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ก ำหนดเดนิทำง : 29 มถุินำยน – 03 กรกฎำคม 2560 

WONDERFUL JAPAN 
OSAKA   KYOTO   NARA  

5 DAYS 3 NIGHTS 

 

ไฮไลท์ 

- ย้อนรอยกำร์ตูนเร่ืองดัง อคิคิวซัง เณรน้อยเจ้ำปัญญำ ณ ปรำสำททองคินคะคุจิ 

- ขอพรเพือ่ควำมสิริมงคล ณ ศำลเจ้ำฟูชิมิ อนิำริ ถ่ำยรูปกับเสำโทริอสีิแดงนับพัน 

- เดินเล่นในบรรยำกำศสุดชิลในป่ำไผ่ อำรำชิยำม่ำ และ สะพำนโทเกต็ซึเคียว  

- ชมควำมอลงักำรของ ปรำสำทโอซำก้ำ สัญลกัษณ์ส ำคัญประจ ำเมือง 

- นมัสกำรหลวงพ่อโตวดัโทไดจิ หน่ึงในมรดกโลกของเมืองนำรำ  

- อสิระช้อปป้ิงในโอซำก้ำ ย่ำนชินไซบำชิ และ ริงกุ พรีเมี่ยมเอำท์เลต็ 

- รับฟรีบัตร  OSAKA VISITER TICKET  ท่องเที่ยวทัว่เมืองโอซำก้ำ 

ราคาเร่ิมต้น 

24,900.- 
บาท / ท่าน 
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วนัวนัแรกแรก   สนำมบินดอนเมอืง สนำมบินดอนเมอืง ––  สนำมบินคันไซ สนำมบินคันไซ ((โอซำก้ำโอซำก้ำ))             

11.00น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตดิอนเมอืง   อำคำร 1     ผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ   ช้ัน 3   ประตู 1   
เคำน์เตอร์ 1 – 4    สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 

14.15 น. ออกเดินทางสู่ โอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์   เที่ยวบินที่ XJ610 
21.40 น.   เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (โอซำก้ำ) ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัจากผา่นขั้นตอน

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบ - รับกระเป๋าและท าภาระกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้...  
     (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย ) 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม OSAKA FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่ำ               

วนัที่สองวนัที่สอง  เกยีวโต เกยีวโต ––ปรำสำปรำสำททองททองคินคะคุจิคินคะคุจิ––  ศำลเจ้ำฟูชิมอิินำริ ศำลเจ้ำฟูชิมอิินำริ ––  อำรำชิยำม่ำ อำรำชิยำม่ำ ––ป่ำไผ่ ป่ำไผ่ ––  โอซำก้ำ โอซำก้ำ ––  ชินไซบำชิ ชินไซบำชิ                           ((BB//LL//--)) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เกยีวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่นซ่ึงมีอายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรือง
ทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการปกครอง น าท่านชม ปรำสำททองคินคะคุจ ิหรือท่ีคนไทยนิยมเรียกกนัวา่
วดัทอง เน่ืองจากท่ีวดัน้ีจะมีอาคารหลกัเป็นสีทองเกือบทั้งหลงัตั้งโดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้เกิดเป็นเงาสะทอ้นกบั
พ้ืนน ้าเบ้ืองหนา้ จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามกลายเป็นอีกสญัญลกัษณ์หน่ึงของเมืองเกียวโต วดัน้ีแต่เดิมสร้างเพ่ือใช้
เป็นบา้นพกัของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบา้นพกัแห่งน้ีใหเ้ป็นวดันิกายเซนภายหลงัจาก
ท่ีท่านเสียชีวิต วดัคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม โดยเฉพาะมุมดา้นหนา้ใกลก้บัทางเขา้วดัซ่ึงเป็น
ภาพท่ีวดัสีทองอร่ามท่ีมีสวนอยูโ่ดยรอบเป็นเงาสะทอ้นกบัน ้าในสระ เป็นมุมท่ีมีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจกนั
เยอะท่ีสุด อาคารเดิมของวดันั้นถกูไฟไหมห้ลายต่อหลายคร้ังในอดีต รวมถึงในช่วงสงครามโอนิน (Onin) ในปี 
1950 เกิดสงครามกลางเมืองท่ีไดท้ าลายสถานท่ีส าคญัๆของเกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวดัแห่งน้ีดว้ย และไดมี้การ
สร้างวดัน้ีข้ึนมาใหม่อีกคร้ังในปี 1955 ซ่ึงอยูม่าจนถึงปัจจุบนัน้ี    จากนั้นน าท่านชม ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ หรือ ศำล
เจ้ำจิง้จอกขำว เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตโดยสร้างข้ึนเพ่ือถวายแด่เทพอินาริ เทพแห่งกสิกรรมเพ่ือใหพ้ื้นท่ีน้ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ไดผ้ลผลิตดี เชิญท่านขอพรเทพเจา้และต่ืนตาไปกบั เสำโทริอสีิแดงส้ม นบัพนัตน้ท่ีตั้งเรียงรายจน
กลายเป็นอุโมงคเ์สาโทริอิท่ียาวถึง 4 กิโลเมตรมีความเช่ือตามศาสนาชินโตวา่เสาโทริอิน้ี เป็นสญัลกัษณ์แทนประตู
เขา้สู่ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิของเทพเจา้  

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ----- SHABU SHABU BUFFET   
   เดินทางสู่ อำรำชิยำม่ำ น าท่านชม สะพำนโทเกต็ซึเคียว (Togetsukyo Bridge) ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของอาราชิยามะ ท่ี

สร้างตั้งแต่สมยัเฮอนั เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามดว้ยภาพทิวทศัน์สะพานกลางน ้าและมีวิวขา้งหลงัเป็นป่าตน้ไม้
ธรรมชาติ ทำงเดนิเลยีบป่ำไผ่ (Bamboo paths) ท่ีมีความยาวกวา่ 500 เมตรตั้งอยูร่ะหวา่งช่วงห่างของวดัเทนริวจิ
และศาลเจา้โนโนมิยะ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โอซำก้ำ เมืองส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจของญ่ีปุ่น ใหท่้านชอ้ปป้ิง
สินคา้ท่ี ถนนโดทงโบริ ย่ำนชินไซบำชิ แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมของโอซากา้ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมาย ทั้งแบรนด์
เนม ของมือสอง ร้านอาหารช่ือดงัมากมาย หลากหลายชนิด และไม่ควรพลาดชอ้ปป้ิงท่ีร้านดองก้ี และ มตัสุโมโตคิ้
โยชิ ร้านคา้ยอดนิยมในใจของคนไทยท่ีมีทุกส่ิงครบครัน 

  ** อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของท่าน**  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม OSAKA FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่า             
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วนัที่สำม วนัที่สำม   อสิระช้อปป้ิงในเมอืงโอซำก้ำ  ไม่มรีถโค้ชบริกำร อสิระช้อปป้ิงในเมอืงโอซำก้ำ  ไม่มรีถโค้ชบริกำร //  เดนิทำงโดยรถไฟตลอดวนั เดนิทำงโดยรถไฟตลอดวนั           ((BB//--//--)) 
 ( รับฟรีบัตร OSAKA VISITER TICKET ที่ไกด์ ) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  ***ไกด์แนะน ำเที่ยวโดยรถไฟตะลุยนครโอซำก้ำ / เดนิทำงโดยรถไฟตลอดวนั*** 

ฟรีบตัร OSAKA VISITER TICKET รับไดท่ี้ไกด ์   
ใหท่้านเท่ียวกนัอยา่งอิสระเลือกช็อปป้ิงตามยา่นดงัของมหานครโอซากา้หรือเขา้รับส่วนลดชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงตามเสน้ทางท่ีระบุในบตัร OSAKA VISITER TICKET ใชไ้ดท้ั้งรถไฟและรถบสัไม่จ ากดัจ านวนเท่ียวใน
เมืองแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวตามเสน้ทางของบตัร ใชบ้ตัรเพ่ือเป็นส่วนลดได ้ 
อาคารชมวิวอเูมะดะสกาย Umeda Sky Building ชมวิวโอซากา้ 360 องศา (รถไฟใตดิ้น สถานีอเูมดะ) 
สปา เวิลด ์Spa World ศูนยร์วมบ่อน ้าแร่ออนเซนใหญ่ท่ีสุดในโอซากา้ (Osaka) (สถานีรถไฟใตดิ้น Dobutsuenmae) 

  เรือ Santa Maria ท่องอ่าวโอซากา้ (สถานี Osakako / Chuo Line ทางออกหมายเลข 1)  
 หรือท่านท่ีสนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ (Universal Studio Japan) ช่ึงตั้งอยูใ่นเมืองโอซากา้ และ 

เป็น 1 ใน 4 ของสวนสนุกยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ของบริษทัยเูอสเจ จ ากดั ตามสญัญาท่ีคลา้ย ๆ กบัของสวนสนุก 
ยนิูเวอร์แซล ออแรนโด ้รีสอร์ท เพราะวา่ท่ีน่ียงัมีเคร่ืองเล่นท่ีคลา้ยกบัของท่ีสวนสนุกยนิูเวอร์แซลออแรนโด ้และ  
ยนิูเวอร์แซลฮอลลีวดู นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นชาวญ่ีปุ่นเองและคนเอเชีย  

 ช าระเพ่ิมท่านละ 2,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 **เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเท่ียงและอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม OSAKA FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่า    

วนัที่วนัที่ ส่ีส่ี  ปรำสำทโอซำก้ำปรำสำทโอซำก้ำ  ((ด้ำนนอกด้ำนนอก))--วดัโทไดจ ิเมอืงนำรำวดัโทไดจ ิเมอืงนำรำ--ริงก ุริงก ุพรีเมีย่ม พรีเมีย่ม เอำท์เล็เอำท์เล็ตต--สนำมบินคันไซ  สนำมบินคันไซ  ((โอซำก้ำโอซำก้ำ))          ((BB//LL//--)) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่าชมและถ่ายรูปดา้นนอกของ ปรำสำทโอซำก้ำ ถกูสร้างข้ึนในปี 1583 แทนท่ีวดัอิชิยาม่า ฮอนกนัจิ  (Ishiyama 

Honganji Temple) ซ่ึงไดถ้กูท าลายโดยโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ประมาณ 30 ปีก่อนท่ีจะสร้างปราสาทโอ
ซากา้ ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผูส้ร้างปราสาทตั้งใจท่ีจะใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางใหม่ของญ่ีปุ่นภายใตก้าร
ปกครองของท่าน ภายหลงัการสร้างเสร็จกไ็ดก้ลายเป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นในขณะนั้นแต่หลงัจากท่ีท่านฮิ
เดโยชิเสียชีวิตลงไม่ก่ีปี ปราสาทไดถ้กูโจมตีและท าลายโดยทหารของโทคุกาวา่ และไดมี้การสร้างปราสาทข้ึนมา
ใหม่อีกคร้ังในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทกไ็ดถู้กฟ้าผา่และไฟไหมใ้นปี 1665 ภายหลงักไ็ดมี้การซ่อมแซม
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ทั้งภายในและภายนอก จนกระทัง่ปัจจุบนัไดมี้การสร้างลิฟทเ์พ่ือใหส้ามารถข้ึนไปชมปราสาทและพิพิธภณัฑ์
ดา้นบนไดง่้ายข้ึน ตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต, คูน ้า และสวนนิชิโนมารุ ถา้ใครมีเวลาหน่อยจะ
แนะน าใหเ้ดินเล่นรอบปราสาทดว้ย เพราะบรรยากาศร่มร่ืนเยน็สบายมากๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงนำรำ 
เมืองหลวงเก่าแห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่น และไดรั้บการจดัล าดบัวา่เป็นเมืองท่ีมีการบานของดอกซากรุะสวยงามติด
หน่ึงในสามของญ่ีปุ่น น าท่านสู่ วดัโทไดจ ิสร้างข้ึนในปี 734 และเป็นวดัหลวงของเมืองนารา มีวิหารท่ีสร้างจากไม้
ทั้งหลงัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ใหญ่จนท่านรู้สึกเหมือนเป็นมดตวัเลก็ๆไปเลยเม่ือไปยืนเทียบกบัวิหารแห่งน้ี 
ภายในอาคารหลกัเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธไดบุทสึขนาดใหญ่ท่ีท าจากบรอนส์ มีอายุยาวนานกวา่ 1,200 ปี 
โดยองคไ์ดบุทสึนั้น เป็นพระพุทธรูปแทนองคพ์ระไวโรจนพ์ุทธเจา้ (หมายถึงพระพุทธเจา้ท่ีมี พระรัศมีส่องสวา่งไป
ทัว่ดุจดงัพระอาทิตย)์ ท่ีทั้งชาวญ่ีปุ่นและนกัท่องเท่ียวนิยมมาสกัการะขอพร 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ------ YAKINIKU BUFFET 
 ก่อนกลบัแวะชอ้ปป้ิงท่ี ริงก ุพรีเมีย่มเอำท์เลต็ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีน่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมและยงัมีสินคา้มากมาย

หลากหลายชนิดไม่วา่จะเป็น ของเล่น อุปกรณ์ในครัวเรือน เส้ือผา้บุรุษ เส้ือผา้สตรีและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ สามารถ
เดินชอ้ปป้ิงไดท้ั้งวนัรับรองวา่ไม่มีเบ่ือเน่ืองจากส่ิงก่อสร้างต่างๆท่ีมีการออกแบบใหดู้เหมือนกบัรีสอร์ทโดยไดแ้รง
บนัดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตนัอนัมีประวติัศาสตร์ของอเมริกาท าใหท่ี้น่ีทั้งสวยงามและดูเป็นระเบียบอีกดว้ย 

 ** อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของท่าน** 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ 

00.10 น. ออกเดินทางจาออกเดินทางจาก ก สนำมบินคันไซสนำมบินคันไซ  (โอซากา้) โดยโดยสำยกำรบินสำยกำรบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์  เท่ียวบินท่ี เท่ียวบินท่ี XJ611  

0044..0000  นน..    ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองถึงท่าอากาศยานดอนเมือง......  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 
 

ข้อควรทรำบ :  

ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ 
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  

 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X   เครือ่งล าใหญ ่337 ทีน่ ัง่  
ทีน่ ัง่ระบบสุม่ทกุทีน่ ัง่ (Random) โดยสายการบนิ **กรณีเลอืกทีน่ ัง่ มคีา่ใชจ้า่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ห้ำ              สนำมบินคันไซ สนำมบินคันไซ ((โอซำก้ำโอซำก้ำ))        - ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืงท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่
ท่ำนละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มี
เตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

29 มถุินำยน – 03 กรกฎำคม 2560 24,900 24,900 24,900 24,900 7,500  

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัใบละไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 2 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขบัรถและไกด ์เป็นเงิน 3,000 เยน / ท่ำน ตลอดกำรเดนิทำง** 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ท่ีตกลงกนัไว ้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์องผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น 
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เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ
บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม
 ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  

 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง
เสริมให ้(Extra Bed)  

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง
 ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 35 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 55 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)  


