WONDERFUL JAPAN
OSAKA KYOTO NARA
5 DAYS 3 NIGHTS
ราคาเริ่มต้ น

27,900.-

กำหนดกำรเดินทำง : เดือนมีนำคม-เมษำยน 2560

บาท / ท่ าน

- ย้ อนรอยกำร์ ตูนเรื่องดัง อิคคิวซัง เณรน้ อยเจ้ ำปัญญำ ณ ปรำสำททองคินคะคุจิ
- ขอพรเพือ่ ควำมสิ ริมงคลรับปี ใหม่ ณ ศำลเจ้ ำฟูชิมิ อินำริ ถ่ ำยรู ปกับเสำโทริอสิ ี แดงนับพัน
- เดินเล่นในบรรยำกำศสุ ดชิลในป่ ำไผ่ อำรำชิยำม่ ำ และ สะพำนโทเก็ตซึเคียว
- ชมควำมอลังกำรของ ปรำสำทโอซำก้ำ สั ญลักษณ์ สำคัญประจำเมือง
- นมัสกำรหลวงพ่อโตวัดโทไดจิ หนึ่งในมรดกโลกของเมืองนำรำ
- อิสระช้ อปปิ้ งในโอซำก้ำ ย่ ำนชินไซบำชิ และ ริงกุ พรีเมีย่ มเอำท์ เล็ต
- บริกำรอำหำรร้ อนบนเครื่องทั้งไปและกลับ พร้ อมโหลดสั มภำระได้ 20 กิโลกรัม
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วันแรก
11.00น.
14.15 น.
21.40 น.

สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินคันไซ (โอซำก้ ำ)
คณะพร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมือง อำคำร 1 ผู้โดยสำรขำออกระหว่ ำงประเทศ ชั้น 3 ประตู 1
เคำน์ เตอร์ 1 – 4 สำยกำรบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ โอซำก้ ำ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ610
เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (โอซำก้ ำ) ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านขั้นตอน
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบ - รับกระเป๋ าและทาภาระกิจส่ วนตัวเรี ยบร้อยแล้ว...
(กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย )
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม OSAKA AREA

วันที่สอง
เช้ ำ

เกียวโต –ปรำสำททองคินคะคุจ–ิ ศำลเจ้ ำฟูชิมอิ นิ ำริ – อำรำชิยำม่ ำ –ป่ ำไผ่ - โอซำก้ ำ – ชินไซบำชิ
(B/L/-)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เกียวโต เมื องหลวงเก่ าแก่ ของญี่ ปุ่นซึ่ งมี อายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ในอดี ตมี ความเจริ ญ รุ่ งเรื อง
ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครอง นาท่านชม ปรำสำททองคินคะคุจิ หรื อที่คนไทยนิ ยมเรี ยกกันว่า
วัดทอง เนื่ องจากที่ วดั นี้ จะมีอาคารหลักเป็ นสี ทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ า ทาให้เเกิดเป็ นเงาสะท้อนกับ
พื้นน้ าเบื้องหน้า จนเกิ ดเป็ นภาพที่สวยงามกลายเป็ นอีกสัญญลักษณ์หนึ่ งของเมืองเกียวโต วัดนี้ แต่เดิมสร้างเพื่อใช้
เป็ นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ ให้เป็ นวัดนิกายเซนภายหลังจาก
ที่ท่านเสี ยชีวิต วัดคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมด้านหน้าใกล้กบั ทางเข้าวัดซึ่ งเป็ น
ภาพที่ วดั สี ทองอร่ ามที่ มีสวนอยู่โดยรอบเป็ นเงาสะท้อนกับน้ าในสระ เป็ นมุมที่ มีนักท่ องเที่ ยวให้ความสนใจกัน
เยอะที่ สุด อาคารเดิ มของวัดนั้นถูกไฟไหม้หลายต่ อหลายครั้งในอดี ต รวมถึ งในช่ วงสงครามโอนิ น (Onin) ในปี
1950 เกิดสงครามกลางเมืองที่ได้ทาลายสถานที่สาคัญๆของเกียวโตไปหลายแห่ งรวมถึงวัดแห่ งนี้ ดว้ ย และได้มีการ
สร้างวัดนี้ ข้ ึนมาใหม่อีกครั้งในปี 1955 ซึ่ งอยู่มาจนถึงปั จจุบนั นี้ จากนั้นนาท่านชม ศำลเจ้ ำฟูชิมิ อินำริ หรื อ ศำล
เจ้ ำจิง้ จอกขำว เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชิ นโตโดยสร้างขึ้ นเพื่ อถวายแด่ เทพอิ นาริ เทพแห่ งกสิ กรรมเพื่อให้พ้ืนที่ น้ ี มี
ความอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตดี เชิญท่านขอพรเทพเจ้าและตื่นตาไปกับ เสำโทริ อสิ ี แดงส้ ม นับพันต้นที่ต้ งั เรี ยงรายจน
กลายเป็ นอุโมงค์เสาโทริ อิที่ยาวถึง 4 กิโลเมตรมีความเชื่อตามศาสนาชิ นโตว่าเสาโทริ อิน้ ี เป็ นสัญลักษณ์แทนประตู
เข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ของเทพเจ้า

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ----- SHABU SHABU BUFFET
เดินทางสู่ อำรำชิยำม่ ำ นาท่านชม สะพำนโทเก็ตซึ เคียว (Togetsukyo Bridge) ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของอาราชิ ยามะ ที่
สร้ างตั้งแต่ ส มัย เฮอัน เป็ นจุ ด ชมวิ วที่ ส วยงามด้วยภาพทิ วทัศ น์ ส ะพานกลางน้ าและมี วิวข้างหลังเป็ นป่ าต้น ไม้
ธรรมชาติ ทำงเดินเลียบป่ ำไผ่ (Bamboo paths) ที่ มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยู่ระหว่างช่ วงห่ างของวัดเทนริ วจิ
และศาลเจ้าโนโนมิยะ จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ โอซำก้ ำ เมืองสาคัญทางด้านเศรษฐกิ จของญี่ ปุ่น ให้ท่านช้อปปิ้ ง
สิ นค้าที่ ถนนโดทงโบริ ย่ ำนชินไซบำชิ แหล่งช้อปปิ้ งยอดนิ ยมของโอซาก้าที่ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งแบรนด์
เนม ของมือสอง ร้านอาหารชื่ อดังมากมาย หลากหลายชนิ ด และไม่ควรพลาดช้อปปิ้ งที่ร้านดองกี้ และ มัตสุ โมโต้คิ
โยชิ ร้านค้ายอดนิยมในใจของคนไทยที่มีทุกสิ่ งครบครัน
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** อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ งของท่าน**
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม OSAKA AREA
วันที่สำม
เช้ ำ

อิสระช้ อปปิ้ งในเมืองโอซำก้ ำ ไม่ มรี ถโค้ ชบริกำร / เดินทำงโดยรถไฟตลอดวัน (ไม่ รวมค่ ำรถไฟในค่ ำทัวร์ ) (B/-/-)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
***ไกด์ แนะนำเที่ ยวโดยรถไฟตะลุยนครโอซำก้ ำ / เดินทำงโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ ำรถไฟไม่ รวมในค่ ำทัวร์ ) ***
ให้ท่านเที่ยวกันอย่างอิสระ เลือกช็อปปิ้ งตามย่านดังของมหานครโอซาก้าหรื อเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเชื่อเสี ยง
- ชินไซบำชิ ย่านช็อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้า
- โอซำก้ ำ อะควอเรี่ยม เป็ นพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าในร่ มที่ใหญ่ที่สุดในโลก
หรื อท่ า นที่ ส นใจเดิ น ทางสู่ ยู นิ เวอร์ แซล สตู ดิ โอ (Universal Studio Japan) ชึ่ งตั้ง อยู่ ใ นเมื อ งโอซาก้า และ
เป็ น 1 ใน 4 ของสวนสนุ กยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ของบริ ษทั ยูเอสเจ จากัด ตามสัญญาที่ คล้าย ๆ กับของสวนสนุ ก
ยูนิเวอร์ แซล ออแรนโด้ รี สอร์ ท เพราะว่าที่ นี่ยงั มีเครื่ องเล่นที่ คล้ายกับของที่สวนสนุกยูนิเวอร์ แซลออแรนโด้ และ
ยูนิเวอร์แซลฮอลลีวดู นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นชาวญี่ปุ่นเองและคนเอเชีย
ชาระเพิ่มท่านละ 2,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)

**เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยงและอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม OSAKA AREA
วันที่สีส่ ี
เช้ ำ

ปรำสำทโอซำก้ ำ (ด้ ำนนอก)-วัดโทไดจิ เมืองนำรำ-ริงกุ พรีเมีย่ ม เอำท์ เล็ต-สนำมบินคันไซ (โอซำก้ ำ)
(B/L/-)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่าชมและถ่ายรู ปด้านนอกของ ปรำสำทโอซำก้ ำ ถูกสร้างขึ้นในปี 1583 แทนที่ วดั อิชิยาม่า ฮอนกันจิ (Ishiyama
Honganji Temple) ซึ่ งได้ถูกทาลายโดยโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ประมาณ 30 ปี ก่อนที่จะสร้างปราสาทโอ
ซาก้า ท่ านโทโยมิ ฮิ เดโยชิ ผูส้ ร้ างปราสาทตั้งใจที่ จะให้ปราสาทแห่ งนี้ เป็ นศู นย์กลางใหม่ ของญี่ ปุ่นภายใต้การ
ปกครองของท่าน ภายหลังการสร้างเสร็ จก็ได้กลายเป็ นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้นแต่หลังจากที่ท่านฮิ
เดโยชิ เสี ยชี วิตลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทาลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มีการสร้างปราสาทขึ้นมา
ใหม่อีกครั้งในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ได้ถูกฟ้ าผ่าและไฟไหม้ในปี 1665 ภายหลังก็ได้มีการซ่อมแซม
ทั้งภายในและภายนอก จนกระทั่งปั จจุ บ ันได้มีการสร้ างลิ ฟ ท์เพื่ อให้สามารถขึ้ นไปชมปราสาทและพิ พิ ธภัณ ฑ์
ด้านบนได้ง่ายขึ้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกาแพงหิ นคอนกรี ต, คูน้ า และสวนนิ ชิโนมารุ ถ้าใครมีเวลาหน่อยจะ
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แนะนาให้เดิ นเล่นรอบปราสาทด้วย เพราะบรรยากาศร่ มรื่ นเย็นสบายมากๆ จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองนำรำ
เมืองหลวงเก่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น และได้รับการจัดลาดับว่าเป็ นเมืองที่มีการบานของดอกซากุระสวยงามติด
หนึ่ งในสามของญี่ปุ่น นาท่านสู่ วัดโทไดจิ สร้างขึ้นในปี 734 และเป็ นวัดหลวงของเมืองนารา มีวิหารที่สร้างจากไม้
ทั้งหลังที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่จนท่ านรู ้สึกเหมือนเป็ นมดตัวเล็กๆไปเลยเมื่ อไปยืนเที ยบกับวิหารแห่ งนี้
ภายในอาคารหลักเป็ นที่ ประดิ ษฐานของพระพุทธไดบุทสึ ขนาดใหญ่ที่ทาจากบรอนส์ มีอายุยาวนานกว่า 1,200 ปี
โดยองค์ไดบุทสึ น้ นั เป็ นพระพุทธรู ปแทนองค์พระไวโรจน์พุทธเจ้า (หมายถึงพระพุทธเจ้าที่มี พระรัศมีส่องสว่างไป
ทัว่ ดุจดังพระอาทิตย์) ที่ท้ งั ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะขอพร

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ------ YAKINIKU BUFFET
ก่ อ นกลับ แวะช้อ ปปิ้ งที่ ริ งกุ พรี เมี่ ย มเอำท์ เล็ ต แหล่ งช้อปปิ้ งที่ นี่ มี สิ น ค้าแบรนด์เนมและยังมี สิ น ค้ามากมาย
หลากหลายชนิ ดไม่ว่าจะเป็ น ของเล่น อุปกรณ์ในครัวเรื อน เสื้ อผ้าบุรุษ เสื้ อผ้าสตรี และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ สามารถ
เดินช้อปปิ้ งได้ท้ งั วันรับรองว่าไม่มีเบื่อเนื่ องจากสิ่ งก่อสร้างต่างๆที่มีการออกแบบให้ดูเหมือนกับรี สอร์ ทโดยได้แรง
บันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตันอันมีประวัติศาสตร์ของอเมริ กาทาให้ที่นี่ท้ งั สวยงามและดูเป็ นระเบียบอีกด้วย
** อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ งของท่าน**
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

วันที่ห้ำ
00.10 น.
04.00 น.

สนำมบินคันไซ (โอซำก้ ำ) - ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง
ออกเดินทางจาก สนำมบินคันไซ (โอซาก้า) โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************

ข้ อควรทรำบ :
สำหรับท่ ำนที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยก่ อนทำกำรออกตัว๋
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
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อัตรำค่ ำบริกำร

กำหนดกำรเดินทำง
02-06 มีนำคม 2560
09-13 มีนำคม 2560
16-20 มีนำคม 2560
20 -24 เมษำยน 2560

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3
ท่ ำน

27,900
27,900
27,900
27,900

เด็ก อำยุ 2-12 ปี
พักกับ 1 ผู้ใหญ่

27,900
27,900
27,900
27,900

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ มี
เตียง

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ ไม่ มี
เตียง

27,900
27,900
27,900
27,900

27,900
27,900
27,900
27,900

พักเดีย่ วเพิม่
ท่ ำนละ

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

อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่ องจากบริ ษท
ั ฯ ต้องจองและซื้อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ
้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักใบละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 2 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนิ นการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนี ยมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ เป็ นเงิน 3,000 เยน / ท่ ำน ตลอดกำรเดินทำง**
เงือ่ นไขกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่ตกลงกันไว้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
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บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่เกิ ดภัยพิบตั ิ ทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิ ด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น
เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
กำรสำรองที่นั่งและชำระเงิน
 ยืนยันกำรสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
ตัว๋ เครื่องบิน
ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการ
บินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตามความ
เป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
ห้อ งพักในโรงแรมส่ วนใหญ่ เป็ นแบบห้อ งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้ น อยู่กับการวางรู ปแบบของแต่ ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้องชาระ
ค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
กระเป๋ ำและสั มภำระเดินทำง
 น้ าหนั ก กระเป๋ าสั ม ภาระที่ โ หลดลงใต้ท้ อ งเครื่ อง สายการบิ น อนุ ญ าตท่ า นละ 1 ใบ น้ าหนั ก ใบละไม่ เ กิ น 20 กิ โ ลกรั ม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่
เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 35 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 55 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
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