WONDERFUL JAPAN

OSAKA – KYOTO – NARA
5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาเริ่มต้น

19,900.บาท / ท่ าน

กำหนดกำรเดินทำง : กรกฎำคม 2560

ไฮไลท์
- ย้ อนรอยกำร์ ตูนเรื่องดัง อิคคิวซัง เณรน้ อยเจ้ำปัญญำ ณ ปรำสำททองคินคะคุจิ
- ขอพรเพือ่ ควำมสิ ริมงคล ณ ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ ถ่ ำยรูปกับเสำโทริอิสีแดงนับพัน
- เดินเล่นในบรรยำกำศสุ ดชิลในป่ ำไผ่ อำรำชิยำม่ ำ และ สะพำนโทเก็ตซึเคียว
- ชมควำมอลังกำรของ ปรำสำทโอซำก้ ำ สั ญลักษณ์ สำคัญประจำเมือง
- นมัสกำรหลวงพ่อโตวัดโทไดจิ หนึ่งในมรดกโลกของเมืองนำรำ
- อิสระช้ อปปิ้ งในโอซำก้ ำ ย่ ำนชินไซบำชิ และ ริงกุ พรีเมี่ยมเอำท์ เล็ต
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วันแรก

สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินคันไซ (โอซำก้ำ)

11.00 น.

คณะพร้ อมกัน 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 ประเทศญีป่ ุ่ น โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ610
**บริ กำรอำหำรร้ อนพร้ อมเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (โอซำก้ ำ) ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านขั้นตอน
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบ - รับกระเป๋ าและทาภาระกิจส่ วนตัวเรี ยบร้อยแล้ว...
(กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย)
นำท่ ำนเข้ำสู่ ที่พัก OSAKA FUJIYA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

14.15 น.
22.00 น.

วันที่สอง

เกียวโต – ปรำสำททองคินคะคุจิ – ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ – อำรำชิยำม่ำ – ป่ ำไผ่ – โอซำก้ำ – ชินไซบำชิ (B/-/-)

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม

บ่ ำย

นาท่านเดิน ทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่ าแก่ ของญี่ ปุ่นซึ่ งมี อายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ในอดีตมีความเจริ ญ รุ่ งเรื อ ง
ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครอง ชม ปรำสำททองคินคะคุจิ หรื อที่คนไทยนิยมเรี ยกกันว่าวัดทอง
เนื่ องจากที่วดั นี้ จะมีอาคารหลักเป็ นสี ทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ า ทาให้เกิ ดเป็ นเงาสะท้อนกับพื้นน้ า
เบื้ องหน้า จนเกิ ดเป็ นภาพที่ส วยงามกลายเป็ นอี กสัญ ลักษณ์ หนึ่ ง ของเมือ งเกี ยวโต วัดนี้ แต่เดิมสร้ างเพื่ อใช้เป็ น
บ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่ งนี้ให้เป็ นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่
ท่านเสี ยชีวิต วัดคินคะคุจิมีโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมด้านหน้าใกล้กบั ทางเข้าวัด ซึ่ งเป็ น
ภาพที่วดั สี ทองอร่ ามที่มีสวนอยู่โดยรอบเป็ นเงาสะท้อนกับน้ าในสระเป็ นมุมที่มีผูใ้ ห้ความสนใจกันเยอะที่สุด ในปี
1950 เกิดสงครามกลางเมืองที่ได้ทาลายสถานที่สาคัญๆของเกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวัดแห่งนี้ดว้ ย และได้มีการ
สร้ างวัดนี้ ข้ นึ มาใหม่อีกครั้งในปี 1955 ซึ่ งอยู่มาจนถึงปั จจุบนั นี้ จากนั้นชม ศำลเจ้ ำฟูชิมิ อินำริ หรื อ ศำลเจ้ ำจิ้งจอก
ขำว เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชิ นโตโดยสร้ างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เทพแห่ งกสิ กรรมเพื่อให้พ้ืนที่น้ ี มีความอุดม
สมบูรณ์ได้ผลผลิตดี เชิญท่านขอพรเทพเจ้าและตื่นตาไปกับ เสำโทริ อิสีแดงส้ ม นับพันต้นที่ต้งั เรี ยงรายจนกลายเป็ น
อุโมงค์เสาโทริ อิที่ย าวถึง 4 กิ โลเมตรมีความเชื่ อตามศาสนาชิ นโตว่าเสาโทริ อิน้ ี เป็ นสั ญลักษณ์ แทนประตูเข้าสู่
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ของเทพเจ้า
** อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย **
เดินทางสู่ อำรำชิยำม่ ำ นาชม สะพำนโทเก็ตซึ เคียว (Togetsukyo Bridge) ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของอาราชิ ยามะ ที่สร้ าง
ตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางน้ าและมีววิ ข้างหลังเป็ นป่ าต้นไม้ธรรมชาติ
ทำงเดินเลียบป่ ำไผ่ (Bamboo paths) ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยู่ระหว่างช่วงห่างของวัดเทนริ วจิและศาลเจ้าโน
โนมิยะ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โอซำก้ ำ เมืองสาคัญทางด้านเศรษฐกิจของญี่ปนุ่ ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ ถนนโดทง
โบริ ย่ ำนชิ นไซบำชิ แหล่งช้อปปิ้ งยอดนิ ยมของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้ านค้ามากมาย ทั้งแบรนด์เนม ของมือสอง
ร้ านอาหารชื่ อดังมากมาย หลากหลายชนิ ด และไม่ควรพลาดช้อปปิ้ งที่ร้านดองกี้ และมัตสุ โมโต้คิโยชิ ร้ านค้ายอด
นิยมในใจของคนไทยที่มีทุกสิ่ งครบครัน
** อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย เพื่อไม่ เป็ นกำรรบกวนเวลำในกำรช้ อปปิ้ งของท่ ำน**
นำท่ ำนเข้ำสู่ ที่พัก OSAKA FUJIYA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
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วันที่สำม
เช้ ำ

อิสระช้ อปปิ้ งในเมืองโอซำก้ ำ ไม่ มีรถโค้ ชบริ กำร / เดินทำงโดยรถไฟตลอดวัน
(B/-/-)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
***ไกด์ แนะนำเที่ยวโดยรถไฟตะลุยนครโอซำก้ ำ / เดินทำงโดยรถไฟตลอดวัน***
ให้ท่านเที่ยวกันอย่างอิสระเลือกช็อปปิ้ งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า
อำคำรชมวิวอูเมะดะสกำย (Umeda Sky Building) ชมวิวโอซาก้า 360 องศา (รถไฟใต้ดิน สถานีอเู มดะ)
สปำ เวิลด์ (Spa World) ศูนย์รวมบ่อน้ าแร่ ออนเซนใหญ่ทสี่ ุ ดในโอซาก้า (สถานีรถไฟใต้ดิน Dobutsuenmae)
เรื อ Santa Maria ท่องอ่าวโอซาก้า (สถานี Osakako / Chuo Line ทางออกหมายเลข 1)
หรื อท่านทีส่ นใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ (Universal Studio Japan) ชึ่งตั้งอยู่ในเมืองโอซาก้า และเป็ น 1 ใน 4
ของสวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ของบริ ษทั ยูเอสเจ จากัด ตามสัญญาที่คล้าย ๆ กับของสวนสนุกยูนิเวอร์ แซล
ออแรนโด้ รี สอร์ ท เพราะว่าที่นี่ยงั มีเครื่ องเล่นที่คล้ายกับของที่สวนสนุกยูนิเวอร์ แซลออแรนโด้ และยูนิเวอร์ แซล
ฮอลลีวดู นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นชาวญี่ปนเองและคนเอเชี
ุ่
ย
ชำระเพิ่มท่ ำนละ 2,500.- บำท (ไม่ รวมค่ ำเดินทำง)

**เพื่อไม่ เป็ นกำรรบกวนเวลำของท่ ำน อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ำสู่ ที่พัก OSAKA FUJIYA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันที่สี่
เช้ ำ

ปรำสำทโอซำก้ ำ (ด้ ำนนอก) – เมืองนำรำ – วัดโทไดจิ – ริ งกุ พรี เมี่ยม เอำท์ เล็ต – สนำมบินคันไซ
(B/-/-)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมและถ่ายรู ปด้านนอกของ ปรำสำทโอซำก้ ำ ถูกสร้ างขึ้นในปี 1583 แทนที่วดั อิชิยาม่า ฮอนกันจิ (Ishiyama
Honganji Temple) ซึ่ งได้ถูกทาลายโดยโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ประมาณ 30 ปี ก่ อนที่จะสร้ างปราสาท
โอซาก้า ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผูส้ ร้ างปราสาทตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่ งนี้เป็ นศู นย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การ
ปกครองของท่าน ภายหลังการสร้ างเสร็ จก็ได้กลายเป็ นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้นแต่หลังจากที่ท่าน
ฮิเดโยชิเสี ยชีวติ ลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทาลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มีการสร้ างปราสาทขึ้นมา
ใหม่อีกครั้งในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ได้ถูกฟ้ าผ่าและไฟไหม้ในปี 1665 ภายหลังก็ได้มีการซ่ อมแซม
ทั้งภายในและภายนอก ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกาแพงหินคอนกรี ต, คูน้ า และสวนนิชิโนมารุ ถ้าใครมีเวลาขอ
แนะนาให้เดินเล่นรอบปราสาทด้วย เพราะบรรยากาศร่ มรื่ นเย็นสบายมาก ๆ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนำรำ
เมืองหลวงเก่ าแห่ งแรกของประเทศญี่ปนุ่ นาท่านสู่ วัดโทไดจิ สร้ างขึ้นในปี 734 และเป็ นวัดหลวงของเมืองนารามี
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23.55 น.

วิหารที่สร้ างจากไม้ท้ งั หลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่จนท่านรู ้ สึกเหมือนเป็ นมดตัวเล็กๆ ไปเลยเมื่อไปยืน
เทียบกับวิหารแห่ งนี้ ภายในอาคารหลักเป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธไดบุทสึ ขนาดใหญ่ที่ทาจากบรอนส์ มีอายุ
ยาวนานกว่า 1,200 ปี โดยองค์ไดบุทสึ น้ นั เป็ นพระพุทธรู ปแทนองค์พระไวโรจน์พุทธเจ้า (หมายถึงพระพุทธเจ้าที่มี
พระรัศมีส่องสว่างไปทัว่ ดุจดังพระอาทิตย์) ที่ท้งั ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะขอพร
** อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย **
ก่ อ นกลับ แวะช้อ ปปิ้ งที่ ริ งกุ พรี เมี่ ยมเอำท์ เล็ ต แหล่ ง ช้อ ปปิ้ งที่ นี่ มี สิ น ค้า แบรนด์เนมและยัง มี สิ น ค้ามากมาย
หลากหลายชนิดไม่วา่ จะเป็ น ของเล่น อุปกรณ์ในครั วเรื อน เสื้ อผ้าบุรุษ เสื้ อผ้าสตรี และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ สามารถ
เดินช้อปปิ้ งได้ท้งั วันรับรองว่าไม่มีเบื่อเนื่องจากสิ่ งก่อสร้ างต่าง ๆที่มีการออกแบบให้ดูเหมือนกับรี สอร์ ทโดยได้แรง
บันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ ลสตันอันมีประวัติศาสตร์ ของอเมริ กาทาให้ที่นี่ท้งั สวยงามและดูเป็ นระเบียบอีกด้วย
** อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย เพื่อไม่ เป็ นกำรรบกวนเวลำในกำรช้ อปปิ้ งของท่ ำน**
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนำมบินคันไซ
ออกเดินทางจาก สนำมบินคันไซ (โอซำก้ ำ) โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611

วันที่ห้ำ
03.45 น.

ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมือง
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

บ่ ำย

********************** ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริ การ **********************

ข้ อควรทรำบ :
สำหรั บท่ ำนที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยก่ อนทำกำรออกตัว๋
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ หรื อเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
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อัตรำค่ ำบริกำร
เด็ก อำยุ 2-12 ปี

กำหนดกำรดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่ ำน

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียง

12-16 กรกฎำคม 2560
19-23 กรกฎำคม 2560
26-30 กรกฎำคม 2560

19,900.22,900.22,900.-

19,900.22,900.22,900.-

19,900.22,900.22,900.-

19,900.22,900.22,900.-

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ ำนละ

7,500.7,500.7,500.-

อัตรำนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเทีย่ วตามระบุไว้ในรายการ พร้ อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระทีโ่ หลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักใบละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 2 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
อัตรำนี้ไม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ ำทิปคนขับรถและไกด์ 4,000 เยน / ท่ ำน ตลอดกำรเดินทำง**
เงื่อนไขกำรเดินทำง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มผี เู ้ ดินทางต่ากว่าที่ตกลงกันไว้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพือ่ ความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยนื่ วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
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กำรสำรองที่นั่งและชำระเงิน
 ยืนยันกำรสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปนุ่ เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
ตั๋วเครื่ องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการ
บินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรั บขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่ เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ล ะ
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)
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
กระเป๋ ำและสั มภำระเดินทำง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักใบละไม่เกิ น 20 กิโลกรัม (สาหรั บ
ผูโ้ 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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