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 ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าประจาตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต
 ชมงานแกะสลัก อั นเป็ นโบราณวัตถุที่ล้าค่าที่มีมากกว่า5,000ชิ้น
 น้าตกเคกอน ที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของเมืองนิกโก้
 ภูเขาไฟซาโอะ จุดชมใบไม้เปลี่ยนอั นมีช่ือของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สนุกสนาน ลานสกี สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย
 ทะเลสาบอิ นะวะชิโระ เป็ นหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ป่ ุน
 ปราสาทสึรกุ ะ ปราสาทที่ผา่ นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย
 ชอปปิ้ งจุใจ ณ เอออน พลาซ่ า
กำหนดกำรเดิ นทำง
กุมภำพันธ์ – มีนำคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ – สนำมบิ นดอนเมือง
21.30 น. พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 3) ณ เคาน์เตอร์ 6 สำย
กำรบิ นสกู๊ต แอร์ พบกับเจ้าหน้ าที่ท่คี อยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์ เตอร์
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสาร
ขึน้ เครื่อง ดังนัน้ ผู้โดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขน้ึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที
*****ไม่มีบริ กำรอำหำรร้อนเสิ รฟ์ ทัง้ ขำไปและขำกลับ*****
(น้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน หำกต้องกำรซื้อน้ำหนักเพิ่ ม ต้องชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงเพิ่ ม)
วันที่สอง สนำมบิ นนำริ ตะ – ศำลเจ้ำโทโชกุ – น้ำตกเคก่อน – ทะเลสำบซูเซนจิ
00.30น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ เที่ยวบินที่ TR868 สายการบินมีบริการจาหน่ าย
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัวโมง...เวลา
่
ท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
08:00 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ป่ นุ ดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่าน
พิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง….ท่านเดินทางสู่ศำลเจ้ำ
โทโชกุ ศำลเจ้าประจาตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต และ
ยังเป็ น สุ ส ำนของโชกุน โทกุง ำวะ อิ เอยะสุ โชกุ น ผู้ผ ลิก
พลัน ชะตาชีว ิต ของชาวญี่ป่ ุ น...พร้อ มสัก การะ เทพเจ้ ำ ผู้
คุ้มครองและปกปั ก รัก ษาลูก หลานของตระกูล และบรรดาผู้
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เลื่อมใส...ชม เจดี ย์ 5 ชัน้ สถานที่เก็บพระธรรมคาสอน, บทสวดมนต์ และสิง่ ของมีค่า ...แล้วชม งำน
แกะสลัก อันเป็ นโบราณวัตถุท่ลี ้าค่า ทีม่ มี ากกว่า 5,000 ชิ้น...แล้วตื่นตากับ ซุ้มประตูโยเมมง อันเป็ น
สถาปั ตยกรรมทีม่ คี วามสาคัญในแง่ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์ ของญีป่ ่ นุ และยังเป็ น ศิ ลปะชิ้ นเอก และมีช่อื เสียง
ของญีป่ ่ นุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางสู่ น้ำตกเคกอน ที่มชี ่อื เสียงมากที่สุดของเมืองนิก
โก้ด้วยความสูง 97 เมตร ในสมัยก่อนไม่มผี ู้ใดสามารถเข้าถึงน้ าตก
แห่งนี้ได้เนื่องจากเป็ นป่ ารกทึบ จนกระทังปี
่ 1900 โกโรเบอิ โฮชิโนะ
ได้เ ข้า มาสร้า ง Teahouse ใกล้ก ับ น้ า ตกโดยใช้เวลาในการสร้า ง
ยาวนานถึง 7 ปี ชมควางามของน้ าตกอย่างใกล้ชดิ โดย ลิฟท์ ทีเ่ ปิ ด
ให้บริการตัง้ แต่ปี 1930 เป็ นต้นมาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงหน้าหนาว น้ าบางส่วนจะกลายเป็ นน้ าแข็ง
ตกลงมายังเบื้องล่าง เรียกกันว่า บลูไอซ์ อิสระกับการเลือกมุมเก็บภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย ...นา
ท่ า นเดิน ทางสู่ ทะเลสำบชู เซนจิ อยู่ ท างตะวัน ตกของเมือ งนิ ก โก้ ข้า งกับ ภู เ ขาศัก ดิส์ ิท ธิ ์ นั น ไท
(Mt.Nantai) โดยปกติทะเลสาบก็มกั จะอยู่ตงั ้ บนพื้นราบ แต่กบั ทะเลสาบซูเซนจิ( Chuzen-ji) นัน้ ตัง้ สูง
กว่าระดับน้ าทะเลตัง้ 1,269 เมตร นับว่าเป็ นทะเลสาบธรรมชาติทต่ี งั ้ อยูส่ ูงทีส่ ุดในญี่ป่ นุ เลยทีเดียว ในยุค
สมัยเมจิ ท่านจักรพรรดิได้ขนานนามทะเลสาบแห่งนี้ไว้ว่า The Lake of Happiness
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตราคาร (2)
ทีพ่ กั AIZU WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่สำม ภูเขำไฟซำโอะ – ICE MONSTER – ลำนสกี
เช้า
รับ ประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม(3) …น าท่ า น
เดินทางสู่ ภูเขำไฟซำโอะ ทีเ่ ป็ นจุดชมใบไม้เปลี่ยนอันมีช่อื เสียงของ
ภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่านสามารถ นัง่ กระเช้า ลอยฟ้ าชม
ภูเขาแบบพาโนราม่า ท่ามกลางความสวยงามของทิวทัศน์ ไปตลอด
เส้ น ทางจนถึ ง ยอดเขาจิโ สะ ที่ ร ะดั บ ความสู ง 1,736 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลที่ประดิษ ฐานของพระพุทธรูปจิโสะองค์ใหญ่ สูง 2.34
เมตร แกะสลักจากหินคาดผ้าเอี๊ยมสีแดงไว้ท่หี น้าอกเพื่อเป็ นการอุทศิ ให้กั บทารกที่เสียชีวติ จากการทา
แท้ง และในช่ว งที่ห ิม ะตกหนัก นักท่อ งเที่ย วนิ ยมเดินทางมาชม อสูรน้ าแข็งหรือ Ice Monster หรือ
ปี ศาจหิมะ เกิดจากหิมะทีต่ กมาปกคลุมต้นไม้บนเขาจนกลายเป็ นรูปร่างต่างๆ คล้ายปี ศาจ (ราคาไม่รวม
ค่ากระเช้าชมวิว 2600 เยน )
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเทีย่ ว
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ให้ท่านได้สนุ กสนาน ลำนสกี สนุ กสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว์ บอร์ด กระดาน
เลื่อ นหิม ะ ฯลฯ โดยการนัง่ กระเช้าขึ้น ไปยังด้านบนเพื่อ ท าการสกีล งมาด้านล่ าง หรือ เลือ กพักผ่ อ น
อิรยิ าบถกับการนัง่ จิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกหลากหลายเวอร์ชนั ่ เก็บภาพแห่ง
ความประทับใจกับมุมสวยๆทีม่ ลี านหิมะสีขาวเป็ นพืน้ หลัง (ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี เช่น
อุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ดและชุดสกี ฯลฯ)
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
ทีพ่ กั FUKUSHIMA ONSEN หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
*** จากนัน้ พักผ่อนและผ่อนคลายอิรยิ าบถกับการ แช่ออนเซ็น การแช่น้ าแร่ท่คี นญี่ป่ ุนเชื่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขน้ึ ***
ทะเลสำบอิ นำวะชิ โระ – ปรำสำทนกกระเรียน – เอออน พลำซ่ำ
รับ ประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม(5)…น าท่ า น
เดินทางสู่ ทะเลสำบอิ นะวะชิ โระ เป็ นหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ท่สี ุด
ในญี่ป่ ุน แถมยังติดหนึ่งในสี่ของทะเลสาบที่มนี ้ าใสสะอาดที่สุดใน
ญี่ป่ ุนอีกด้วย โดยเฉพาะวันที่อากาศดีๆ ท้อ งฟ้ าปลอดโปร่ง ภาพ
ทิวทัศน์ท่สี ะท้อนจากทะเลสาบอินาวะชิโระ ก็จะยิง่ เห็นเด่นชัด จาก
ภู เขาหนึ่ งยอดก็ก ลายเป็ น สองยอด ก้อ นเมฆและสรรพสิ่งรอบๆ
สวยงามมากๆเหมือนถูกโปรแกรมโฟโต้ชอ้ ปตัดแต่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
น าท่ า นเดิน ทางสู่ ปรำสำทสึ รุก ะ(ด้ า นใน) หรือ อีก ชื่อ หนึ่ ง คือ
ปรำสำทไอซึ วำคำมัตสึ ค วามหมายคือ ปรำสำทนกกระเรีย น...
ปราสาทนี้ถู ก สร้างขึ้นครัง้ แรกเมื่อ ปี ค.ศ.1384 และผ่ านเหตุ การณ์
ทางประวัตศิ าสตร์มามากมาย ปราสาทแห่งนี้ถูกทาลาย และสร้างขึน้
ใหม่หลายต่ อหลายครัง้ โดยครัง้ ล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค .ศ.1964...ปั จจุบนั ปราสาททสึรุกะจัดเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์แสดงเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์ของเมืองไอสุวะคะมะทสึ รวมทัง้ เครื่องเขิน ดาบ และอาวุธ
โบราณต่างๆ และชัน้ บนสุด (ชัน้ ที่ 5) ของปราสาทเป็ นจุดชมวิว...ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อนั งดงามของตัว
เมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาล้อมรอบ...นาท่านเดินทางสู่ เอออน พลำซ่ ำ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชัวโมงครึ
่
ง่ ) ศูนย์รวมแห่งสินค้าชัน้ นานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสือ้ ผ้า เป็ นต้น
และยังมี ร้าน100เยน สินค้าทีมคี ุณ ภาพดีจากประเทศญี่ป่ ุนแต่ ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลิน
เพลินกับการ เลือกชมและซือ้ สินค้าทีส่ ามารถเลือกไปเป็ นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเทีย่ ว
ทีพ่ กั NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
สนำมบิ นนำริ ตะ – สนำมบิ นดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (7)…(กรุณ าตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อ
เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ เทีย่ วบิน TR869
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
***********************************************

หมำยเหตุ :
1. รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อัตราแลกเปลีย่ นโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด
2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ นุ ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การ
นาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน) กุมภำพันธ์ – มีนำคม 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน
(มีเตียงเสริ ม)
1-5, 9-13, 15-19, 23-27 กุมภำพันธ์
27,900 27,900
1-5, 7-11, 9-13 มีนำคม
28,900 28,900

เด็กอำยุ2-11ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2ท่ำน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
27,900
28,900

พัก
เดี่ยว
6,000
6,000

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับชัน้ ทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปี ขน้ึ ไป ค่า
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. น้าหนักกระเป๋ าทีเ่ กินกว่าสายการบินกาหนด (ไม่เกิน 20 ก.ก.)
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย 3%
4. ค่าทาหนังสือเดินทาง
5. ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก

JAP MJ007(TR)FEB-MAR

5

6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป
เงื่อนไขกำรจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2. หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 25 วัน
4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5. หำกจองก่อนวันเดิ นทำงน้ อยกว่ำ 21 วัน ต้องชำระรำคำทัวร์ทงั ้ หมด
กำรยกเลิ ก
1. สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจา
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการฃกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
เงื่อนไขกำรออกเดิ นทำง
1. คณะเดินทางขัน้ ต่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผู้เดินทางครัง้ ละ 10-15 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตาม
จานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
หมำยเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ, การเมือง, สายการบิน,
อัตราแลกเปลีย่ น หรือปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป็ นสาคัญทีส่ ุด
2. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ นุ /การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย/เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเทีย่ วบิน
3. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทางสายการ
บิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้ว
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
5. ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดที่นัง่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทาง
สายการบินไทยจะไม่รบั จัดทีน่ งั ่ ล่วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนังแยกกั
่
นทัง้ กรุป๊ แต่ทางบริษทั จะพยายาม
จัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงด้
ั ่ วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ งั ่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านทีต่ ้องออกตั ๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทา
การออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นเทีย่ วบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญีป่ ่ นุ อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่
ท่อ งเที่ยวต่ างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่รา้ นค้าจะปิ ดบางส่ว น
ร้านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ป่ นุ ห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หาก
ท่านจองห้อ งแบบเด็ก ไม่เสริมเตียงแล้ว ต้อ งการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่ม ีห้อ งว่าง สาหรับเด็กเสริมเตียงจะ
สะดวกกว่า
9. ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วกรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถ
นามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
10. โรงแรมในญี่ป่ นุ ไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมทีอ่ ยู่
ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
11. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
12. เมื่อ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่ าทัว ร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือ ว่าท่ านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่ ำนเอง...

