TEL 02-253-9568

กําหนดการเดินทางท่ องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น

UNSEEN NIKKO-TOKYO

5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT

เดินทางพฤศจิกายน 2559 และมกราคม 2560
วันที่ 1
กรุงเทพฯ
21.00 น.
หมายเหตุ

คณะพร้ อมกันสนามบิ นดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชัน.....
้
เคาน์เตอร์ .... เคาน์เตอร์ การบิ น
N O K S C O O T ประตูทางเข้ าหมายเลข . . . . เจ้ าหน้ าที่อํานวยความสะดวก บริ เวณเคาน์เตอร์
เคาน์เตอร์ เช็คอิ นปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื ่องออก 60 นาที ผูโ้ ดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื ่อง
ก่อนเวลาเครื ่องออกอย่างน้อย 30 นาที

วันที่ 2

ประเทศญี่ ปุ่ น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานานาริตะ (กรุงโตเกียว) - อิบาราคิ คา
สุมิกาอุระ - เก็บผลไม้ลกู พลับจากสวน – สวนดอกไม้รมิ ทะเลฮิตาชิ – ชมความงาม
ดอกหญ้าสาหร่ายแดง (ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ) - คินูกาว่า องเซ็น - อาบนํา้ แร่ญี่ปุ่ น
ธรรมชาติ

00.20 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินNOK SCOOT เที่ยวบินที่ TZ 292
(เวลาท้ องถิ่นประเทศญี่ปนเร็
ุ่ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
เดินทางถึงประเทศญี ป่ นุ่ ณ สนามบินนานาชาตินาริ ตะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ใน
ประเทศญี่ปนุ่ หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้ อย...

07.45 น.
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07.30 น.

เที่ยง

บ่าย

แจก SET BOX+นํ ้าผลไม้ บนรถบัส
นําท่านเดินทางสูเ่ มือง “คาสุมิกาอุระ” เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นจังหวัดอิ บารากิ ซึ่งเป็ นเมืองที่มีชื่อยาว
ที่สดุ ในประเทศญี่ปน...
ุ่ นําท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบคาสุมิกาอุระ” นับเป็ นทะเลสาบนํ ้าจืดที่ความ
ความใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับที่สองของประเทศญี่ปนุ่
ให้ ทา่ นได้ ชมทัศนียภาพแห่งธรรมชาติที่งดงาม
เหล่าบรรดาไม้ ใบนานาพันธุ์บรรจงไล่เฉดสีสนั ฉูดฉาดสวยงามราวภาพวาดสีนํ ้ามันจากจิตรกรชื่อดัง
(ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)... จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ “สวนลูกพลับ” ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลลูก
พลับสด ๆ จากต้ นและอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่กบั ลูกพลับใหญ่ ๆ ที่ปลูกด้ วยวิธีธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี
จึงได้ ผลใหญ่ สีเหลืองสดทัว่ ทังลู
้ กและกรอบอีกทังรสชาติ
้
หวานและหอม รับประกันความอร่อย
แน่นอน อิ่มอร่อยกับลูกพลับอย่างจุใจ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้ วยเซ้ ตเมนูอาหารญี่ปนรสเลิ
ุ่
ศตกแต่งอย่าง
สวยงาม บริ การท่านด้ วยเมนู กุ้งทอดเทมปุระ เสริ ฟพร้ อมด้ วย ไข่ตนุ๋ ซาชิมิสดๆเสิรฟพร้ อมเครื่ อง
เคียงผักดอง ข้ าวสวยและซุปเต้ าเจี ้ยวร้ อนๆ

นําท่านเที่ยวชม “ลานดอกไม้ริมทะเลสวนฮิ ตาชิ ” เพื่อนําท่านชมลาน “ต้ นโคเกีย” หรื อเรี ยกอีกชื่อ
หนึง่ ว่า “ดอกหญ้ าสาหร่ายแดง” (ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) ซึง่ ท่านจะเพลิดเพลินกับสีสนั ที่แสดงถึง
ช่วงฤดูใบไม้ ร่วง ของประเทศญี่ปนุ่ สีแดง ส้ ม ที่ตดั กับ สีฟ้าครามของท้ องฟ้า ภายใต้ บรรยากาศที่มี
ชีวิตชีวา และถือเป็ นช่วงที่มีสีสนั ของประเทศญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย ภายรอบบริเวณลานดอกไม้ กว้ างมี
ร้ านอาหารร้ านกาแฟ ร้ านขนม และของที่ระลึกต่าง ๆ ให้ ทา่ นเดินเล่นภายในสวนตามอัธยาศัย... นํา
ท่านเดินทางสูเ่ มือง “คิ นูกาว่า องเซ็น” เมืองที่มีชื่อเสียงด้ านการอาบนํ ้าแร่ เมืองยอดนิยมในช่วงฤดู
ใบไม้ ผลิ ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดโทชิกิและไม่ไกลจากเมืองนิกโก้ มากนัก ที่นี่ถือเป็ นเมืองที่เป็ นศูนย์กลางของ
ุ ภาพสูง ทําให้ ที่นี่ถกู รายล้ อมด้ วยองเซ็นและ
เรี ยวกัง เพราะเป็ นแหล่งที่มีนํ ้าพุร้อนแร่ธรรมชาติคณ
เรี ยวกังมากมายที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มฝั่ งแม่นํ ้า โดยคินกู าว่าถือเป็ นเมืองที่ได้ รับการพัฒนาอย่างกว้ างขวางและ
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คํ่า
พิ เศษ

รวดเร็ ว รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างสมํ่าเสมอและมากมายทุกปี ซึง่ นอกจากเรี ยวกังขนาด
ใหญ่อนั ทันสมัยแล้ ว ที่นี่ยงั มีสวนสนุกและโรงอาบนํ ้าให้ บริ การด้ วย...
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั KINUGAWA PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่า 3.5-4 ดาว
รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรม... BUFFET JAPANESE+สาเกดื่มได้ ไม่ อนั ้ !!!!
ณ โรงแรมแห่งนีท้ ่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้าแร่ ญีป่ นุ่
เพือ่ เป็ นการพักผ่อนจากการทีไ่ ด้เหน็ด
เหนือ่ ยกับการเดิ นทางหรื อทํากิ จกรรมมาตลอดทัง้ วัน การแช่นํ้าแร่ ธรรมชาติ เป็ นวัฒนธรรมดัง้ เดิ ม
และเก่าแก่ของชาวญี ป่ นุ่ มาช้านานจนกระทัง่ ปั จจุบนั ยังคงได้รบั การรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็ น
อย่างดี เป็ นทีร่ ู้จกั อย่างแพร่ หลายในนานาประเทศ และเชือ่ ในเรื ่องการบํารุงการไหลเวียนโลหิ ต

วันที่ 3

คินูกาว่า องเซ็น - นํา้ ตกริวซุ – ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ ยนสีโมะมิจไิ ลน์ (ขึ้นอยูก่ บั สภาพ
ภูมิอากาศ) - ทะเลสาบชูเซ็นจิ (ผ่านชม) - ศาลเจ้าโทโชขุ (มรดกโลก) - โตเกียว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

นําท่านชม “นํ้าตกริ วซุ” นับเป็ นนํ ้าตกที่ขึ ้นชื่อว่าดีที่สดุ 1 ใน 3 ของนํ ้าตกในเมืองนิกโก้ ทอดตัวสู่
เบื ้องล่างด้ วยความยาว 210 เมตร ไหลลัดเลาะลดหลัน่ และมีลกั ษณะเป็ นหัวมังกร ทําให้ นํ ้าตกแห่ง
ุ่ า “ริวซุ” ในปั จจุบนั ระหว่างทางท่านจะสัมผัสความงามของใบไม้
นี ้ถูกเรี ยกเป็ นชื่อในภาษาญี่ปนว่
เปลี่ยนสีบนเส้ นทาง “โมมิ จิไลน์” ที่มีชื่อเสียง... นําท่านเดินทางผ่าน “ทะเลสาบชูเซ็นจิ ” เชิงเขานันไต
เกิดจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึง่ เป็ นทะลสาบที่
อยูส่ งู ที่สดุ ในญี่ปนุ่ เหนือระดับนํ ้าทะเล 1,270 เมตร ทําให้ อากาศที่นี่เย็นตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดู
ใบไม้ ร่วงและฤดูหนาว ซึง่ อาจจะมีลมพัด ทําให้ ร้ ูสกึ หนาวมากขึ ้น ควรเตรี ยมเสื ้อหนาวและเสื ้อกัน
ลมมาให้ พร้ อม) เพลินเพลินกับการนัง่ ชมวิวบนรถบัสที่ขึ ้นเขาสูงชันและโค้ งหักศอกอันเป็ นความ
มหัศจรรย์ในการสร้ างทางโดยแต่ละโค้ งจะมีชื่อโค้ งเป็ นของตัวเอง ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นที่ตงของสถานที
ั้
่
พักผ่อนและรี สอร์ ทมากมาย... นําท่านชม “นํ้าตกเคง่อน” ที่เป็ นนํ ้าตกสูงราว 100 เมตร ที่สายนํ ้าตก
ลงมาจากหน้ าผาสูงกระทบลงในแอ่งนํ ้าเบื ้องล่าง โดยเฉพาะสายนํ ้าท่ามกลางใบไม้ สีแดงยิ่งแปลก
ตาและน่าดูยิ่งขึ ้นไปอีกโดยบริ เวณรอบทะเลสาบมีเส้ นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อชมความงามของ
ฤดูกาลที่กําลังผลัดใบ...
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบไคเซกิบริ การท่านด้ วยชุดมินิไคเซกิ อาทิ ซาชิมิสดๆ
พร้ อมด้ วย ปลาย่าง แบะข้ าวอบคามาชิ พร้ อมด้ วยไข่ตนุ๋

บ่าย

นําท่านชม “ศาลเจ้าโทโชขุ” เป็ นศาลเจ้ าประจําตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็ นสุสาน
ของ “โทกุงาวะ อิ เอะยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปนุ่ พร้ อมสักการะเทพเจ้ าคุ้มครอง และ
ปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ชัน้ สถานที่รวบรวมพระธรรมคําสอน
บทสวดมนต์ และสิง่ ของมีคา่ แล้ วชมงานแกะสลัก อันเป็ นโบราณวัตถุลํ ้าค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิ ้น
แล้ วตื่นตากับซุ้มประตูโยเมย์มง สถาปั ตยกรรมที่มีความสําคัญในแง่ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ป์ของญี่ปนุ่
และยังเป็ นศิลปะชิ ้นเอก และมีชื่อเสียงของประทศญี่ปนุ่ นอกจากนี ้ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปี่ ยมไป
ด้ วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว แมวนอนหลับ มังกรหัวเราะ เป็ นต้ น
ให้ ทา่ นได้ เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย… (บางอาคารในบริเวณศาลเจ้ าอยู่
ระหว่างปรับปรุงสถานที่ จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ลว่ งหน้ า)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปนบุ
ุ่ ฟเฟ่ ต์ SHABUSHABU สไตล์
ญี่ปนุ่ พร้ อมด้ วยนํ ้าจิ ้มรสเด็ดรสชาติแบบญี่ปนแท้
ุ่ ๆ ผักสดชนิดต่างๆ เครื่ องเคียงเป็ นผักดองญี่ปนุ่
ซุป และข้ าวสวยร้ อนๆ

คํ่า
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นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Narita View Hotel หรื อเทียบเท่า
MAP: http://www.viewhotels.co.jp/narita/english/access/access.html

วันที่ 4

มหานครโตเกียว - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ -โตเกียวสกายทรี- พิเศษ
อัพเกรดเมนูป้ ิ งย่าง พร้อมด้วยขาปูยกั ษ์ (ไม่อนั้ )-ช้อปปิ้ งชินจุก ุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

นําท่านนมัสการเจ้ าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ ชื่อว่า เป็ นวัดที่มีความศักดิส์ ทิ ธิ์และได้ รับ
ความเคารพนับถือมากที่สดุ แห่งหนึง่ ในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้ าแม่กวนอิมที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์
้
ประกอบกับภายในวัดยังเป็ น
ซึง่ มักจะมีผ้ คู นมากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทังปี
ที่ตงของโคมไฟยั
ั้
กษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกด้ วยความสูง 4.5 เมตร ซึง่ แขวนห้ อยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้ าที่อยูด่ ้ านหน้ าสุดของวัดที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้ าสูต่ วั วิหารที่
ประดิษฐานเจ้ าแม่กวนอิม มีชื่อว่าถนนนากามิเซะ ซึง่ เป็ นที่ตงของร้
ั้
านค้ าขายของที่ระลึกพื ้นเมือง
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้ า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ ทกุ ท่านได้ เลือกซื ้อ
เป็ นของฝากของที่ระลึก...
นําท่านเดินทางสู“่ โตเกียวสกายทรี”แวะถ่ายรูป หอคอยที่สงู ที่สดุ ในญี่ปนุ่ และสูงที่สดุ ในโลก โดย
ได้ รับการบันทึกจากสถิตกิ ินเนสบุค็ เวิลด์เรคคอร์ ด ด้ วยความสูงที่ 634 เมตร หอคอยวิทยุที่สงู ที่สดุ ใน
โลก โตเกียวสกายทรี เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 56 ที่ผา่ นมา ซึง่ สูงกว่าหอคอยแคนตันในเมืองกวาง
เจาซึง่ สูง 600 เมตรซึง่ ภายในบริเวณฐานของหอคอยก็จะมีรายละเอียดของการเปรี ยบเทียบความสูง
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ให้ ทกุ ท่านแวะถ่ายรูป หอคอย TOKYO SKY TREEยังเป็ นสิง่ ก่อสร้ างที่สงู ที่สดุ ในโลกรองเป็ นอันดับ
สอง ซึง่ รองจากบูร์จคาลิฟาในประเทศดูไู บ สาเหตุที่ทางญี่ปนสร้
ุ่ างหอคอยนี ้เนื่องจากความสูงของ
หอคอยโตเกียวทาวเวอร์ เดิมนันไม่
้ สามารถส่งสัญญาณคลื่นวิทยุในรูปแบบดิจิตอลได้ ครับ จึงต้ อง
สร้ างหอคอยนี ้มาทดแทน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ ต์บาร์ บีควิ ให้ ท่านได้ เลือกสรรเนื ้อวัวสไลด์ เนื ้อ
หมูสไลด์ เนื ้อหมูตดิ มัน เนื ้อวัวรวมหมักซอส เนื ้อไก่ ปลาหมึกสด ลูกชิ ้น ผักสดอาทิหอมใหญ่ พริก
หวาน ฝั กทอง มันเทศญี่ปนุ่ ผักกาด นํามาย่างบนเตารับประทานพร้ อมนํ ้าจิ ้มสไตล์ญี่ปนุ่ พร้ อมด้ วย
สลัดผักสด พร้ อมนํ ้าสลัดสูตรต่างๆ ผักดอง ซุปต่างๆ ทังซุ
้ ปข้ าวโพด ซุปเต้ าเจี ้ยว แกงกระหรี่ ข้ าว
ั ้ างจุใจ
สวย ปิ ดท้ ายด้ วย เค้ กแบบต่างๆ และผลไม้ ตามฤดูกาล ให้ ทา่ นเลือกรับประทานได้ ไม่อนอย่
พิเศษด้ วยเมนูขาปูยักษ์ !!!!! ที่พร้ อมเสริฟให้ ท่านอย่างไม่อนั ้

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ “มหานครโตเกี ยว” เดินทางสูอ่ ีกย่านที่คนไทยคุ้นเคยเป็ นอย่างดี “ย่านชิ นจูก”ุ
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื ้อสินค้ านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย
ท่านสามารถหาซื ้อ
สินค้ านานาชนิดได้ จากที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ น ร้ านซานริ โอะ ร้ านขายเครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องสําอาง ฯลฯ (ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์สภาพการจราจร)
อิสระรับประทานอาหารเย็น (เพื่อสะดวกแก่การช้ อปปิ ง้ )
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Narita View Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5

สนามบินนานาชาตินาริตะ–ประเทศไทย–สนามบินดอนเมือง

เช้ า
8.45 น
14.35 น.

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
เหินฟ้าสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบินNOK SCOOT เที่ยวบินที่ TZ 291
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
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หมายเหตุ การเดินทางในคณะนี ้จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 35 ท่านผู้ใหญ่ขึ ้นไป และในกรณีที่ผ้ โู ดยสารไม่
ครบคณะ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา



กรณีที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าภาษีเชื ้อเพลิงหรื อใด ๆ เพิ่มเติม ราคาและรายการนี ้เป็ นกําหนดการ
เดินทางที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม...



หากเหตุจําเป็ นทางบริ ษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกห้ ามออกนอกประเทศหรื อปฏิเสธการเข้ าประเทศ
ของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ และการเลื่อนหรื อยกเลิกเที่ยวบิน...



รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า และรูปใช้ เพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านัน...
้



เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับใน
เงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้

พาสปอร์ ตต้ องมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนันบริ
้ ษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลติ รต่อท่าน นําติดตัวขึ ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชิ ้นห้ ามเกินกว่า 100 มิลลิลติ รต่อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สําหรับท่านที่ต้องซื ้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลับสูต่ า่ งจังหวัด
กรุ ณาเลือกซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้
ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้ าทําให้ ต้องซื ้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่
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* ราคาตั๋วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ายังไม่ ยืนยันการจอง

อัตรานี ้รวม
WIFI
ค่าตัว๋ โดยสารระหว่างประเทศโดยสายการบิน NOK SCOOT ไป-กลับ
ค่าห้ องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
กระเป๋ าสะพายใบใหญ่พบั ได้
ไกด์ 1 ท่าน จากไทย (1 บัส)
ค่าขนย้ ายสัมภาระและกระเป๋ าเดินทางตามเงื่อนไขของสายการบิน นํ ้าหนักต้ องไม่เกิน 20 กิโลกรัม(เท่านัน)
้
หากใบใดมีนํ ้าหนักเกินที่กําหนด 20 กิโลกรัม ท่านต้ องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบิน
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์
นํ ้าดื่มวันละ 1 ขวด
SNACK มีให้ รับประทานทานทุกวัน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % บนค่าบริการทัวร์
ค่าการเดินทางระหว่างประเทศ (ประกันอุบตั เิ หตุ 1,000,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการเข้ าชมสถานที่และการแสดงตามโปรแกรมการเดินทาง
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อัตรานี ้ไม่รวม
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้ น
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางดังนี ้.- กรณีที่มดั จําตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากมีการยกเลิก สายการบินจะเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ผู้เดินทางต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น 100%
- กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากมีการเปลีย่ นแปลงใด อันมีคา่ ใช้ จา่ ย เป็ นไปตามเงื่อนไขของสายการบินและ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ กรณีมีการยื่นวีซา่ แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น 100%
- กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้ จ่าย 50 % ของค่าทัวร์
- กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้ จ่าย 100 % ของค่าทัวร์
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