WONDERFUL JAPAN
TOKYO - OSAKA
6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาเรรรมตต้น

39,900.บาท/ททาน

ไฮไลทท

กกกำหนดกกำรเดดินทกำง : มกรกำคม - มมีนกำคม 2559

- ขอพรเพพพื่อเปป็นสดิรดิมงคลจกำกองศทเจจ้กำแมม่กวนอดิม ววัดอกำซกำกกสะ
- สวัมผวัสกลดิพื่นอกำยของภภเขกำไฟฟภจดิ สวัญลวักษณทของดดินแดนอกำทดิตยทอกทวัย
- ชมววัดคดิโยมดิสสึ มรดกโลกอวันเกม่กำแกม่กวม่กำ 1,200 ปมี
- ยจ้อนรอยกกำรทตภนดวัง “อดิคคดิวซวัง” ณ ปรกำสกำททองคดินคะคกจดิ
- ชมควกำมอลวังกกำรของปรกำสกำทโอซกำกจ้กำ
- เลพอกชดิมรกำเมป็งชพอพื่ ดวังทมีพื่ถภกควัดสรรมกำรวมกวันไวจ้ทมีพื่พดิพธดิ ภวัณฑทรกำเมป็ง
- แวะถม่กำยรภปกวับปจ้กำยกกลโดิ กะ และชจ้อปปดิงปิ้ จกใจยม่กำนชดินไซบกำชดิ
- ผม่อนคลกำยกวับกกำรแชม่ออนเซป็น เพพพื่อสก ขภกำพ

ววันแรก

กรกงเทพฯ – นกำรดิตะ

05.30 น.

พรต้อมกกน ณ ทม่กำอกำกกำศยกำนสก วรรณภภมดิ ชวัปิ้น 4 ผภจ้โดยสกำรขกำออก ประตภ 4 เคกำนทเตอรท D สกำยกกำรบดินไทย เจต้า
หนต้าททรบรรษกทฯ คอยออานวยความสะดวกในเรรรองเอกสาร การเชช็คอรนและโหลดกระเปป๋าสกมภาระ
ออกเดรนทางสสท สนกำมบดินนกำรดิตะ ประเทศญมีพื่ปนกม่ โดยสกำยกกำรบดินไทย เทมียพื่ วบดินทมีพื่ TG676
เดรนทางถถึง สนกำมบดินนกำรดิตะ ประเทศญมีพื่ปนกม่ ผทานขกขนตอนตรวจคนเขต้าเมรองและศศุลกากร (เวลาททรญทรปศุทนเรช็ว
กวทาประเทศไทย 2 ชกวร โมง เพรรอความสะดวกในการนกดหมายกรศุณาปรกบนาฬรกาของททานใหต้ตรงกกบเวลา
ทต้องถรรน)
นกกำทม่กำนเขจ้กำสภม่ทมีพื่พวัก NARITA VIEW HOTEL หรพอเทมียบเทม่กำ
อกำหกำรคกพื่กำอดิสระตกำมอวัธยกำศวัย
โตเกมียว – ววัดอกำซกำกกสะ – โยโกฮกำมม่กำรกำเมป็ง – หมภม่บจ้กำนโอชดิโนะ ฮวักไก – ออนเซป็น

08.00 น.
15.50 น.

คกพื่กำ
ววันทมีพื่สอง
เชจ้กำ

เทมียพื่ ง

บม่กำย

คกพื่กำ

รวับประทกำนอกำหกำรเชจ้กำ ณ หจ้องอกำหกำรของโรงแรม
นอาททานเดรนทางสสท โตเกมียว เมรองหลวงและศสนยย์กลางความเจรรญของประเทศญทรปศุทน นอาททานสสท ววัดอกำซกำกกสะ
วกดเกทาแกทททรสศุดในโตเกทยว เชรญททานขอพรจาก “องคย์เจต้าแมทกวนอรม” ททรเปช็นทองสกมฤทธรธ มทขนาดเลช็กเพทยง
5.5 เซนตรเมตร พรต้อมถทายภาพความประทกบใจกกบ “โคมไฟขนาดยกกษย์” ททรมทขนาดใหญทททรสศุดในโลก สสง 4.5
เมตร เชรญททานเลรอกชมและเชท าเครรรองรางของขลกงอกนศกกดรธ สรทธรธของวกดแหท งนทขหรรอจะเลรอกเดรนททร “ถนน
นาคามรเซะ” ชมและซรขอสรนคต้าของฝากของททรระลถึก ททรเปช็นสรนคต้าพรขนเมรอง “Made In Japan” แทต้ๆ รวมทกขง
ขต้าวของเครรรองใชต้คศุณภาพดท มากมาย อาทร รท ม , หมวก, รองเทต้า, กระเปป๋า, เสรขอผต้า หรรอจะเลรอกชรมขนมอรท อย
สไตลย์ญทรปศุทนกกนตามอกธยาศกยนอกจากนกขนททานยกงสามารถถทายรสปโดยมท “โตเกทยวสกายทรท” เปช็นฉากหลกงไดต้
จากวกดนทขดต้วย นอาททานเดรนทางสสท โยโกฮกำมม่กำรกำเมป็ง ศสนยย์รวมรต้านราเมช็งททรขข ถึนชรรอจากทกวร ทศุกมศุมของประเทศ
ญทรปศุทน ททานจะไดต้พบกกบประวกตรความเปช็นมาและวรวกฒนาการของ “ราเมช็ง” ตกขงแตทยศุคอดทตจนถถึงปกจจศุบกน
และการผลรตราเมช็งกถึรงสอาเรช็จรสปหลากหลายชนรดและหลากแบรนดย์ชรอดกง อรสระใหต้ท ทาน “ชมและชรม” รสป
แบบอกนหลากหลายและความเลรศรสของ “เสต้นราเมช็งและนอขาซศุป” ในแบบตทางๆ
รวับประทกำนอกำหกำรกลกำงววัน ณ พดิพดิธภวัณฑทรกำเมป็ง
นอา ททานสสท หมภม่บจ้กำนโอชดิโนะ ฮวักไก หมสทบต้านเลช็กๆ ททรตขกงอยสทเชรงภสเขาไฟฟสจร ใหต้ททานไดต้สกมผกสกกบอากาศอกน
บรรสศุทธย์และนอขาเยช็นๆ ใสๆ ไหลมาจากแหลทงนอขาธรรมชาตร ททรมทดต้วยกกนทกขงหมด 8 บทอ โดยคนญทรปศุทนมทความ
เชรรอกกนวทาเปช็นบทอนอขาศกกดรธสรทธรธ วทากกนวทาแตทละบทอกช็จะมทความศกกดรธสรทธรธททรแตกตทางกกนไป เชทน เรรรองสศุขภาพ คสท
ครอง ฯลฯ ททรนทรททานยกงสามารถชมความสวยงามของภสเขาไฟฟสจไร ดต้จากบรรเวณหมสทบต้านและเงาสะทต้อนของ
พรขนนอขา และททานยกงสามารถซรขอสรนคต้าโอทช็อป ของฝากของททรระลถึกตทางๆ อาทร พวกเมลช็ดถกวร ผกกดอง ขนม
โมจร ฯลฯ ซถึรงมทขายอยสใท นบรรเวณนทขไดต้อทกดต้วย
นกกำทม่กำนเขจ้กำสภม่ทมีพื่พวัก JIRAGON NO FUJI HOTEL หรพอเทมียบเทม่กำ
รวับประทกำนอกำหกำรคกพื่กำ ณ หจ้องอกำหกำรของโรงแรม

ววันทมีพื่สกำม
เชจ้กำ

เทมียพื่ ง
บม่กำย

ววันทมีพื่สมีพื่
เชจ้กำ

หลกงจากนกขนเชรญททานพกกผทอนกกบการ “แชทนข อาแรท ธรรมชาตร” หรรอ “ออนเซช็น” (Onsen) ซถึรงชาวญทรปศุทนเชรรอวทา
นอขา แรท ธ รรมชาตร นข ท มท สท ว นชท ว ยในเรรร อ งการรก ก ษาสศุ ข ภาพ ระบบหมศุ น เวท ยนโลหร ต และชท ว ยใหต้ ผรว พรรณ
เปลทงปลกงร
ภภเขกำไฟฟภจดิ – ทะเลสกำบฮกำมกำนะ – นกำโกยม่กำ – ยม่กำนซกำคกำเอะ
รวับประทกำนอกำหกำรเชจ้กำ ณ หจ้องอกำหกำรของโรงแรม
นอาททานเดรนทางสสท ภภเขกำไฟฟภจดิ สกญลกกษณย์ของแดนอาทรตยย์อศุทกยและยกงเปช็นภสเขาไฟททรมทลกกษณะททรงดงามททรสศุด
ในโลกแหท งหนถึรง มทความสสงประมาณ 3,776 เมตร (กกำรขสึปิ้นชมขสึปิ้นอยภม่กวับสภกำพอกำกกำศ) อรสระใหต้ททานไดต้
บก น ทถึ ก ภาพความงดงามของภส เ ขาไฟแหท ง นทข ตามอก ธ ยาศก ย จากนกข น นอา ทท า นสสท ทะเลสกำบฮกำมกำนะ หรร อ
ทะเลสกำบปลกำไหล ซถึรงถรอเปช็นทะเลสาบนอขาจรดททรเปช็นแหลทงเพาะพกนธศุย์ปลาไหลททรใหญทททรสศุดของญทรปศุทน เชรญ
ททานพกกผทอนชมวรวสวยๆ ของทะเลสาบและเลรอกซรข อผลรตภกณฑย์ททรทอาจากปลาไหล อาทร ปลาไหลยทาง ขต้าว
หนต้าปลาไหล และ พายปลาไหล ททรถรอเปช็นของฝากขถึขนชรรอททรไมทควรพลาด
รวับประทกำนอกำหกำรกลกำงววัน ณ ภวัตตกำคกำร
นอาททานเดรนทางสสท นกำโกยม่กำ เปช็นเมรองใหญทททรสศุดใน “ภสมรภาคชสบศุ” ซถึรงอยส ทตรงกลางของประเทศญทรปศุทน ซถึรงมท
แหลทงผลรตสรนคต้าทางการเกษตรมากมาย นอา ททานชต้อปปรขง ยม่กำนซกำคกำเอะ (SAKAE) ยทานการคต้าททรมทความ
สอาคกญ.ททรสศุดของเมรองนาโกยทา เปช็นสถานททรตขกงของหต้างสรรพสรนคต้าชรรอดกงและรต้านคต้าตทางๆมากมาย ตกขงเรทยง
รายเตช็มสองฟากฝกรงถนน อาทร หต้างมกทสถึซากะ, ศสนยย์พลาซท า MEDIA PARK ททรรวมสรนคต้าแบรนดย์ดกงกวทา
300 รต้าน, เมรองใตต้ดรน CENTRAL PARK ททรเพทยบพรต้อมไปดต้วยรต้านคต้าสรนคต้าแฟชกนร ของใชต้นทารกกๆและรต้าน
ซาลอน ฯลฯ เปช็นตต้น
**อดิสระอกำหกำรคกพื่กำตกำมอวัธยกำศวัย เพพพื่อใหจ้ทกำม่ นไดจ้มมีเวลกำชจ้อปปดิงปิ้ อยม่กำงเตป็มทมีพื่ **
นกกำทม่กำนเขจ้กำสภม่ทมีพื่พวัก DORMY INN PREMIUM HOTEL หรพอเทมียบเทม่กำ
เมพองเกมียวโต – ววัดคดิโยมดิสสึ – ปรกำสกำททองคดินคะคกจดิ – ศกำลเจจ้กำฟภชดิมดิอดินกำรดิ -– โอซกำกจ้กำ
รวับประทกำนอกำหกำรเชจ้กำ ณ หจ้องอกำหกำรของโรงแรม
นอาททานสสท เมพองเกมียวโต อดทตเมรองหลวงประเทศญทรปศุทน นอาททานสสท ววัดคดิโยมดิสสึ หรรอ ววัดนกปิ้กำใส วกดททรมทอายศุเกทาแกท
ยาวนานกวทา 1,200 ปท และไดต้รกบการขถึขนทะเบทยนใหต้เปช็นมรดกโลกโดยองคย์การยสเนสโก มทจศุดเดทนอกนเปช็น
เอกลกกษณย์ตรงททรหต้องโถงใหญทททรสรต้างยรรนออกไปจากหนต้าผา ใชต้เสาไมต้ขนาดใหญท 139 ตต้น ในการคอขา ยกน
โดยททรไมทไดต้ใชต้ตะปสเลยแมต้แตทตกวเดทยวและนอกจากนทขททรวกดแหท งนทขยกงมทสายนอขาศกกดรธสรทธรธ 3 สาย ททรไหลมาจาก
เทรอกเขาสสง ซถึรงผสต้คนสท วนใหญทจะขถึขนไปรองนอขาใสท กระบวยแลต้วดรรมกรนเพรรอเปช็นสรรรมงคล ตามความเชรรอททรวทา
ชทวยใหต้สศุขภาพดท มทอายศุยรนยาวและประสบความสอาเรช็จในชทวรต ททานสามารถเพลรดเพลรนกกบทกศนทยภาพททร
สวยงาม ของ “ลานครโยมรสถึบศุโด” และ “หอ 3 ชกขน” อรสระใหต้ททานไดต้เลรอกมศุมประทกบใจบกนทถึกภาพความ
งามตามอกธยาศกย จากนกข นเชรญททานชต้อปปรขง ณ ถนนกานนนา ชา ททรตข กงอยสทระหวทางทางเขต้าวกด โดยสองขต้างทาง
ททานจะพบกกบรต้านคต้าททรตกแตทงยต้อนยศุคเลทยนแบบสมกยเฮอกน จอาหนทายสรนคต้าพรขนเมรองนานาชนรด เชทน รองเทต้า

เทมียพื่ ง
บม่กำย

คกพื่กำ
ววันทมีพื่หจ้กำ
เชจ้กำ

โซรร(รองเทต้าเกทกยะแบบญทรปศุทน ), ชศุดยสกะตะ,ตศุตุ๊กตานางระบอาญทรปศุทน , ขนมชสครทมสอดไสต้นานาชนรด , ชาเขทยวเกทย
วโตและของททรระลถึกตทางๆ
รวับประทกำนอกำหกำรกลกำงววัน ณ ภวัตตกำคกำร
นอาททานไปยต้อนรอยการย์ตสนเรรรองดกง “อรคครวซกง เณรนต้อยเจต้าปกญญา” ณ ปรกำสกำททองคดินคะคกจดิ ซถึรงสรต้างโดย
โชกศุนอาชรคางะโยชรมรสถึ เพรรอเปช็นสถานททรพกกผทอนและตทอมาบศุตรชายของททานไดต้ดกดแปลงใหต้เปช็นวกด ตกว
ปราสาทตกขงอยสทใจกลางสระนอขาและสวนสวยสไตลย์ญทรปศุทนและตกวปราสาทโดยรอบถสกปรดดต้วยทองคอาเปลว
เหลรองอรท ามเมรรอสะทต้อนกกบเงาของนอขาแลต้วสวยงามเกรนบรรยาย และนอกจากนทขททรนทรยกงมทเทวรสปฟศุโดเมทยวโอ
ซถึรงผสต้คนสท วนใหญท จะมาสกกการะขอพรเพรรอใหต้พต้นจากเคราะหย์ รต้ายและภกยอกนตรายทกข งปวง นอา ททานชม
ศกำลเจจ้กำฟภชดิมดิอดินกำรดิ หรรอ ศกำลเจจ้กำจดิปิ้งจอกขกำว เปช็นศาลเจต้าในศาสนาชรนโต โดยสรต้างขถึข นเพรรอถวายแดท “เทพ
นารร” เทพแหท งกสรกรรม เพรรอใหต้พรขนททรบรรเวณนทขมทความอศุดมสมบสรณย์ ไดต้ผลผลรตดท เชรญททานสกกการะขอพร
เทพเจต้าและตรรนตาไปกกบ เสาโทรริอริสสีแดงสส้ม นกบพกนตต้น ททรตขกงเรทยงรายตรดๆ กกน จนกลายเปช็นอศุโมงคย์เสาโทรร
อรททรยาวถถึง 4 กรโลเมตร มทความเชรรอตามศาสนาชรนโตวทาเสาโทรรอรนข ท เปช็นสกญลกกษณย์แทนประตสเขต้าสสทดรนแดน
ศกกดรธสรทธรธของเทพเจต้า สมควรแกทเวลานอาททานเดรนทางสสท โอซกำกจ้กำ
รวับประทกำนอกำหกำรคกพื่กำ ณ ภวัตตกำคกำร
นกกำทม่กำนเขจ้กำสภม่ทมีพื่พวัก HOPINN AMING HOTEL หรพอเทมียบเทม่กำ
โอซกำกจ้กำ – ปรกำสกำทโอซกำกจ้กำ – ยม่กำนชดินไซบกำชดิ – RINKU OUTLET – สนกำมบดินควันไซ
รวับประทกำนอกำหกำรเชจ้กำ ณ หจ้องอกำหกำรของโรงแรม
นอาททานชมดต้านนอก ปรกำสกำทโอซกำกจ้กำ ซถึรงเปช็นสกญลกกษณย์อยทางหนถึรงของเมรองโอซากต้า ททรใครมาเมรองนทขแลต้ว
หากไมทไดต้มาถทายรสปกกบปราสาทโอซากต้า เหมรอนมาไมทถถึงททรนทร นอกจากนทข ททรนทรยกงไดต้ขข ถึนทะเบทยนเปช็นมรดก
สอาคกญของประเทศอทกดต้วย จากนกขนนอาททานสสท ยม่กำนชดินไซบกำชดิ ยทานชต้อปปรขงชรรอดกงของนครโอซากต้า ภายใน
ยทานนทขมทรต้านอาหารเกทาแกท ปะปนไปกกบรต้านคต้าอกนทกนสมกย และสรนคต้าหลากหลายรสปแบบทกข งสอา หรกบเดช็ก
และผสต้ใหญท ซถึรงยทานนทขถรอเปช็นยทานแสงสทและบกนเทรงชกขนนอาแหท งหนถึรงของนครโอซากต้า อทกทกขงยกงมทรต้านอาหาร
ทะเล ขถึขนชรรอมากมาย นอาททานชต้อปปรขงกกนตทอททร RINKU OUTLET แหลทงชต้อปปรขงใหญทใกลต้กบก สนามบรนคกน
ไซ ใหต้ททานเพลรดเพลรนกกบการเลรอกซรขอสรนคต้า “ แบรนดย์เนม ” ชรรอดกงหลากหลายและสรนคต้าดทราคาพรเศษ
อาทร เครรรองสอาอาง, เครรรองประดกบ, เสรขอผต้า, กระเปป๋า, รองเทต้าอศุปกรณย์กทฬา, เครรรองใชต้ไฟฟต้า และยกงเปช็นแหลทง
รวมสรนคต้าแบรนดย์ญทรปศุทนโกอรนเตอรย์มากมายกกบคอลเลคชกนร เสรขอผต้าลทาสศุด อาทร MK Michel Klein, Morgan,
Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พรต้ อ มทกข ง เลร อ กซรข อ กระเปป๋ า ไฮไซ Bally, Prada, Gucci,
Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เปช็นตต้น
**อดิสระอกำหกำรกลกำงววันและอกำหกำรคกพื่กำตกำมอวัธยกำศวัย เพพพื่อใหจ้ทม่กำนไดจ้มมีเวลกำชจ้อปปดิปิ้งอยม่กำงเตป็มทมีพื่**
สมควรแกทเวลานอาททานเดรนทางสสท สนกำมบดินควันไซ เพรรอเตรทยมตกวเดรนทางกลกบ

ววันทมีพื่หก
00.30 น.
05.05 น.

สนกำมบดินควันไซ – กรกงเทพฯ
เดรนทางกลกบสสท กรก งเทพฯ โดยสกำยกกำรบดินไทย เทมีพื่ยวบดินทมีพื่ TG673
เดรนทางถถึง ทม่กำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิสกวรรณภภมดิ โดยสวกสดรภาพ
********************** ขอบคคณทคกทท่านททที่ใชช้บรริการ **********************

อวัตรกำคม่กำบรดิกกำร
กกกำหนดกกำรดดินทกำง
26-31 มกรกำคม 2559
18-23 กกมภกำพวันธท 2559

ผภจ้ใหญม่ พวัก
หจ้องละ 2-3
ทม่กำน

39,900
39,900
39,900

เดป็ก อกำยก 2-12 ปมี

พวักกวับ 1
ผภจ้ใหญม่

พวักกวับ 2 ผภจ้ใหญม่ พวักกวับ 2 ผภจ้ใหญม่ คม่กำพวักเดมียว
มมีเตมียง
ไมม่มเมี ตมียง

39,900

38,900

37,900

9,000

39,900

38,900

37,900

9,000

8-13 มมีนกำคม 2559
39,900
38,900
37,900
9,000
อวัตรกำนมีปิ้รวม
 คทาตกวต เครรรองบรนไป–กลกบ ชกขนประหยกด (เดรนทางไปกลกบพรต้อมกรศุตุ๊ปเททานกขน) เสต้นทางและสายการบรนตามระบศุในรายการ
 คทาภาษทสนามบรน และคทาภาษทนข อามกนตามรายการทกวรย์ ณ วกนททร 20 ตศุลาคม 2558
 คทารถปรกบอากาศนอาเททรยวตามระบศุไวต้ในรายการ พรต้อมคนขกบรถ (กฎหมายไมทอนศุญาตใหต้คนขกบรถเกรน 12 ช.ม. /วกน)
 คทาเขต้าชมสถานททรตทางๆ ตามททรระบศุไวต้ในรายการ (ไมทสามารถครนเปช็นเงรนไดต้ เนรรองจากบรรษกทฯ ตต้องจองและซรข อตกวต ลทวง
หนต้า)
 โรงแรมตามระบศุ หรรอเททยบเททา (หต้องละ 2-3 ททาน) พรต้อมอาหารเชต้า
 คทาอาหารตามททรระบศุในรายการ ใหต้ททานไดต้ลรขมลองอาหารพรขนเมรองของแตทละประเทศ
 คทานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครรรอง สายการบรนอนศุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมทเกรน 30 กก.
 คทาหกวหนต้าทกวรย์ คอยดสแลและออานวยความสะดวกตลอดการเดรนทางจอานวน 1 ททาน
 คทาประกกนอศุบกตรเหตศุในการเดรนทาง คศุต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษกท MSIG INSURANCE (เงรรอนไขตาม
กรมธรรมย์)
อวัตรกำนมีปิ้ไมม่รวม
 คทาดอาเนรนการทอาหนกงสรอเดรนทาง หรรอคทาธรรมเนทยมในการยรรนใบอนศุญาตเขต้า-ออกเมรองสอาหรกบคนตทางดต้าว
 คทาใชต้จทายสท วนตกว อาทร คทาโทรศกพทย์, คทาซกกรทด, คทาเครรรองดรรมและอาหารนอกเหนรอจากททรระบศุในรายการ
 คทาอาหารและเครรรองดรรมททรสกรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนรอจากททรบรรษกทฯ จกดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกกนเปช็นกรณทพรเศษ
 คทานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรเกรนกวทาสายการบรนกอาหนด

 คทาวทซทาเขต้าประเทศญทรปศุทน (ยกเลรกเมรรอ 1 กรกฎาคม 2556)
 คทาภาษทมสลคทาเพรรม 7% และคทาภาษทหกก ณ ททรจทาย 3%
 คทาทรปพนกกงานขกบรถและคทาทรปไกดย์ มาตรฐาน ญทรปศุทนวกนละ 500 เยน x 5 วกน = 2,500 เยน/ททาน/ทรรป
เงพอพื่ นไขกกำรเดดินทกำง
 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธในการยกเลรกการเดรนทาง กรณทมทผสต้ เดรนทางตอรากวทา 30 ททาน โดยจะแจต้งใหต้ผสต้เดรนทางทราบลทวงหนต้า
กทอนการเดรนทาง 15 วกน
 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธในการปรกบเปลทรยนโปรแกรมเพรรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตศุอกนเนรรองมาจาก
การลทาชต้าของสายการบรน , การนกดหยศุดงาน, ภกยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภกย, การกทอจลาจล, อศุบกตรเหตศุ ฯลฯ โดยจะคอานถึง
ถถึงผลประโยชนย์ของผสต้เดรนทางเปช็นสอาคกญ
 บรรษกทฯ จะไมทรกบผรดชอบคทาใชต้จทายททรเกรดขถึขน หากททานถสกปฏรเสธการเขต้าเมรอง อกนเนรรองจากการกระทอาททรสท อไปในทางผรด
กฎหมายหรรอการหลบหนทเขต้าเมรอง ฯลฯ และจะไมทครนเงรนคทาทกวรย์ททรชอาระมาแลต้ว
 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธในการยกเลรกการเดรนทางในกรณทททรเกรดภกยพรบกตรทางธรรมชาตร อาทร สถึนามร แผทนดรนไหว ภสเขาไฟ
ระเบรด อศุทกภกย วาตภกย ฯลฯ อกนนอกเหนรอจากการควบคศุมของบรรษกทฯ โดยทางบรรษกทฯ จะขอเกช็บเฉพาะคทาใชต้จทายททรเกรด
ขถึขนตามจรรงเททานกขน เชทน คทามกดจอาตกวต เครรรองบรน, คทาวทซทาในกรณทททรยรนวทซทาแลต้ว และคทาวางมกดจอาหต้องพกก ฯลฯ
กกำรสกกำรองทมีพื่นวัพื่งและชกกำระเงดิน
 ยพนยวันกกำรสกกำรองทมีพื่นวัพื่งกกบเจต้าหนต้าททรฝทายขาย พรจ้อมสม่งสกกำเนกำหนวังสพอเดดินทกำง
 ชอาระเงรนมกดจอาภายใน 3 วกนนกบจากวกนททรจอง เงรนมกดจอาถรอเปช็นการยรนยกนการจองของททาน
 คทาทกวรย์สทวนททรเหลรอทกขงหมด ชอาระลทวงหนต้า 21 วกนกทอนเดรนทาง
o ยศุโรป อเมรรกา ออสเตรเลทย นรวซทแลนดย์ ททานละ 27,000 บาท
o ญทรปศุทน เกาหลท ดสไบ ศรทลกงกา อรนเดทย อรนโดนทเซทย ททานละ 12,000 บาท
o จทน ไตต้หวกน เวทยดนาม พมทา กกมพสชา ลาว สรงคโปรย์ ททานละ 7,000 บาท
 หากททานไมทชอาระเงรนคทาทกวรย์สทวนททรเหลรอตามกอา หนดวกนดกงกลทาว ทางบรรษกทฯ ถรอวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมท
เงรรอนไข และขอสงวนสรทธรธในการครนเงรนมกดจอา
 หลกงจากสอารองททรนกงร เรทยบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าททรฝทายขายจะนกดวกน -เวลา ไปรกบหนกงสรอเดรนทางและเอกสารอรรนททรแจต้งไวต้ใน
โปรแกรม เพรรอดอาเนรนการยรรนขอวทซทา (สอาหรกบประเทศททรตต้องทอาวทซทา)
กกำรยกเลดิก
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 22 วกน
 ครนเงรนมกดจอาทกขงหมด
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 21 - 15 วกน
 หกกเงรนคทาทกวรย์ 50%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 14 - 7 วกน
 หกกเงรนคทาทกวรย์ 75%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 6 - วกนเดรนทาง
 หกกเงรนคทาทกวรย์ 100%
 กรณทยกเลรกการเดรนทางหลกงจากออกตก วต เครรรองบรนแลต้ว หากเปช็นตกวต ททรสามารถทอา Refund ไดต้ ผสต้เดรนทางตต้องรอเงรนคทา

Refund ตามระบบและเงรรอนไขของสายการบรนเททานกขน (ประมาณ 3 เดรอน)
ตวัวตั๋ เครพพื่องบดิน
 ตกวต เครรรองบรนแบบหมสทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลกบพรต้อมกกน หากตต้องการเลรรอนวกนเดรนทางกลกบ ททานตต้องชอาระคทาใชต้จทายททร
สายการบรนเรทยกเกช็บ และการจกดททรนกงร ของกรศุตุ๊ปเปช็นไปโดยสายการบรนกอาหนด ทางบรรษกทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซงไดต้
 คทาภาษทสนามบรน, คทาภาษทนข อามกนเชรขอเพลรงและคทาประกกนวรนาศภกยทางอากาศ ครดตามอกตราททรทางสายการบรนแจต้ง ณ วกนททร
ออกราคาขาย หากสายการบรนมทการปรกบขถึขนราคาในภายหลกง ถรอเปช็นคทาใชต้จทายสท วนททรเพรรม ทางบรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธใน
การเรทยกเกช็บตามความเปช็นจรรง ณ วกนททรออกตกวต
โรงแรมและหจ้องพวัก
 หต้องพกกในโรงแรมสท วนใหญทเปช็นแบบหต้องคสท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพกกขถึข นอยสทกบก การวางรสปแบบของ
แตทละโรงแรม กรณทผสต้รทวมเดรนทางในคณะของททานจองหต้องประเภทอรรนๆ อาจทอาใหต้ไมทไดต้หต้องพกกตรดกกนตามททรตต้องการ
 โรงแรมอนศุญาตใหต้มทผสต้เขต้าพกกใน 1 หต้องมากททรสศุด ครอ 3 คนเททานกขน
 โรงแรมสท วนใหญทไมทมทหต้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรรอมทจอานวนจอากกด บางโรงแรมอาจจกดเปช็นหต้องพกกคสท และ
เพรรมเตทยงเสรรมใหต้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไมทมทหต้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรรอไมทมทเตทยงเสรรมใหต้ ททานจอาเปช็นตต้องแยกเปช็นพกกหต้องเดทรยว และ
ตต้องชอาระคทาหต้องพกกเดทรยวเพรมร ดต้วย
 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปรดใชต้เครรรองปรกบอากาศ เนรรองจากเปช็นประเทศททรอยสใท นแถบอศุณหภสมรตอรา เครรรองปรกบอากาศจะเปรด
ใหต้บรรการในชทวงฤดสรต้อนเททานกขน
 ในกรณทททรมทการจกดประชศุมนานาชาตร (Trade Fair) หรรองานเทศกาลตทางๆ เปช็นผลใหต้คทาโรงแรมสสงขถึข น 3-4 เททาตกวจาก
ราคาตต้นทศุนททรครดไวต้ บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการปรกบเปลทรยนหรรอยต้ายไปพกกเมรองใกลต้เคทยงเพรรอความเหมาะสมของ
โปรแกรม
กระเปป๋กำและสวัมภกำระเดดินทกำง
 นอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครรรอง สายการบรนอนศุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมทเกรน 30 กรโลกรกม (สอาหรกบ
ผสโต้ ดยสารชกขน Economy Class) หากสกมภาระมทนข อาหนกกเกรน สายการบรนมทสรทธรธเรทยกเกช็บคทาระวางนอขาหนกกเพรรมไดต้
 กระเปป๋าสกมภาระททรสายการบรนอนศุญาตใหต้นอาขถึข นเครรรองไดต้ ตต้องมทนข อาหนกกไมทเกรน 7 กรโลกรกม และมทขนาดความกวต้าง+ยาว
+สสง ไมทเกรน 20 เซนตรเมตร (7.5 นรขว) x 35 เซนตรเมตร (13.5 นรขว) x 55 เซนตรเมตร (21.5 นรขว)

ในบกำงรกำยกกำรทวัวรท ทมีพื่ตจ้องมมีบดินดจ้วยสกำยกกำรบดินภกำยในประเทศ นกปิ้กำหนวักของกระเปป๋กำอกำจจะถภกกกกำหนดใหจ้ตกพื่กำกวม่กำ
มกำตรฐกำนไดจ้ ทวัปิ้งนมีปิ้ขสึปิ้นอยภกม่ วับขจ้อกกกำหนดของแตม่ละสกำยกกำรบดิน ซสึพื่งผภจ้เดดินทกำงตจ้องเปป็นผภจ้รวับผดิดชอบคม่กำใชจ้จม่กำยเอง

