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บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION AIR 

บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเคร่ืองไป-กลับ 
ชมงาน Festival of Light in Osaka 

เป็นถนนที่มีต้นไม้ประดับไฟมากที่สุดของโลก 
ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทฮิเมจิ 
ชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง ที่ปกคลมุด้วยหิมะ 
เพลิดเพลิน ณ ลานสกี ROKKO SNOW LAND  

หรือ น่ังกระเช้า ROKKO ชมใบไม้เปลี่ยนส ี
แช่เทา้ฟรี ณ อาริมะ ออนเซ็น ย่านออนเซ็นเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น 

WIFI FREE ON BUS  น้ำด่ืมบริการวันละ 1 ขวด 
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หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือ
ยืนยันกับทางเจ้าหน้าท่ีก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อต๋ัวเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทาง
ได้ อันเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การ
ยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุม
ของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหล่าน้ี อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ป 
ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ – AEON MALL - โกเบ  

03.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง 
เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวย
ความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออก
เดินทาง 

05.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินที่ 
SL304 

 
 
 
 
 
 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก 

1 สนามบินดอนเมือง DMK-KIX  SL304 (05.55-13.45) - สนามบิน
คันไซ – AEON MALL - โกเบ 

 บนเคร่ือง - KOBE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

2 ปราสาทฮิเมจิ - เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko Snow Land – แช่
เท้าฟรี ที่  อาริมะ ออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  
(เฉพาะพีเรียดเดือน พ.ย. จะเปลี่ยนจาก เล่นสกีที่ Rokko เป็น
นำท่านน่ังกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีบนยอดเขา Rokko แทน) 

  -  
BLOEMEN HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดทองคนิคะคุ

จิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ชมงาน Festival of Light 

in Osaka ที่ถนนมิโดสุจิ 

    
BLOEMEN HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – EXPO CITY  - สสนามบินคัน

ไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05) 

 บนเคร่ือง   

น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กโิลกรมัตอ่ทำ่น 

https://chillchilljapan.com/rokko-mt/
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*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่น่ังของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรอืเลอืกที่น่ังได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด 

ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ *** 

13.45 น.   เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ 

หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ ** 
จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ อิออนมอลล์ (AEON Mall) คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้

ด้วยกัน มีสาขาอยู่มากมายทั่วประเทศญ่ีปุ่น และเน่ืองจากมีสินค้าหลากหลายครบครันต้ังแต่เสื้อผ้า

เครื่องนุ่งห่ม สินค้าซักกะ (zakka) เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อของชิ้นใหญ่ หรือของที่ระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบริการ

เคาน์เตอร์คืนภาษีที่พนักงานพูดภาษาต่างประเทศได้ และมีบริการกล่องสำหรับแพ็คให้ฟรีด้วย เรียกว่ามี

บริการอำนวยความสะดวกให้กับนักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว อิสระอาหารค่ำตาม

อัธยาศัย ณ อิออนมอลล์ 

ที่พัก  KOBE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 2  ปราสาทฮเิมจิ - เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko Snow Land – แช่เท้าฟรี ที่ อาริมะ ออนเซ็น – โอซาก้า 

– ช้อปป้ิงชินไซบาชิ (เฉพาะพีเรียดเดือน พ.ย. จะเปลีย่นจาก เล่นสกีที่ Rokko เป็นนำท่านน่ังกระเช้า

ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนยอดเขา Rokko แทน) 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่  ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) ต้ังอยู่ที่  
เมืองฮิเมจิ ในจังหวัดเฮียวโงะ นับเป็นปราสาทด้ังเดิมที่เหลืออยู่มีทั้งหมด 12 แห่งในญ่ีปุ่น ย่ิงภายหลัง
ปราสาทฮิเมจิเพ่ิงจะผ่านการรีโนเวทครั้งใหญ่มาเมื่อปี 2015 ทำให้สภาพของปราสาทตอนน้ีสวยงามและ
สมบรูณ์มากย่ิงข้ึนไปอีก จนได้รับการยอมรับว่าเป็นปราสาทที่ย่ิงใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหน่ึงของ
ญ่ีปุ่นเลยทีเดียวค่ะ อีกทั้งยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ และเป็น 1 ใน 4 ปราสาทที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นร่วมกับปราสาทอีกสามแห่งอย่าง  Matsumoto Castle, Inuyama 
Castle และ Hikone Castle) ได้รับการการันตีทั้งระดับประเทศไปจนถึงระดับสากลน่ีบอกได้เลยว่า
ปราสาทแห่งน้ีต้องไม่มีคำว่าธรรมดาอย่างแน่นอน 
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หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางช่วงเดือน พ.ย.ถึงต้นเดือน ธ.ค. จะเที่ยวชมปราสาทในบรรยากาศ ใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนพี
เรียดที่เดินทางในช่วงธ.ค.- ม.ค. จะได้ชมปราสาทในบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ Rokko Snow Park (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) สกีสนุกบนยอดเขาใกล้
เมืองโกเบ Rokko Snow Park คือลานสกีบนยอดเขา ที่เราสามารถข้ึนมาเล่นสกีกันได้ในบรรยากาศดี ๆ 
ของภูเขาแห่งน้ีได้อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับใครที่ไม่ได้นำอุปกรณ์เล่นสกีมาด้วยที่น่ีก็มีให้เช่าด้วยเช่นกัน  

(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ชุด หรือ ค่ากิจกรรมใดๆ) 

หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางช่วงเดือน พ.ย.ถึงต้นเดือน ธ.ค. นำท่านน่ังกระเช้า ข้ึนชม ภูเขารอคโคะ(Mount 
Rokko) ต้ังอยู่ที่เมืองโกเบ ภายในจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) เรียกได้ว่าถ้าอยากจะชมวิวทิวทัศน์สวยๆ
แถบๆนอกเมืองของโกเบ ภูเขาแห่งน้ีตอบโจทย์มากๆ ด้วยความสูง 931 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงทำให้
ภูเขารอคโคะแห่งน้ีเป็นยอดเขาท่ีสูงที่สุดในบรรดาเทือกเขารอคโคะทีเดียว และที่ทำให้ฟินข้ึนไปอีกก็ตรงที่
มีฉากหลังเป็นป่าใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมกับเมอืงโกเบ เป็นทัศนียภาพอันสวยงามของภูมิภาคฮันชิน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

ท่านเดินทางสู่ Arima Onsen (อะริมะออนเซ็น) คือหน่ึงในย่านออนเซ็นเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ต้ังอยู่บน
ภูเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 300-350 เมตร บริเวณด้านเหนือของภูเขา Rokko ว่ากันว่าออน
เซ็นแห่งน้ีเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปีค.ศ. 631 เน่ืองจากจักรพรรดิองค์หน่ึงของญ่ีปุ่น ได้มาลงแช่ที่ออนเซ็นแห่ง
น้ีจนชื่อเสียงของออนเซ็นเลื่องลือ และเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายย่ิงข้ึน น้ำแร่ในบ่อออนเซ็นแห่งน้ีมีคุณภาพ
ดีและมีเอกลักษณ์ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของออนเซ็นที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่น เน่ืองจาก
อุดมไปด้วยแร่ธาตุคุณภาพดึในน้ำแร่ถึง 7 ชนิดในบ่อเดียว ซึ่งแร่ธาตุเหล่าน้ีมีส่วนช่วยในการรักษาโรค 
อิสระ แช่เท้าฟรีตามอัธยาศัย 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่เมือง โอซาก้า (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญ่ีปุ่น 

เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมือง

มากมาย จากน้ัน นำท่านแวะร้าน Duty Free ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี โดยตึกจะเป็นรูปตัว L เป็นอาคาร 

3 ชั้น ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 
เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC 
Mart ดองกิโฮเต้ สาขา Dotombori ร้านดิสเคานท์สโตร์ขนาดใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่น ดองกิโฮเต้ สาขา 
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Dotombori มี "ชิงช้าสวรรค์สีเหลือง" เป็นสัญลักษณ์ นับเป็นอีกหน่ึงจุดสังเกตของย่าน Minami ในโอ
ซาก้า! ภายในมีสินค้าเครื่องใช้ประจำวัน, สินค้าจิปาถะ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, 
ร้านอาหาร สินค้าทุกประเภทเรียงรายราวกับสวนสนุก รองรับการท่องเท่ียวตลอด 24 ชม. 

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า  
วันที่ 3 เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดทองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – 

ชมงาน Festival of Light in Osaka ที่ถนนมิโดสุจิ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 

 

 

ท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศ
ญ่ีปุ่นมายาวนานที่สุด คือต้ังแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมือง
สำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นด้วย 

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน เป็นศาลเจ้าท่ีถูกสร้างข้ึนเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของ เมืองเกียว

โตเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ศาลเจ้าแห่งน้ีน้ันถูกสร้างข้ึนเพ่ือให้ระลึกถึงจักรพรรดิคาม และจักรพรรดิโคเมอิ ผู้ที่

มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต 

จากน้ันชมพิธีชงชา ตามแบบฉบับของคนญ่ีปุ่น ในร้านชา จะมีร้านขายของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อกลับ 

หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางช่วงเดือน พ.ย.ถึงต้นเดือน ธ.ค. จะเท่ียวชมศาลเจ้าเฮอันในบรรยากาศ ใบไม้เปลี่ยนสี ส่วน
พีเรียดที่เดินทางในช่วงธ.ค.- ม.ค. จะได้ชมศาลเจ้าเฮอันในบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู ชาบูชาบู 

 

 

 

 

 

จากน้ันนำท่านชม ศาลเจ้าเทพเจ้าจ้ิงจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า
ศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกัน
จำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ิโดยเทพอินาริ
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จะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็น
สัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วย 

หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางช่วงเดือน พ.ย.ถึงต้นเดือน ธ.ค. จะเท่ียวชมศาลเจ้าในบรรยากาศ ใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนพี
เรียดที่เดินทางในช่วงธ.ค.- ม.ค. จะได้ชมศาลเจ้าในบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน 
 

 

 

 

 

 

จากน้ันนำท่านเดินทางชม วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) ที่คนไทยทั่วไปรู้กันในชื่อว่าวัดทองน่ันเองค่ะ สาเหตุ
ที่คนส่วนมากเรียกวัดน้ีว่าวัดทองน่ันก็เพราะว่าอาคารหลักของวัดน้ีมีสีทองเหลืองอร่ามต้ังโดเด่นเป็นสง่าอยู่
ท่ามกลางน้ำ เวลามองภาพสะท้อนก็กลายเป็นภาพที่งดงามไม่แพ้กัน เรียกได้ว่าดังขนาดกลายเป็นอีกหน่ึง
สัญลักษณ์หน่ึงของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเกียวโตเลยล่ะค่ะ จริงๆแล้วมีอีกชื่อนึงที่เป็นที่รู้จักของคน
ท้องถ่ินน่ันก็คือ “วัดโระคุงอนจิ (Rokuon-ji Temple)” ที่แปลว่าวัดสวนกวาง และด้วยสถาปัตยกรรมที่
งดงามล้ำค่าน่ีเองจึงทำให้ได้รับการข้ึนทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 1994 

หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางช่วงเดือน พ.ย.ถึงต้นเดือน ธ.ค. จะเท่ียวชมวัดในบรรยากาศ ใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนพีเรียดที่
เดินทางในช่วงธ.ค.- ม.ค. จะได้ชมวัดในบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน 

 นำท่านเดินทางสู่ เมือง โอซาก้า เมืองอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญ่ีปุ่น เป็น เมือง
เศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกท้ังยังมีสถานที่ท่องเท่ียวภายในเมืองและรอบเมือง 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนำท่านชม เทศกาลประดับไฟสุดย่ิงใหญ่ประจำปี  ที่เมืองโอซาก้า ที่มีชื่อว่า Festival of the 
Light in OSAKA 2019 จัดแสดงไฟภายใต้คอนเซ็ปต์ The Museum of Light ซึ่งปีน้ีพิเศษกว่าปี
ไหนๆ ขยายเวลาจัดงานนานข้ึน ต้ังแต่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2019 – 31 มกราคม 2020 ภายในงานจะมี
โซนจัดงาน 2 ส่วนคือ Midosuji Illumination และ Osaka Hikari-Renaissance ตลอดช่วงเวลาจัด
งาน ต้ังแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้าย จะสามารถชมงานจัดแสดงไฟตลอดถนน Mido-suji Illumination 
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จากบริเวณสี่แยก Hanshin-mae ไปจนถึงสี่แยก Namba-Nishiguchi เป็นระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ได้
ต้ังแต่เวลา 17.00-23.00 น. และล่าสุดถนนสายน้ีได้รับการบันทึกสถิติ ว่าเป็นถนนที่มีต้นไม้ประดับไฟมาก
ที่สุดของโลก และเฉพาะโซนจัดแสดงพิเศษ Osaka Hikari-Renaissance จะจัดงาน Light Art Festival 
ข้ึนที่ Osaka City Hall จนถึงบริเวณสวน Nakanoshima ระหว่างวันที่ 14-25 ธันวาคม 2019 เท่าน้ัน 
ระหว่างเวลา 17.00-22.00 น. 

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า  
วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – EXPO CITY  - สนามบินคันไซ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 

 
 

 เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ชมด้านนอก) เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คสำคัญ ของเมืองโอ
ซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพง หินคอนกรีต, คูน้ำ 
และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชม
ซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างย่ิง 

หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางช่วงเดือน พ.ย.ถึงต้นเดือน ธ.ค. จะเที่ยวชมปราสาทในบรรยากาศ ใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนพี
เรียดที่เดินทางในช่วงธ.ค.- ม.ค. จะได้ชมปราสาทในบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน 

นำท่านเดินทางสู่ EXPO CITY แห่งโอซาก้า เป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น และ
เป็นส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะที่สร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญ่ีปุ่น ที่จัดข้ึนเมื่อปี 1970 
ต้ังอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเน้ือที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ด้านหน้าสถานี
รถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพ้ืนที่แห่งน้ีถูกเติมเต็มไปด้วยสถานที่เพ่ือความบันเทิงมากมาย 
ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering 

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ 
15.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกู๊ต เท่ียวบินที่ SL305  

 บริการอาหารและน้ำด่ืมบนเคร่ือง 
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง) 

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ชบ้ริการ ☺☺☺☺ 
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การจัดท่ีนั่งบนเครื่องของแต่ละกรุ๊ป เป็นไปตามท่ีสายการบินเป็นผู้กำหนด 
ไม่สามารถเลือกท่ีนั่งได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

ยกเว้นลูกค้าซื้อท่ีนั่งเพิ่ม ((ตามรายละเอียดท้ายโปรแกรม)) 
 

อัตราค่าบริการทวัร์ 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ** 
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 

ท่านละ 1,500 บาท/ทริป  
 (ชำระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 

✓ ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาทวัร์ไม่รวมต๋ัว พักเด่ียว 
04 – 07 พ.ย. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
09 - 12 พ.ย. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
16 - 19 พ.ย. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
23 - 26 พ.ย. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
05 - 08 ธ.ค. 62 30,999.- 24,999.- 7,900.- 
12 - 15 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
16 - 19 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
21 - 24 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 32,999.- 26,999.- 7,900.- 
06 – 09 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
11 - 14 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
16 - 19 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
20 - 23 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
25 - 28 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

 

  ำ  ั                                                                                         
                                                                                 

รำ กำรท ัร   ำมำร  ล ั ปร ัเปล   นหร อ   ป ำ  
รำ กำร   ตำม  ำมเหมำะ ม โ  มติ อ      ห ทรำ ล ่ หน ำ 

 

ทำ    เ นิทำ  ะ ม ่ อ ร อ     อนัเน  อ มำ ำก   ร ัทรำ เ   อน  กอ่นกำรเ นิทำ  ล   

 ร ิทั   อ   น ทิ ิ เร ิ ม ละ  กำร ห  รกิำร ท    นำม นิต นทำ  ำ ป เทำ่น ัน้  
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✓ ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 

✓ ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 

✓ ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ื องด่ืม ค่าซักรีด    ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้า
ประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมา
ใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ 

o วีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
 ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว 
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึง

พอใจของท่าน) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) 

เง่ือนไขการสำรองที่น่ัง 

➢ กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 15,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย 
ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเข้ำบัญชีกรรมกำรบริษัท รักยิม้ทัวร์ ช่ือบัญชี : อรินทร์ชยำ  บรรเจิดศิริ 
 

 
 

หลังจำกท ำกำรโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้ำหนังสือเดินทำง(พำสปอร์ต)พร้อมระบุหมำยเลขโทรศัพท์
ติดต่อกลับระบุโปรแกรม วันเดินทำงมำที่ไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / 
rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   หรืออีเมลล์ E-Mail : 
rakyimtour@gmail.com 
 

➢ การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด 
เน่ืองจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

➢ หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ง
เจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด 

ธนาคารกสิกรไทย       เลขที่  760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง   
ธนาคารไทยพาณิชย ์   เลขที ่ 405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบัง

ธนาคาร กรุงเทพ        เลขที่  919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)
ธนำคำรกรุงไทย            เลขที่  845-0-11221-4               สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบัง) 
ธนำคำรทหำรไทย         เลขที่  262-2-02142-2               สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบัง 

 
 

mailto:rakyimtour@gmail.com
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลิกได้ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่ละสายการบินก่อน 7 วัน
ของการเดินทาง) 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องต๋ัวเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สาย
การบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* 
ดังต่อไปนี้ 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติ

ที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
❖ ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
❖ กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
❖ รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย

โรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
❖ การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอ

เปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
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❖ กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่
สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

❖ มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัด
กำกับเท่านั้น 

❖ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

❖ กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

❖ สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้
อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางใน
บางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่
สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่
สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทาง
บริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

❖ บริการน้ำด่ืมท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น 
ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปกับทัวร์ **ผู้เดินทางต้องดำเนินการเช็คเร่ืองการทำวีซ่าในการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเอง และ
หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอวีซ่า จะถือว่าเป็นความผิดของผู้เดินทางเอง
และจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 

❖ กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์
ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

❖ หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุด
ออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ 
เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 
ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่า ไปอ้างอิง และ 
ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว 
กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

❖ กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งสิ้น 

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว* 


