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วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรมระดบั 3 ดาว  

หรือเทยีบเท่า B L D 

1 

กรุงเทพฯ – สนามบนิคนัไซ (โอซาก้า) – เกยีวโต – ตลาดนิชิก ิ– วัดคโิยมสึิ – 
ย่านฮิกาชิยาม่า – ย่านพอนโตโชะ   
BANGKOK – KANSAI AIRPORT(OSAKA)– KYOTO – NISHIKI MARKET  
KIYOMIZU TEMPLE – HIGASHIYAMA DISTRICT– PONTOCHO ALLEY   

   

MITSUI GARDEN 
KYOTO SHIJO 
หรือเทียบเท่า 

2 

โอซาก้า – ทดลองท าบะหมีก่ึง่ส าเร็จรูปแบบถ้วยด้วยตวัท่านเอง –  
พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้แนวใหม่ Nifrel Aquazoo – เอก็ซ์โปซิตี ้– ย่านชินไซบาชิ 
OSAKA – CREATE MY CUPNOODLE at CUPNOODLES MUSEUM – 
NIFREL AQUAZOO – OSAKA EXPOCITY – SHINSAIBASHI SHOPPING  

   

THE SINGULARI 
UNIVERSAL STUDIO 

หรือเทียบเท่า 

3 
สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ เจแปน (รวมค่าบัตร) 
UNIVERSAL STUDIO JAPAN (INCLUDED ONE DAY TICKET) 
** NO VAN & NO GUIDE 

   

THE SINGULARI 
UNIVERSAL STUDIO 

หรือเทียบเท่า 

4 
สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ 
PICK UP & TRANSFER TO KANSAI AIRPORT (OSAKA) – BANGKOK  

   - 

ก าหนดเดนิทาง : เดอืนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563 
ออกเดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป โดยมไีกด์ท้องถิ่นให้บริการ ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

GROUP & GO JAPAN 
OSAKA – UNIVERSAL STUDIO 

4 DAYS 3 NIGHTS 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
29,900.- 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ(โอซาก้า) – เกยีวโต – ตลาดนิชิกิ – วดัคิโยมสึิ – ย่านฮิกาชิยาม่า – ย่านพอนโตโชะ   
 

…… น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 สายการบินตามที่ท่านเลอืก 
…… น. ออกเดินทางสู่ โอซาก้า โดยสายการบินและเที่ยวบินที่ท่านเลอืก 
…… น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมอืงโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 (เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ชูป้ายรับที่สนามบิน เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA HIACE น าท่านสู่ เมืองเกียวโต  อดีต
เมืองหลวงของญ่ีปุ่น ซ่ึงปัจจุบนับรรยากาศภายในเมืองยงัอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของประวติัศาสตร์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามไว ้น าท่านสู่ ตลาดนิชิก ิ(Nishiki Market) ตลาดเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
เกียวโต เปรียบเสมือนครัวของเกียวโตและเป็นสวรรคข์องนกัชิม (ตลาดปิดทุกวนัพุธและวนัอาทิตย)์ ใหท่้าน
ไดเ้ดินชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีทั้งของสด ของแหง้ และของท่ีพร้อมทานไดเ้ลย อาทิ  
Kon’na Monja ร้านเตา้หูท่ี้สุดแสนครีเอท มีทั้งซอฟทค์รีมเตา้หูแ้ละโดนทัเตา้หูห้อมหวานกรอบนอกนุ่มใน 
Kai-KAI ร้านปลาหมึกยกัษจ๋ิ์วปรุงรส เป็นอาหารข้ึนช่ือของแถบภูมิภาคคนัไซ 

  Hana Yorikiyoe ร้านคร็อกเก ้หรือ โคร็อกเกะ มนัฝร่ังและเน้ือสตัวบ์ดชุบแป้งทอดเหลืองอร่ามหอมน่าอร่อย 

  Snoopy Chaya Kyoto Nishiki คาเฟ่ธีมสนุ๊ปป้ีสุดน่ารัก มีทั้งอาหารคาวหวานและตร่ืองด่ืมเอาใจสาวกสนุ๊ปป้ี 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู หม้อไฟซูโม่ (จงัโกะนาเบะ)   
บ่าย น าท่านชมความงามของ วดัคิโยมสึิ วดัท่ีสร้างดว้ยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขา พร้อมกราบ

ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลและด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิทั้ง 3 สายท่ีเช่ือกนัว่า ถา้ด่ืมแลว้จะเกิดความเป็นสิริมงคลใน
ดา้นความร ่ารวย,ความมีช่ือเสียง และสุขภาพดี เชิญท่านบนัทึกภาพความงามของทิวทศัน์ตามอธัยาศยั ทางเขา้
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วดัเป็น ถนนสายกาน ้าชา ใหท่้านไดช้มและซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียง อาทิ เคร่ืองป้ันดินเผา,เคร่ืองเซรามิค,

อุปกรณ์ชงชา, ชาเขียวชั้นดี, งานฝีมือและขนมพ้ืนเมืองต่างๆ เป็นตน้ จากนั้นเชิญท่านเดินเล่น ย่านฮิกาชิยาม่า 
ชมบรรยากาศเก่าแก่ของเกียวโต อยูบ่นเนินเขาจากวดัคิโยะมิสึไปจนถึงศาลเจา้ยาซากะเป็นระยะทางประมาณ 
2 กิโลเมตร เป็นถนนทางเดินแคบๆ สองขา้งทางจะมีอาคารไมท้รงโบราณแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม เตม็ไปดว้ยร้านคา้
ต่างๆเรียงรายกนั โดยแต่ละร้านตกแต่งไดเ้ก๋ไก๋และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมากๆ เหมาะแก่การถ่ายรูปเช็คอิน มี
อาหารพ้ืนเมืองและขนมทอ้งถ่ินต่างๆใหไ้ดล้องล้ิมชิมรส มีร้านขายของท่ีระลึกน่าซ้ืออีกมากมาย  

 น าท่านสู่ ย่านพอนโตโชะ (Pontocho) เป็นตรอกเล็กๆท่ีมีกล่ินอายของเกียวโตแบบดั้งเดิม มีร้านอาหารบาง

ร้านท่ีท าเป็นระเบียงยื่นออกไปเพ่ือนัง่ชมบรรยากาศโรแมนติกยามเยน็ ริมแม่น ้าคาโมะ (Kamogawa) แม่น ้ า
สายหลกัของเกียวโต เรียดไดว้า่จ่านหลกัร้อยแต่วิวหลกัร้านไดเ้ลย 

  

  
 
 
 

อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  MITSUI GARDEN HOTEL KYOTO SHIJO  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สอง โอซาก้า – สัมผสัประสบการณ์การท าบะหมีส่ าเร็จรูปแบบถ้วยด้วยตวัท่านเอง – พพิธิภัณ์สัตว์น า้แนวใหม่ 
(Nifrel Aquazoo) – โอซาก้า เอก็ซ์โปซิตี ้– ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ลอ็บบีโ้รงแรม น าท่านเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตวั TOYOTA HIACE 
 น าท่านเดินทางสู่ โอซาก้า เมืองเศรษฐกิจใหญ่อนัดบั 2 รองจากโตเกียว เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยสีสนั 
 น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์บะหมี่ส าเเร็จรูป (Momofuku Ando Instent Ramen Museum) ถือว่าเป็นเมืองตน้ก าเนิด

ของบะหม่ีส าเร็จรูป เพราะ Momofuku Ando ผูก่้อตั้งบริษทั Nissin Food ไดท้ าการคิดคน้บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
“Chicken Ramen” แห่งแรกของโลก ตวัอาคารขนาดใหญ่เป็นดีไซส์แนวอิฐทนัสมยั ภายในมีการแสดงประวติั
ความเป็นมาของบะหม่ีส าเร็จรูปแบบถว้ยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั ให้ท่านไดสั้มผัสประสบการณ์การท าบะหมี่
ส าเร็จรูปแบบถ้วยด้วยตัวท่านเอง  ท่านสามารถเลือกไดเ้องตั้งแต่น ้ าซุป เคร่ืองเคียงต่างๆ และสามารถเพน้ท์
ถว้ยไดต้ามจิตนาการของตวัเองท่ีมีเพียงถว้ยเดียวในโลกไดอี้กดว้ย (ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) 
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 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าแนวใหม่  (Nifrel Aquazoo) เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าท่ีน าเสนอด้วยรูปแบบ

เทคโนโลยี Interactive สุดล ้า สามารถผสมผสานระหวา่งศิลปะกบัเทคโลยีมาน าเสนอเหล่าสตัวน์ ้าทั้งหลายได้
แบบไม่มีใครเหมือน แบ่งเป็น 2 ชั้นท่ีท าการจดัแสดง น าเสนอสัตวน์ ้ าในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีน าเอาแสง สี เสียง
มาประกอบอยา่งลงตวั และท่านยงัสามารถสมัผสัเหล่าสตัวน์ ้าบางประเภทไดอ้ยา่งใกลชิ้ด  

 
 
 
 
 
 
 
 รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 
บ่าย เชิญท่านเดินเล่น โอซาก้า เอก็ซ์โปซิตี ้ศูนยร์วมความบนัเทิงครบวงจรในโอซากา้ สวรรคข์องการพกัผอ่นแบบ

ครอบครัว ท่ีรวบรวมไวท้ั้งความรู้ สวนสนุก พิพิธภณัฑ์ มากมายไวใ้นท่ีเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ (Orbi Osaka) หรือแมแ้ต่ Pokemon Expo Gym และ Gundam Café โดยด้านหน้าตัวอาคาร Expo 
City มีหุ่นกั้นดั้ม 2 ตวัขนาดใหญ่โชวอ์ยูท่ี่ดา้นหนา้ตึก   

 น าท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของโอซาก้า มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอนั
ทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเดก็และผูใ้หญ่ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึง
เสน่ห์อย่างหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าให้เป็นรูปปู กุง้ และ
ปลาหมึก เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สัญลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลโิกะ 
ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

 
 
 
 
 
 
 

  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั THE SINGULARI HOTEL UNIVERSAL STUDIO หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สาม สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ เจแปน (รวมค่าบัตร)  ไม่มรีถและไกด์คอยบริการ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชิญท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่น ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ โอซาก้า ธีมพาร์คท่ีจะท าใหทุ้กท่านรู้สึกเหมือนเขา้ไป

อยูใ่นโลกแห่งภาพยนตร์ของฮอลลีวดู พบกบัเคร่ืองเล่นมากมายท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากภาพยนตร์ท่ีสร้างช่ือเสียง
มาแลว้กอ้งโลก ไม่ว่าจะเป็นจูราสิคพาร์ค ยอ้นยคุไปในโลกของไดโนเสาร์, หลีกหนีการไล่ล่าของฉลามยกัษ์
จอวส์, สนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นของ “สไปเดอร์แมน” ท่ีรอใหท่้านพิสูจน์ความมนัส์, ฮอลลีวดูดรีม รถไฟ
เหาะท่ีต่ืนเตน้เร้าใจ และท่านจะไดพ้บกบัโซนใหม่ แฮร์ร่ีพอตเตอร์ หรือ Wizarding World of Harry Potter 
สัมผสัโลกแห่งเวทมนตร์และโรงเรียนฮอกวอตส์ ผจญภยักบัเคร่ืองเล่นและสถานท่ีเด่นๆ ท่ีจ าลองมาจากใน
หนงัสือดงั อาทิ สวนสนุกแฮร์ร่ี พอตเตอร์ในออร์แลนโด ้สหรัฐอเมริกา อาทิ หมู่บา้นฮอกส์ม้ีด (Hogsmeade 
Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey 
ride) เป็นตน้ **ไม่มรีถตู้และไกด์คอยบริการ**  

  

 

 

 

 

 

 

  รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั THE SINGULARI HOTEL UNIVERSAL STUDIO หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี  สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ลอ็บบีโ้รงแรม น าท่านเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตวั TOYOTA HIACE  
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ (โอซาก้า) เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั  
......... น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลอืก  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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อตัราค่าบริการ/ท่าน 

เดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตวั ตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน   

ก าหนดการเดินทาง 
คณะ 4 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 6 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 8 ท่าน  
ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

ช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม 2563 36,900.- 29,900.- 27,900.- 7,500.- 

**หากเดนิทางตรงกบัวนัเสาร์หรือวนัหยุดนักขัตฤกษ์ มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เติมท่านละ 1,000 บาท 

 

อตัรานีร้วม  
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมคนขบัรถช านาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ และบตัรเคร่ืองเล่นยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ 1 วนั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าไกดท์อ้งถ่ินพดูไทย คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 2 วนั  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าญ่ีปุ่น (กรณีตอ้งยื่นวีซ่า)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกด ์(ตามแต่ท่านเห็นสมควร) 
ข้อควรทราบ :  
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้

ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
 บริการ Private Tour ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย  มีคนขบัรถพดูญ่ีปุ่นและไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทยเท่านั้น  
 ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานดัหมายใหช้ดัเจน เพ่ือป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถ

ของท่านและทีมฯ 
 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยี่หอ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน ไกดท์อ้งถ่ินจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน 
 การใชร้ถในการรับส่งสนามบินและวนัท่ีท่องเท่ียว จะใหบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารเท่านั้น หากตอ้งการเดินทาง

นอกเหนือจากเสน้ทางดงักล่าวตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีใหท้ราบก่อนการเดินทาง  
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เงือ่นไขการเดนิทาง 
 อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 6 ท่านข้ึนไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีก าหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 

เพ่ือเสนอราคาอีกคร้ัง 
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือ
เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยนัการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยืนยนัการส ารอง 
 กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อน

เดินทาง  
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
 หลังจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 
เงือ่นไขการยกเลกิทัวร์ 
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัใหท้างบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองหอ้งพกัใหก้บัโรงแรมแลว้หาก

มีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถท ารีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันดต์ามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบิน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ี
ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 
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 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลง
จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 


