงึป้ำย
นักวิง่กูลโิกะ(Glico Running Man sign) และปูคำนโิดรำคุ(Kani Doraku 
crab sign)ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซำกำ้ดว้ย 
* สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบกำรสรำ้งใหค้ลำ้ยกับหุบเขำ ประชำชนและนักท่องเท ี่ยวสำมำรถน่ัง
พักผ่อนในสวนแบบธรรมชำติท่ำมกลำงภูมทิัศน์เมอืงใหญ่ มหีำ้งสรรพสนิคำ้กว่ำ 120 รำ้น รวมทัง้โรงภำพยนตร ์
อัศจรรย์ และสวนดำดฟ้ำ บนชั้น 6 มรีำ้นอำหำรจ ำนวนมำกเปิดใหบ้รกิำร ไม่ว่ำจะเป็น อำหำรเกำหลี อำหำรอติำ
เลยีน อำหำรเวยีดนำม และอืน่ๆ รำ้นคำ้เปิดเวลำ 11:00-21:00 รำ้นอำหำรเปิดเวลำ 11:00-23:00 
* Den Den Town  เด็นเด็น Den Den Town ตั ้งอยู่ในพื้นท ี ่Nipponbashi เป็นย่ำนขำยสินคำ้อเิล็กทรอนกิส ์
คลำ้ยกับย่ำน Akihabara ของโตเกยีว ซึง่สำมำรถต่อรองรำคำสนิคำ้ไดด้กีว่ำ นอกจำกนียั้งมีกำรตู์นมังงะ อนเิมะ 
และคอสเพลย์คำเฟ่ตต่์ำงๆรวมอยู่ท ีน่ ี ่รำ้นคำ้เปิดเป็น 2 ช่วง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

**เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค ่า **  

ทีพ่กั:  Sunroute Sakai Osaka Hotel หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั    

 (ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอินาร ิ- วดัคโิยมสิึ – ยา่นกอิอน - โกเบ  
 อาหารเชา้,เทีย่ง  (Japanese Buffet +ปูยกัษ์King Crab ทา่นละ1ตวั) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงนารา น ำท่ำนกรำบ
นมัสกำรขอพรพ ระพุทธรูปส ำรดิท ี่เก่ำแก่
ตัง้แต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ วดัโทไดจ ิ
ซึง่เป็นที่เคำรพสักกำระของผูค้นมำกมำย 
ท่ำนจะไดช้ม “วหิารไม”้ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
และเพลดิเพลนิกับควำมน่ำรักของฝูงกวำง
มำกมำยที่ปล่อยใหอ้ยู่ตำมธรรมชำตพิรอ้ม
ป้อนอำหำรใหก้ับกวำงที ่สวนกวาง น ำท่ำน

นมัสกำรหลวงพอ่โตไดบุสสึ ท ีส่รำ้งตัง้แต่
สมัยค.ศ. 700 อยู่ในวหิำรขนำดใหญ่ พรอ้ม
กับขอพรตำมประสงค ์วหิำรและหลวงพ่อโต
องคน์ี ้สรำ้งโดยจักรพรรดคัิมมุ และเชญิให ้
อำหำรกวำงแสนเชื่องทีอยู่บริเวณรอบวัด

http://www.shinsaibashi.or.jp/map?lang=en
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เป็นจ ำนวนมำก  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เกียวโต เมืองหลวงเก่ำแก่ของญีปุ่่นซึง่มำมอีำยุยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี 
ซึง่ใน อดตี มคีวำมเจรญิรุ่งเรอืงทำงดำ้นศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครอง ไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอินาร ิชม 
เสาโทริอิ ซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศำลเจำ้ ท ีม่มีำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของไหล่เขำ
ลดหล่ันกันบนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ซำยูร ิ
นำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)   

 เมนูบุฟเฟ่ตแ์บบญีปุ่่น พรอ้มปูยกัษ์ KING CRAB ทา่นละ 1ตวั 

บา่ย          น ำท่ำนชม วดัคโิยมสิึ หรือ วดัน า้ใส (Kiyomizu-dera) ตัง้อยู่บนเนินเขำฮงิำยำมำ  สำเหตุทีเ่รยีกว่ำ "วัดน ้ำ

ใส" ก็เนือ่งมำจำกมีน ้ำศักดิส์ทิธิจ์ำกแมน่ า้ 3สาย ซึง่เก ิดขึน้เองตำมธรรมชำตไิหลมำจำกเทือกเขำ สรำ้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 788 (สมัยนำระ ประมำณปี พ.ศ.1321)  เพื่อถวำยแด่พระโพธสัิตวก์วนอมิ 11 พักต์หรอืสรำ้งขึ้นมำก่อนที่

เก ียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ ปุ่น  

วัดคิโยมิสึถ ือเป็นเป็นมรดกโลกอัน

เก่ำแก่กว่ำ 1500 ปี  จากน ัน้น าทา่น

สู่ ย่านกิออน(Gion) เป็นย่ำนรำตรี

แห่งเกยีวโต ที่จะสำมำรถเห็นเกอชิำ

เดินไปมำในบริเวณนี้ไ ด ้ย่ ำนนี้อ ยู่

ใกล ้ๆ กับศำลเจำ้ยำซำกะ(Yasaka 

Shrine) และแม่น ้ ำคำโมะ (Kamo 

River) ถนนเสน้หลักจะเต็มไปดว้ย

รำ้นคำ้ รำ้นดื่มชำและ รำ้นอำหำร

มำกมำย ซึง่แต่ละรำ้นก็จะกำรแสดง

โชวจ์ำกเกอโิกะ(geiko) และ ไมโกะ

(maiko) ซึ่งสวยงำมและเป็นที่ชื่น

ชอบของนักท่องเท ีย่วเป็นอย่ำงมำก ในย่ำนนีอ้ำคำรบำ้นเรอืนจะเป็นอำคำรไมแ้บบดัง้เดมิ แต่ละหลังจะขนำดไม่

ใหญ่ควำมกวำ้งประมำณ 5-6 เมตรเท่ำนัน้ ถนนเสน้ทีม่สี ีสันและผูค้นพลุกพล่ำนมำกทีสุ่ดก็คอืเสน้ ฮำนำม-ิโคจิ

(Hanami-koji) เป็นเสน้ทีอ่ยู่ระหว่ำงถนนชโิจและวัดเคนนนิจ(ิKenninji Temple) รำ้นอำหำรและรำ้นชำโดยมำกที่

อยู่ในเสน้นี้ รำคำค่อนขำ้งสูงเนื่องจำกในระหว่ำงที่รับประทำนอำหำรนั้น จะมีกำรแสดงโชวศ์ิลปะของญี่ปุ่น 

อย่ำงเช่น กำรร่ำยร ำและกำรชงชำจำกเกอโิกะและไมโกะ นอกจำกนียั้งมดีนตรแีละเพลงญีปุ่่นดัง้เดมิบรรเลงใหฟั้ง

อกีดว้ย (อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยัในยา่นกอิอน)  จนสมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ โกเบ (Kobe) 

เป็นชื่อเมืองหลวงของจงัหวดัเฮียวโงะ(Hyogo) เป็นเมอืงท่ำกำรคำ้และอุตสำหกรรมที่ส ำคัญเมอืงหนึง่ของ

ญีปุ่่น ท ำใหม้คีวำมหลำกหลำยของเชือ้ชำตแิละวัฒนธรรมของผูค้นทีม่ำรวมกันอยู่ท ีน่ ี ่โกเบจงึเป็นอกีเมอืงหนึง่ท ีม่ ี

ควำมพิเศษทีเ่กดิจำกกำรผสมผสำนนี ้ไม่เหมอืนทีอ่ ืน่ๆ และแมว่้ำจะเพิ่งประสบกับเหตุแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงเมือ่ปี 

1995 แต่ก็สำมำรถกลับมำกำ้วหนำ้ และรุ่งเรอืงภำยในเวลำอันรวดเร็ว  น าทา่นเดนิทางสู่ท ีพ่กั 

ทีพ่กั:  Hotel Plaza Kobe หรอื พกัยา่นคนัไซ (ฮิเมจ,ิ โกเบ, เกยีวโต, วาคายามา่ หรอืในแถบ คนัไซ) 

 (ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 
 
 

http://www.talonjapan.com/yasaka-shrine-kyoto/
http://www.talonjapan.com/yasaka-shrine-kyoto/
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วนัทีส่ี่          ถา่ยรูปหุน่เหล็กTetsujin 28 – ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี-  สนามบนิคนัไซ  -  
                   สนามบนิดอนเมอืง     อาหารเชา้,เทีย่ง (ชาบู บุฟเฟ่ต)์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่)  

น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ Tetsujin 28 หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 28 ถำ้ใคร
เคยไปดูหุ่นยนตก์ันดัม้ขนำดเท่ำจรงิท ีโ่อไดบะ โตเกยีวมำแลว้ คดิว่ำน่ำ
จะตอ้งตืน่ตำตื่นใจกับเจำ้เท็ตสึจนิ หุ่นเหล็กหมำยเลข 28 นี ้ดว้ยกำร
สรำ้งขึ้นภำย ใต ้Kobe Tetsujin Project มีวัตถุประสงค์ท ี่จะสรำ้ง
สญัลกัษณ์ประจ าเมอืงโกเบหลังจำกทีเ่กดิเหตุกำรณ์แผ่นดนิไหวในปี 
1995 มีควำมสูงถงึ18 เมตร  จัดตัง้อยู่ท ีส่วน Wakamatsu จำกนัน้น ำ
ท่ำนเดนิทำงสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืง
โอซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-
jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับได เมยีวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำท
หรอืส่วนทีเ่รยีกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ แต่หลั งจำก
สงครำม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูก
ฆ่ำลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ ต่อมำไดรั้บกำร
บูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้ก
ฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทั ้งหมด ก่อนจะท ำกำรบูรณะขึน้มำใหม่อกีครัง้และถูก
ประกำศใหเ้ป็นสมบัตขิองชำติอกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสูง 55 
เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคำและภำพเสือบนก ำแพงตัว
ปรำสำทและหลำยๆส่วนลงทองสอีร่ำมสวยงำมบนหอคอยชั้น 8 ของ 
Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอซำกำ้
ไดอ้ย่ำงชัดเจนในแต่ละปีจะมีนักท่องเท ีย่วจำกทัง้ในและนอกประเทศมำเยือนปีละรำว 
1-3 ลำ้นคน   (ชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้นนอก) จนสมควรแก่เวลำน ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงที ่
Joy one Duty Free พบกับสินคำ้รำคำพิ เศษมำกมำย อำทิ เช่น เครือ่งส ำอำง 
ผลติภัณฑบ์ ำรุงสุขภำพ เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ ครมีบ ำรุงผวิ สนิคำ้แนะน ำ เช่น โฟมลำ้งหนำ้
จำกถ่ำนหนิภูเขำไฟ ,ครมี4GF,ผลติภัณฑย์ำ อำหำรเสรมิของ ด็อกเตอรโ์นกูจ ิเป็นตน้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)  เมนู ชาบูบุฟเฟ่ต ์

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 
17.30น. ออกเดนิทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 
 ** ร าคาทวัร ์ไม่ รวมอาหารบน เคร ื่อง  (บน เคร ื่องม ีบ ร ิก ารจ าหน่ าย อาหารและ

เคร ือ่งดืม่)**  
21.55น.   เดนิทำงถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ 

************************************************** 
 

หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลี่ยนโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
อตัราแลกเปลี่ยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสิทธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
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ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้ ีวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเที่ยวเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ี่จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำค่ำบรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบก่อนล่วงหนำ้ 
- หรอืส่งจอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กค้าตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิ ัทฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  
3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิค่ำจองทัวรท์่ำนละ 15,000 บำท ส่วนทีเ่หลอืช ำระก่อนกำรเดนิทำง 20วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลับ*)  
กรุณำตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุและด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงท่ำน*** กรุณำส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจำกเป็นรำคำต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ล้ว ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคนืเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท ีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศที่
ระบุไว ้ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิ้น  รวมถึง เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับ
คณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถอืว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกรอ้ง
ค่ำบรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่ำต๋ัวโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิ 
กรณีตอ้งกำรระบุท ีน่ั่งตดิกันทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ต่ำงหรอืรมิทำงเดนิ แจง้หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิ ณ วันเดนิทำง ไม่สำมำรถระบุ
ตอนจองทัวรไ์ด ้
*กรณีท่ำนมคีวำมประสงคต์อ้งกำรปรับเปลีย่นระดับชัน้ท ีน่ั่ง (อัพไดเ้ฉพำะ Stretch Seat) จะตอ้งด ำเนนิกำรแจง้ภำยใน5-7วัน
ก่อนวันเดนิทำง และเลขทีน่ั่งจะออกพรอ้มกับต๋ัวกรุ๊ปภำยใน 1-3 วันก่อนเดนิทำง* 
- ท ีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช ำระเพิ่ม 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **หำ้มเด็กต ่ำกว่ำ16ปีและผูสู้งอำยุ65ปีข ึน้ไป** 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สำมำรถอัพเกรดได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์       The Lost Kansai 2 Osaka-MAR-4D-TZ-W21 

 
 
 
2. ค่ำทีพั่กหอ้งละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเท่ำ 
3. ค่ำอำหำรค่ำเขำ้ชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนดิตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดนิทำงท ำทัวรต์ำมรำยละเอยีดในโปรแกรม 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก ำหนดท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่ำประกันวนิำศภัยเครือ่งบิน
ตำมเงือ่นไขของแต่ละสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
**กรณีท่ำนมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิ่ม กรุณำแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช ำระค่ำน ้ำหนัก** 

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

6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ  1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเก ิด
อุบัตเิหตุวงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 
2. ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆท ีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบุอำทเิช่นค่ำอำหำรเครือ่งดืม่ค่ำซักรดี ค่ำโทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, ค่ำภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. ค่ำภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 
5. ค่ำ Vat 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 
6. ค่ำทปิยกกระเป๋ำทุกโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
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 เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และ
บรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีท ีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บค่ำนำ้มันและภำษีสนำมบินทุกแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้ก่อนวันเดนิทำง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อันเน ือ่งจำกสำเหตุต่ำงๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณคีวำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำร

จลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนอืควำมรับผดิชอบของบริษัทฯ  
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5. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิส ิง่ของสูญหำย อันเน ือ่งเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ 

อุบัตเิหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เม ือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรือค่ำทัวร์ทัง้หมดกับทำงบริษัทฯ แลว้ ทำงบริษัทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยืนยันจำกบริษัทฯอกีครั้งหนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศเรียบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. กำรจัดกำรเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้ โดย

อำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น ีข้ ึน้อยู่กับควำมพรอ้มใหบ้ริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกันได  ้   

9. กรณผูีเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อำทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณำแจง้บริษัทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ บริษัทฯ

ไม่สำมำรถจัดกำรไดล้่วงหนำ้ได ้  

10. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ

ของผูจั้ดก ำกับเท่ำนัน้  

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ไดเ้น ือ่งจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณทีีผู่เ้ดนิทำงไม่ผ่ำนกำร

พจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเทีย่ว อัน

เน ือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏเิสธในกรณอี ืน่ ๆ  

12. กรณตีอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำรจัดหอ้งใหเ้ป็น

แบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่ำใชจ่้ำยเพิม่  

13. สภำพกำรจลำจรในช่วงวันเดนิทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของญี่ปุ่น หรือ วันเสำร์อำทติย์ รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำในกำรท่องเทีย่ว

และ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์ และคนขัยรถในกำรบริหำรเวลำ ซึง่อำจจะขอควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำง

ในบำงครั้งทีต่อ้งเร่งรีบ เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บริกำรน ้ำด ืม่ท่ำนวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของกำรเดนิทำงถงึวันที่4ของกำรเดนิทำง รวมจ ำนวน3ขวด 

15. กำรบริกำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่น สำมำรถใหบ้ริกำรวันละ10-12ช่ัวโมง อำทเิช่น เริ่มงำนเวลำ 8.00น.

ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้ โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้น ีข้ ึน้อยู่กับสภำพ

กำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

16. การประกนัภยั ทีบ่ริษัทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ด ินทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว ตำมพ.ร.บ. 

กำรท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบริษัทฯได ้ และทำงบริษัท

ฯถอืว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม ือ่ ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร์   (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกันสุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดนิทำงได ้ จำก

บริษัท ประกันท่ัวไป และควรศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ

ของผูจั้ดก ำกับเท่ำนัน้  

18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ไดเ้น ือ่งจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณทีีผู่เ้ดนิทำงไม่ผ่ำนกำร

พจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเทีย่ว อัน

เน ือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏเิสธในกรณอี ืน่ ๆ  
 
 


