
กกกำหนดกกำรเดดินทกำง : เดดือนมมีนกำคม 2559

WONDERFUL JAPAN
IBARAKI – NIKKO – TOKYO 

“เทศกกำลกระทท่อมหดิมะ”  
5 DAYS 3 NIGHTS

ไฮไลทท
  นมมัสกกำรองคทพระใหญท่ออชดิคอ ซซซึ่งเปป็นพระพอทธรรปทมีซึ่สรงทมีซึ่สอดในโลก
  ชมสวนเซป็นบกำโกะ ไคระคอเอป็น สวนทมีซึ่สวยและเกท่กำแกท่ทมีซึ่สอดในญมีซึ่ปอท่น 
  เยดือนเมดืองนดิกโก ทมีซึ่มมีเสนท่หททกำงประวมัตดิศกำสตรท และธรรมชกำตดิทมีซึ่สวยงกำม
  ชมศกำลเจจ้กำโทโชกอ ซซซึ่งไดจ้รมับกกำรยกยท่องใหจ้เปป็นมรดกโลก
  สมัมผมัสบรรยกำกกำศอมันแสนนท่กำรมักโรแมนตดิกของเทศกกำลกระทท่อมหดิมะ คกำมะคอระ
  ขอพรเจจ้กำแมท่กวนอดิม พรจ้อมถท่กำยรรปครท่โคมไฟสมีแดงยมักษท ณ วมัดอกำซกำก อสะ  
   ผท่อนคลกำยกมับกกำรแชท่ออนเซป็นเพดืซึ่อสอขภกำพ



วมันแรก กรองเทพฯ – สนกำมบดินนกำรดิตะ  
05.30 น. พรร้อมกกน ณ ทท่กำอกำกกำศยกำนสอวรรณภรมดิ ชมัชั้น 4 ผรจ้โดยสกำรขกำออก ประตร 4 เคกำนทเตอรท D สกำย

กกำรบดินไทย เจร้าหนร้าททที่บรริษกทฯ คอยออานวยความสะดวกในเรรที่องเอกสาร การเชช็คอรินและโหลด
กระเปป๋าสกมภาระ

08.00 น. ออกเดรินทางสสส สนกำมบดินนกำรดิตะ ประเทศญมีซึ่ปอท่น โดยสกำยกกำรบดินไทย เทมีซึ่ยวบดินทมีซึ่ TG676
15.50 น. เดรินทางถถึง สนกำมบดินนกำรดิตะ ประเทศญมีซึ่ปอท่น ผสานขกขนตอนตรวจคนเขร้าเมรองและศศุลกากร (เวลาททท

ญททปปปุ่นเรร็วกวปุ่าประเทศไทย 2 ชชทวโมง เพพทอความสะดวกในการนชดหมายกรปณาปรชบนาฬฬิกาของทปุ่าน
ใหห้ตรงกชบเวลาทห้องถฬิทน)
นกกำทท่กำนเขจ้กำสรท่ทมีซึ่พมัก NARITA VIEW HOTEL หรดือเทมียบเทท่กำ

คกซึ่กำ อดิสระอกำหกำรคกซึ่กำตกำมอมัธยกำศมัย
วมันทมีซึ่สอง อดิบกำรกำกดิ – ศกำลเจจ้กำคกำชดิมะ – พระใหญท่ออชดิคอ – เมดืองมดิโตะ – สวนเซป็นบกำโกะ ไคระคอเอป็น – 

KEISEI DEPARTMENT STORE 

เชจ้กำ รมับประทกำนอกำหกำรเชจ้กำ ณ หจ้องอกำหกำรของโรงแรม
นอาทสานเดรินทางสสส อดิบกำรกำกดิ เมรองททที่เตช็มไปดร้วยทรกพยากรธรรมชาตริอกนอศุดมสมบสรณณ์ทกขงจากภสเขาและ
ทะเล นอาทสานสสส ศกำลเจจ้กำคกำชดิมะ ศาลเจร้าททที่เกสาแกสททที่สศุดแหสงภสมริภาคคกนโต  มทการสรร้างขถึขนในชสวง 660
ปทกสอนครริสตกาล เปช็นหนถึที่งในมหาอารามแหสงตะวกนออก ตามมาดร้วยศาลเจร้า Ikisu Shrine และ
Katori Jingu ซถึที่งเปช็นสถานททที่ททที่มทผสร้เขร้าชมมากเปช็นอกนดกบททที่สองในเมรองอริบะระกริ นอาทสานกราบ
นมกสการ พระใหญท่ออชดิคอ ซถึที่งเปช็นพระพศุทธรสปททที่ทอาจากบรอนซณ์ขนาดใหญสและไดร้ถสกบกนทถึกในกรินเน
สบศุควสาเปช็นพระพศุทธรสปททที่สสงททที่สศุดในโลก มทความสสง 120 เมตร ใชร้เวลาในการสรร้างถถึง 10 ปท มท
ความสสงมากกวสาอนศุสาวรทยณ์เทพทเสรทภาพในนริวยอรณ์ก (40 เมตร) บรริเวณรอบฐานพระพศุทธรสปมทดอก
ไมร้บานตลอดทกขงสทที่ฤดสกาล ภายในองคณ์พระแบสงออกเปช็น 5 ชกขน แตสละชกขนกช็แสดงใหร้เหช็นถถึงยอด
เยทที่ยมของพระพศุทธศาสนา และทสานยกงสามารถขถึขนลริฟทณ์ไปททที่ความสสงระดกบอกของพระพศุทธรสป
(85 เมตร) เพรที่อชมวริวทริวทกศนณ์ททที่งดงาม แบบพาโนรามาไดร้จากหนร้าตสางชมวริวไดร้อทกดร้วย  

เทมีซึ่ยง รมับประทกำนอกำหกำรกลกำงวมัน ณ ภมัตตกำคกำร 
บท่กำย นอาทอานเดรินทางสสส เมดืองมดิโตะ เมรองเอกในจกงหวกดอริบารากริ นอาทสานชม สวนเซป็นบกำโกะ ไคระคอเอป็น ททที่

ไดร้รกบการจกดอกนดกบททที่สวนททที่มทภสมริทกศนณ์สวยงาม 1 ใน 3 ของประเทศญทที่ปศุสน ตกขงอยสสททที่เมรองมริโตะ เมรอง
หลวงของอริบารากริ สวนไคราคศุเอนแหสงนทขภายในสวนมทตร้นบป๋วยมากกวสา 3,000 ตร้น แตสนอกจากตร้น
บป๋วยแลร้วกช็ยกงมทปสาไผส ไมร้ซทดารณ์ และโคบศุนเต อาคารสไตลณ์ญทที่ปศุสนดกขงเดริมซถึที่งยกงอยสสใกลร้กกบทะเลสาบ
เซนบะ สามารถสรร้างบรรยากาศพกกผสอนหยสอนใจไดร้เปช็นอยสางดท จากนกขนนอาทสานชร้อปปริข งททที่ KEISEI



DEPARTMENT STORE เปช็นหร้างสรรพสรินคร้าททที่มทพรขนททที่ขายททที่กวร้างขวร้างอยส สในแหลสงชศุมชนของเมรองมริ
โตะ มทรร้านคร้าททที่ครบครกน เชสน “พาซาจริว” มทแหลสงรวมรร้านอาหารททที่เปช็นททที่นริยมและรร้านเฉพาะทาง
เชสน”LOFT” “มะรศุเซช็น” 
**อดิสระอกำหกำรคกซึ่กำตกำมอมัธยกำศมัย เพดืซึ่อใหจ้ทท่กำนไดจ้มมีเวลกำชจ้อปปดิชั้งอยท่กำงเตป็มทมีซึ่** 
นกกำทท่กำนเขจ้กำสรท่ทมีซึ่พมัก  PRESIDENT HOTEL MITO หรดือเทมียบเทท่กำ  

วมันทมีซึ่สกำม เมดืองนดิกโกจ้ – ศกำลเจจ้กำโทโชกอ – เทศกกำลกระทท่อมหดิมะ – ออนเซป็น
เชจ้กำ                     รมับประทกำนอกำหกำรเชจ้กำ ณ หจ้องอกำหกำรของโรงแรม

นอาทสานเดรินทางสสส เมดืองนดิกโกจ้ เปช็นเมรองททที่มทจศุดเดสนทางดร้านประวกตริศาสตรณ์มรดกทางวกฒนธรรมในรสป
ของวกดและศาลเจร้า รวมทกข งมทธรรมชาตริททที่สวยงาม พรขนททที่โดยรอบของเมรองนริกโกร้ จะมทนอขาพศุรร้อน
นอขาตก ทะเลสาบตสางๆทริวทกศนณ์ททที่สวยงาม  นอาทสานชม ศกำลเจจ้กำโทโชกอ สถาปกตยกรรมของชสางฝทมรอชกขน
ครสของประเทศญทที่ปศุสน ซถึที่งเปช็นการผสานระหวสางพศุทธและชรินโต สรร้างโดยโชกศุนรศุสนททที่ 3 ของตระกสล
อริเอะยาสศุ ภายในมทงานประตริมากรรมททที่เตช็มไปดร้วยอารมณณ์และจรินตนาการอยสางมากมาย เชสน มกงกร
100 หกว , แมวนอนหลกบ , ลริงสามตกว และมกงกรหกวเราะ ชมประตรโยเมมง งานศริลปะททที่ไดร้ชรที่อวสา
งดงาม และมทความสอาคกญยริที่งตสอประวกตริศาสตรณ์ศริลปะของญทที่ปศุสนในสมกยโบราณ มทแตสชนชกขนซามสไร
เทสานกขนททที่ใชร้ประตสนทข เขร้าออกศาลเจร้า โดยตร้องทริขงดาบเอาไวร้ดร้านนอก จากนกขนกช็จะพบกกบ “ประตสจทน
(คาระมง)” ไดร้รกบการยกยสองใหร้เปช็นสมบกตริของชาตริเชสนเดทยวกกบโยเมมงแตสมทขนาดเลช็กกวสา ดร้านบน
ประตสสลกกเปช็นรสปตสางมากมาย อาทริ มกงกร ตร้นบบ๊วย ตร้นโบตก ตน ตร้นไผส ฯลฯ เพดานสลกกเปช็นรสป
เทพธริดากอาลกงเลสนพริณ กสอนจะเขร้าสสส  “ไฮเดง” ศาลาโถงประกอบพริธท และ “ฮนเดง” ศาลเจร้าใหญส
นอกจากนทขศาลเจร้าแหสงนทข ยกงเปช็นททที่ฝกงรสางของ โชกศุน โตกศุกาวสา อริเอยะสศุ ททที่บรริเวณ “สอสกำนโชกอน (สอสกำ
นโฮะโตะ)” ดร้วย จากสศุสานสามารถมองเหช็นทริวทกศนณ์ของศาลเจร้าไดร้โดยรอบ  

เทมีซึ่ยง รมับประทกำนอกำหกำรกลกำงวมัน ณ ภมัตตกำคกำร
บท่กำย  นอาทสานชม เทศกกำลกระทท่อมหดิมะ เปช็นเทศกาลเกสาแกสกวสา 400 ปทททที่จกดขถึขนในชสวงฤดสหนาวของเมรอง

Yokote จกงหวกด Akita เพรที่อบสชาเทพเจร้าแหสงสายนอขาและขอพรใหร้เมรองมทนอขาทสาอศุดมสมบสรณณ์ เดช็กๆใน
เมรองจะเขร้าไปอยสสในกระทสอมนอขาแขช็ง และรร้องเรทยกผสร้คนททที่สกญจรไปมา ดร้วยภาษาถริ ที่น เพรที่อเชริญชวน
ใหร้เขร้ากระทสอมมาชริมขนมโมจริยสางเตาถสานและเหลร้าสาเก
นกกำทท่กำนเขจ้กำสรท่ทมีซึ่พมัก  KINUGAWA KANKO HOTEL หรดือเทมียบเทท่กำ  

คกซึ่กำ รมับประทกำนอกำหกำรคกซึ่กำ ณ หจ้องอกำหกำรของโรงแรม
หลกงอาหารเชริญทสานพบกกบประสบการณณ์แชสนอขาแรสธรรมชาตริ หรรอททที่เรทยกวสา “ออนเซช็น” เพรที่อผสอน
คลายความเมรที่อยลร้า ชสวยใหร้ระบบไหลเวทยนโลหริตดทและชสวยใหร้ผริวพรรณเปลสงปลก ที่ง

วมันทมีซึ่สมีซึ่ โตเกมียว – วมัดอกำซกำกอสะ – อกำกดิฮกำบกำรกำ – โอไดบะ – TOKYO DIVER CITY – 



สนกำมบดินฮกำเนดะ 
เชจ้กำ รมับประทกำนอกำหกำรเชจ้กำ ณ หจ้องอกำหกำรของโรงแรม

นอาทสานเดรินทางสสส โตเกมียว เมรองหลวงและศสนยณ์กลางความเจรริญของประเทศญทที่ปศุสน นอาทสานสสส 
วมัดอกำซกำกอสะ วกดเกสาแกสททที่สศุดในโตเกทยว เชริญทสานขอพรจาก “องคณ์เจร้าแมสกวนอริม” ททที่เปช็นทองสกมฤทธริธ
มทขนาดเลช็กเพทยง 5.5 เซนตริเมตร พรร้อมถสายภาพความประทกบใจกกบ “โคมไฟขนาดยกกษณ์” ททที่มทขนาด
ใหญสททที่สศุดในโลก สสง 4.5 เมตร เชริญทสานเลรอกชมและเชสาเครรที่องรางของขลกงอกนศกกดริธ สริทธริธ ของวกดแหสง
นทขหรรอจะเลรอกเดรินททที่ “ถนนนาคามริเซะ” ชมและซรขอสรินคร้าของฝากของททที่ระลถึก ททที่เปช็นสรินคร้าพรขนเมรอง
“Made In Japan” แทร้ๆ รวมทกข งขร้าวของเครรที่องใชร้คศุณภาพดท มากมาย อาทริ รสม, หมวก, รองเทร้า,
กระเปป๋า, เสรขอผร้า หรรอจะเลรอกชริมขนมอรสอยสไตลณ์ญทที่ปศุสนกกนตามอกธยาศกยนอกจากนกขนทสานยกงสามารถ
ถสายรสปโดยมท “โตเกทยวสกายทรท” เปช็นฉากหลกงไดร้จากวกดนทขดร้วย

เทมีซึ่ยง  รมับประทกำนอกำหกำรกลกำงวมัน ณ ภมัตตกำคกำร
บท่กำย นอาทสานชร้อปปริข งททที่ อะกดิฮกำบกำระ (Akihabara) หรรอททที่เรทยกสกขนๆ วสาอะกดิบะ (Akiba) เปช็นยสานททที่เตช็มไป

ดร้วยรร้านเครรที่องใชร้ไฟฟร้าตลอดจนเทคโนโลยทอกนทกนสมกยมากมาย ปกจจศุบกนย สานนทข ขยายตกวขถึขนอยสาง
รวดเรช็ว นอกจากเครรที่องใชร้ไฟฟร้าและอศุปกรณณ์อริเลช็กทรอนริกสณ์แลร้ว ททที่นทที่ยกงเปช็นแหลสงคอมพริวเตอรณ์,
กลร้องถสายรสป, เกมสณ์, อนริเมชก ที่น, ฟริกเกอรณ์ โมเดล (หศุสนประกอบ), การณ์ตสน จากนกขนนาทสานสสส  โอไดบะ
เมรองททที่ตกข งอยสสบนเกาะททที่เกริดจากการนอา หริน ทราย มาถมทะเลจนกลายเปช็นเกาะจาลองขนาดใหญส
บรริเวณอสาวโตเกทยวแหลสงเศรษฐกริจแหสง 5 ใหมสและสถานททที่ทสองเททที่ยวสศุดฮริตของหนศุสมสาวชาวญทที่ปศุสน
นอาทสานชร้อปปริข งกกนททที่หร้าง TOKYO DIVER CITY ตรที่นตาตรที่นใจกกบหหหุ่นยนตต์กกันดกัดั้มขนาดใหญปุ่ สสงถถึง
18 เมตร ตกขงอยสสดร้านหนร้าหร้างและเอาใจเหลสาสาวกกกนดกขมกกบรร้านคร้ากกนดกขมคาเฟส (Gundam Cafe) ซถึที่ง
เปริดมาเพรที่อเอาใจคนรกกกกนดกขมโดยเฉพาะ นอกจากนทขททที่นทที่กช็ยกงมทรร้านอาหารและสรินคร้าหลากหลายยทที่หร้อ
ใหร้เลรอกชร้อปกกนเตช็มททที่ อาทริ Uniquo, H&M, Lacoste เปช็นตร้น 
**อดิสระอกำหกำรคกซึ่กำตกำมอมัธยกำศมัย เพดืซึ่อใหจ้ทท่กำนไดจ้มมีเวลกำชจ้อปปดิชั้งอยท่กำงเตป็มทมีซึ่** 
สมควรแกสเวลานาทสานเดรินทางสสส สนกำมบดินฮกำเนดะ เพรที่อเตรทยมตกวเดรินทางกลกบสศุสกรศุงเทพฯ

วมันทมีซึ่หจ้กำ สนกำมบดินฮกำเนดะ – กรองเทพฯ
00.20 น. ออกเดรินทางจาก สนกำมบดินฮกำเนดะ ประเทศญทที่ปศุสน โดย สกำยกกำรบดินไทย THAI AIRWAYS 

เทมีซึ่ยวบดินทมีซึ่ TG 661 
05.25 น. เดรินทางถถึง ทท่กำอกำกกำศยกำนสอวรรณภรมดิ โดยสวกสดริภาพพรร้อมความประทกบใจ 

********************** ขอบคหณทหกทหุ่านททที่ใชช้บรริการ **********************

      อมัตรกำคท่กำบรดิกกำร

http://www.wonderfulpackage.com/


กกกำหนดกกำรดดินทกำง
ผรจ้ใหญท่ พมัก
หจ้องละ 2-3

ทท่กำน

เดป็ก อกำยอ 2-12 ปมี
คท่กำพมักเดมียวพมักกมับ 1

ผรจ้ใหญท่
พมักกมับ 2 ผรจ้ใหญท่

มมีเตมียง
พมักกมับ 2 ผรจ้ใหญท่

ไมท่มมีเตมียง
23-27 มกรกำคม 2559 34,900 34,900 33,900 32,900 7,500

13-17 กอมภกำพมันธท 2559 34,900 34,900 33,900 32,900 7,500
27 กอมภกำพมันธท - 2 มมีนกำคม 2559 34,900 34,900 33,900 32,900 7,500

2-6 มมีนกำคม 2559 34,900 34,900 33,900 32,900 7,500

อมัตรกำนมีชั้รวม 
 คสาตก ตวเครรที่องบรินไป–กลกบ ชกขนประหยกด (เดรินทางไปกลกบพรร้อมกรศุบ๊ปเทสานกขน) เสร้นทางและสายการบรินตามระบศุใน

รายการ
 คสาภาษทสนามบริน และคสาภาษทนอขามกนตามรายการทกวรณ์ ณ วกนททที่ 20 ตศุลาคม 2558
 คสารถปรกบอากาศนอาเททที่ยวตามระบศุไวร้ในรายการ พรร้อมคนขกบรถ (กฎหมายไมสอนศุญาตใหร้คนขกบรถเกริน 12 ช.ม. /วกน)
 คสาเขร้าชมสถานททที่ตสางๆ ตามททที่ระบศุไวร้ในรายการ (ไมสสามารถครนเปช็นเงรินไดร้ เนรที่องจากบรริษกทฯ ตร้องจองและซรขอตก ตว

ลสวงหนร้า)
 โรงแรมตามระบศุ หรรอเททยบเทสา (หร้องละ 2-3 ทสาน) พรร้อมอาหารเชร้า 
 คสาอาหารตามททที่ระบศุในรายการ ใหร้ทสานไดร้ลริขมลองอาหารพรขนเมรองของแตสละประเทศ
 คสานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททที่โหลดลงใตร้ทร้องเครรที่อง สายการบรินอนศุญาตทสานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมสเกริน 30 กก. 
 คสาหกวหนร้าทกวรณ์ คอยดสแลและออานวยความสะดวกตลอดการเดรินทางจอานวน 1 ทสาน
 คสาประกกนอศุบกตริเหตศุในการเดรินทาง คศุร้มครองวงเงรินทสานละ 1 ลร้านบาท ของบรริษกท MSIG INSURANCE (เงรที่อนไข

ตามกรมธรรมณ์)
อมัตรกำนมีชั้ไมท่รวม 
 คสาดอาเนรินการทอาหนกงสรอเดรินทาง หรรอคสาธรรมเนทยมในการยรที่นใบอนศุญาตเขร้า-ออกเมรองสอาหรกบคนตสางดร้าว
 คสาใชร้จสายสสวนตกว อาทริ คสาโทรศกพทณ์, คสาซกกรทด, คสาเครรที่องดรที่มและอาหารนอกเหนรอจากททที่ระบศุในรายการ
 คสาอาหารและเครรที่องดรที่มททที่สก ที่งพริเศษในรร้านอาหาร นอกเหนรอจากททที่บรริษกทฯ จกดใหร้ ยกเวร้นจะตกลงก กนเปช็นกรณท

พริเศษ
 คสานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททที่เกรินกวสาสายการบรินกอาหนด 
 คสาวทซสาเขร้าประเทศญทที่ปศุสน (ยกเลริกเมรที่อ 1 กรกฎาคม 2556)
 คสาภาษทมสลคสาเพริที่ม 7% และคสาภาษทหกก ณ ททที่จสาย 3%
 คสาทริปพนกกงานขกบรถและคสาทริปไกดณ์ มาตรฐาน  ญทที่ปศุสนวกนละ 500 เยน x 4 วกน = 2,000 เยน/ทสาน/ทรริป



เงดืซึ่อนไขกกำรเดดินทกำง
 บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริธ ในการยกเลริกการเดรินทาง กรณทมทผสร้ เดรินทางตอที่ากวสา 30 ทสาน โดยจะแจร้งใหร้ผสร้เดรินทางทราบ

ลสวงหนร้ากสอนการเดรินทาง 15 วกน
 บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริธ ในการปรกบเปลทที่ยนโปรแกรมเพรที่อความเหมาะสมโดยมริตร้องแจร้งลสวงหนร้า สาเหตศุอกนเนรที่อง

มาจากการลสาชร้าของสายการบริน, การนกดหยศุดงาน, ภกยธรรมชาตริ, การกสอวรินาศภกย, การกสอจลาจล, อศุบกตริเหตศุ ฯลฯ
โดยจะคอานถึงถถึงผลประโยชนณ์ของผสร้เดรินทางเปช็นสอาคกญ

 บรริษกทฯ จะไมสรกบผริดชอบคสาใชร้จสายททที่เกริดขถึขน หากทสานถสกปฏริเสธการเขร้าเมรอง อกนเนรที่องจากการกระทอาททที่สสอไปใน
ทางผริด กฎหมายหรรอการหลบหนทเขร้าเมรอง ฯลฯ และจะไมสครนเงรินคสาทกวรณ์ททที่ชอาระมาแลร้ว

 บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริธ ในการยกเลริกการเดรินทางในกรณทททที่เกริดภกยพริบกตริทางธรรมชาตริ อาทริ สถึนามริ แผสนดรินไหว
ภสเขาไฟระเบริด อศุทกภกย วาตภกย ฯลฯ อกนนอกเหนรอจากการควบคศุมของบรริษกทฯ โดยทางบรริษกทฯ จะขอเก ช็บ
เฉพาะคสาใชร้จสายททที่เกริดขถึขนตามจรริงเทสานกขน เชสน คสามกดจอาตก ตวเครรที่องบริน, คสาวทซสาในกรณทททที่ยรที่นวทซสาแลร้ว และคสาวาง
มกดจอาหร้องพกก ฯลฯ

กกำรสกกำรองทมีซึ่นมัซึ่งและชกกำระเงดิน
 ยดืนยมันกกำรสกกำรองทมีซึ่นมัซึ่งกกบเจร้าหนร้าททที่ฝสายขาย พรจ้อมสท่งสกกำเนกำหนมังสดือเดดินทกำง 
 ชอาระเงรินมกดจอาภายใน 3 วกนนกบจากวกนททที่จอง เงรินมกดจอาถรอเปช็นการยรนยกนการจองของทสาน
 คสาทกวรณ์สสวนททที่เหลรอทกขงหมด ชอาระลสวงหนร้า 21 วกนกสอนเดรินทาง

o ยศุโรป อเมรริกา ออสเตรเลทย นริวซทแลนดณ์ ทสานละ 27,000 บาท

o ญทที่ปศุสน เกาหลท ดสไบ ศรทลกงกา อรินเดทย อรินโดนทเซทย ทสานละ 12,000 บาท

o จทน ไตร้หวกน เวทยดนาม พมสา กกมพสชา ลาว สริงคโปรณ์ ทสานละ 7,000 บาท

 หากทสานไมสชอาระเงรินคสาทกวรณ์สสวนททที่เหลรอตามกอาหนดวกนดกงกลสาว ทางบรริษกทฯ ถรอวสาทสานยกเลริกการเดรินทางโดย
ไมสมทเงรที่อนไข และขอสงวนสริทธริธ ในการครนเงรินมกดจอา

 หลกงจากสอารองททที่นก ที่งเรทยบรร้อยแลร้ว เจร้าหนร้าททที่ฝสายขายจะนกดวกน-เวลา ไปรกบหนกงสรอเดรินทางและเอกสารอรที่นททที่แจร้ง
ไวร้ในโปรแกรม เพรที่อดอาเนรินการยรที่นขอวทซสา (สอาหรกบประเทศททที่ตร้องทอาวทซสา)

กกำรยกเลดิก
 ยกเลริกกสอนออกเดรินทาง 22 วกน  ครนเงรินมกดจอาทกขงหมด
 ยกเลริกกสอนออกเดรินทาง 21 - 15 วกน  หกกเงรินคสาทกวรณ์ 50%
 ยกเลริกกสอนออกเดรินทาง 14 - 7 วกน  หกกเงรินคสาทกวรณ์ 75%
 ยกเลริกกสอนออกเดรินทาง 6 - วกนเดรินทาง  หกกเงรินคสาทกวรณ์ 100%



 กรณทยกเลริกการเดรินทางหลกงจากออกตก ตวเครรที่องบรินแลร้ว หากเปช็นตก ตวททที่สามารถทอา Refund ไดร้ ผสร้เดรินทางตร้องรอ
เงรินคสา Refund ตามระบบและเงรที่อนไขของสายการบรินเทสานกขน (ประมาณ 3 เดรอน)

ตมัตั๋วเครดืซึ่องบดิน
 ตก ตวเครรที่องบรินแบบหมสสคณะ ตร้องเดรินทางไป-กลกบพรร้อมกกน หากตร้องการเลรที่อนวกนเดรินทางกลกบ ทสานตร้องชอาระคสาใชร้

จสายททที่สายการบรินเรทยกเกช็บ และการจกดททที่นก ที่งของกรศุบ๊ปเปช็นไปโดยสายการบรินก อาหนด ทางบรริษกทฯ ไมสสามารถเขร้าไป
แทรกแซงไดร้ 

 คสาภาษทสนามบริน, คสาภาษทนอขามกนเชรขอเพลริงและคสาประกกนวรินาศภกยทางอากาศ คริดตามอกตราททที่ทางสายการบรินแจร้ง
ณ วกนททที่ออกราคาขาย หากสายการบรินมทการปรกบขถึขนราคาในภายหลกง ถรอเปช็นคสาใชร้จสายสสวนททที่เพริที่ม ทางบรริษกทฯ
ขอสงวนสริทธริธ ในการเรทยกเกช็บตามความเปช็นจรริง ณ วกนททที่ออกตก ตว

โรงแรมและหจ้องพมัก
 หร้องพกกในโรงแรมสสวนใหญสเปช็นแบบหร้องคสส (Twin / Double Room) ประเภทหร้องพกกขถึขนอยสสกกบการวางรสปแบบ

ของแตสละโรงแรม กรณทผสร้รสวมเดรินทางในคณะของทสานจองหร้องประเภทอรที่นๆ อาจทอาใหร้ไมสไดร้หร้องพกกตริดกกนตาม
ททที่ตร้องการ 

 โรงแรมอนศุญาตใหร้มทผสร้เขร้าพกกใน 1 หร้องมากททที่สศุด ครอ 3 คนเทสานกขน
 โรงแรมสสวนใหญสไมสมทหร้องพกกแบบ 3 ทสาน (Triple Room) หรรอมทจอานวนจอากกด บางโรงแรมอาจจกดเปช็นหร้องพกกคสส

และเพริที่มเตทยงเสรริมใหร้ (Extra Bed) 
 หากโรงแรมไมสมทหร้องพกกแบบ 3 ทสาน (Triple Room) หรรอไมสมทเตทยงเสรริมใหร้ ทสานจอาเปช็นตร้องแยกเปช็นพกกหร้อง

เดทที่ยว และตร้องชอาระคสาหร้องพกกเดทที่ยวเพริที่มดร้วย
 โรงแรมบางแหสงอาจไมสเปริดใชร้เครรที่องปรกบอากาศ เนรที่องจากเปช็นประเทศททที่อยส สในแถบอศุณหภสมริตอที่า เครรที่องปรกบ

อากาศจะเปริดใหร้บรริการในชสวงฤดสรร้อนเทสานกขน
 ในกรณทททที่มทการจกดประชศุมนานาชาตริ (Trade Fair) หรรองานเทศกาลตสางๆ เปช็นผลใหร้คสาโรงแรมสสงขถึขน 3-4 เทสาตกว

จากราคาตร้นทศุนททที่คริดไวร้ บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริธ ในการปรกบเปลทที่ยนหรรอยร้ายไปพกกเมรองใกลร้เคทยงเพรที่อความเหมาะ
สมของโปรแกรม

กระเปป๋กำและสมัมภกำระเดดินทกำง
 นอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททที่โหลดลงใตร้ทร้องเครรที่อง สายการบรินอนศุญาตทสานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมสเกริน 30 กริโลกรกม

(สอาหรกบผสร้โดยสารชกขน Economy Class) หากสกมภาระมทนอขาหนกกเกริน สายการบรินมทสริทธริธ เรทยกเกช็บคสาระวางนอขาหนกก
เพริที่มไดร้

 กระเปป๋าสกมภาระททที่สายการบรินอนศุญาตใหร้นอาขถึขนเครรที่องไดร้ ตร้องมทนอขาหนกกไมสเกริน 7 กริโลกรกม และมทขนาดความ
กวร้าง+ยาว+สสง ไมสเกริน 20 เซนตริเมตร (7.5 นริขว) x 35 เซนตริเมตร (13.5 นริขว) x 55 เซนตริเมตร (21.5 นริขว)

 ในบางรายการทกวรณ์ ททที่ตร้องมทบรินดร้วยสายการบรินภายในประเทศ นอขาหนกกของกระเปป๋าอาจจะถสกก อาหนดใหร้ตอที่ากวสา
มาตรฐานไดร้ ทกขงนทขขถึขนอยสสกกบขร้อกอาหนดของแตสละสายการบริน ซถึที่งผสร้เดรินทางตร้องเปช็นผสร้รกบผริดชอบคสาใชร้จสายเอง


