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HOT SPECIAL BEAUTIFUL FLOWER

ญี่ปุน (7 วัน 5 คืน)

ไฮไลท: 

• สุดวาวกับ 2 ทุงดอกไม สวยสะพรั่งในญี่ปุน • นั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก กิจกรรมที่ไมควรพลาด

• เปดประสบการณแตงชุดกิมโมโนดั้งเดิมญี่ปุน • พบความตื่นเตนบนทองฟา ประสบการณขึ้นบอลลูน

• เยี่ยมชมหมูบานมรดกโลก ชิราคาวะโกะ • ตื่นตาตื่นใจสวนพฤกษศาสตรที่ใหญที่สุดในญี่ปุุน

• อิสระชอปปงจุใจ 1 วันเต็มในเมืองนาโกยา • อิ้มอรอยกับอาหารเลิศรส 12 มื้อ
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กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

ประเทศไทย – ทาอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

- -  21:30 น.

เรียนเชิญคณะพรอมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร R

เคานเตอรเจแปนแอรไลน ประตูทางเขาหมายเลข 8 เจาหนาที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคานเตอร

- -  หมายเหตุ

เคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเครื่องออกอยางนอย 60 นาที หลังผูโดยสารไดรับบัตรขึ้นเครื่องแลว

กรุณาทำการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ้นเครื่องกับหนาจอมอนิเตอรกอนขึ้นเครื่องอีกครั้ง

เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน

เรียนเชิญผูโดยสารพรอมกัน ณ หองผูโดยสารประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 30 นาที

วันที่ 2

ประเทศญี่ปุน – เกาะฮอนชู  -  สนามบินนานาชาติชาติชูบุเซ็นแทร (จังหวัดไอจิ)  -

สวนดอกไมฮิรุกาโนะบกกะโนะซาโตะ (จังหวัดกิฟุ)  -  เยี่ยมชมหมูบานมรดกโลกชิราคาวะโกะ 

-  เมืองทาคายามา - อาบน้ำแรญี่ปุนธรรมชาติ

- -  00:25 น.

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแหงชาติเจแปนแอรไลน เที่ยวบินที่ JL738

(เวลาทองถิ่นประเทศญี่ปุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเปนเวลาทองถิ่นเพื่อนัดหมาย)

- -  08:00 น.

เดินทางถึงประเทศญี่ปุน ณ สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (นาโกยา) บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญเปน

อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุน หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระเรียบรอย   

  

 ชม "สวนดอกไมบกกะ โนะ ซาโตะ" อุทยานแหงชาติฮิรุกาโนะ ศูนยรวมดอกไมหลากสายพันธุทั่วโลก    

- -  มื้อเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บริการดวยเซ็ตปงยางเนื้อหมูและเนื้อวัว ผักยางนานาชนิด)

- -  บาย

 เยี่ยมชม "หมูบานชิราคาวะโกะ" หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป 1995

 เมือง “ทาคายามา”  เมืองที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม ที่ครั้งหนึ่งตองไดเดินทางมาสัมผัส

หนา 2/11



- -  มื้อค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

- -  นำทานเขาสูที่พัก

HIDA PLAZA HOTEL OR SML

- -  พิเศษ

โรงแรมแหงนี้ทานจะไดสัมผัสกับการอาบน้ำแรญี่ปุน เพื่อเปนการพักผอนจากการที่ไดเหน็ดเหนื่อยกับ

การเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแชน้ำแรธรรมชาติเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุน

  ไฮไลท

สวนดอกไมบกกะ โนะ ซาโตะ 

อุทยานแหงชาติฮิรุกาโนะ มีพื้นที่บริเวณกวางขวางเต็มไปดวย สีสัน

ของดอกไมตามฤดูกาลตั้งแตฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมเปลี่ยนสี

หลากหลายสายพันธุ ในชวงเดือนพฤษภาคมจะมีการจัดแสดง

ทุงดอกทิวลิป ซึ่งจะมีดอกทิวลิปรวม 240,000 ดอก และหลาก

สายพันธุทั่วโลกจะถูกนำมาจัดแสดงเพื่อชวนเชิญนักทองเที่ยว

จากตางถิ่นเขามาเยี่ยมชม  

หมูบานมรดกโลกชิราคาวะโกะ 

ตั้งอยูในเขตจังหวัด “กิฟุ” สถานที่ทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งที่มีชื่อเสียง

ลักษณะที่โดดเดนของบานที่มีขนาดใหญ หลังคามุงดวยตนหญา

ทำใหสถานที่แหงนี้เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย อีกทั้งยังเปนหมูบาน

ที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1995

ทานจะไดพบกับบานในแบบกัชโชทสึคุริ ซึ่งเปนแบบญี่ปุนดั้งเดิม

ชื่อนี้ไดมาจากคำวา กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ  

อาบน้ำแรญี่ปุน (ออนเซ็น) 

การแชออนเซ็นถือเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุนเปนกิจกรรมโปรด

ที่ชวยในการใหความอบอุน (เนื่องจากญี่ปุนเปนประเทศเมืองหนาว)

ชวยสงผลตอสุขภาพ ใหดีขึ้นจากแรธาตุตางๆ ในน้ำพุรอน

และชวยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตางๆ อีกดวย  
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วันที่ 3

ทาคายามา – ตลาดเชาพื้นเมือง  -  เยี่ยมชมสถานที่ทำการเกาเมืองทาคายามา  -

อิสระชอปปงถนนโบราณซันมิชิซึจิ  -  กิจกรรมแตงชุดยุกาตะเดินเลนเมืองโบราณ

(เมืองกุโจฮะจิมัง)  -  เรียนทำอาหารสาธิตตัวอยาง – บริการทานดวยชาเขียวและ  -

สุดยอดพารเฟตขึ้นชื่อของเมืองกุโจ  -  อาบน้ำแรญี่ปุนธรรมชาติ

- -  เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

- -  08.30 น.

นำทานเยี่ยมชม “ตลาดเชาพื้นเมืองทาคายามา" ตลาดเชาริมแมน้ำมิยากาวายาวนานถึง 300 ป

 ชมสถานที่สำคัญในอดีต “ที่ทำการเกาเมืองทาคายามา” ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัย

      มาไดอยางสมบูรณ 

 อิสระชอปปง“ถนนโบราณซันมาชิซึจิ” ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและบรรยากาศอันนาประทับใจ

 นำทานเดินทางสูเมือง “กุโจฮะจิมัง” ตั้งอยูในเขตจังหวัด “กิฟุ” เมืองเล็กๆ มนตเสนหทามกลางขุนเขา

- -  เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการทานดวยเซ็ตเมนูญี่ปุนพื้นเมืองของเมืองกุโจ เชน ปลาอายุยางเกลือ เนื้อวัวยางเปนเตาดินเผา

ซาชิมิสามชนิด (มากุโระ หมึก กุง) เตาหูงา เครื่องเคียง ผักดอง เท็มปุระ โซบะ และขาวสวยรอน

- -  บาย

 เปดประสบการณกับกิจกรรม “แตงชุดยูกาตะเดินเลนในเมืองกุโจ” ชุดพื้นเมืองอันมีเสนหเปนเอกลักษณ

      ของประเทศญี่ปุน ใหทานไดอิสระเลือกมุมและบรรยากาศสบายถายภาพเปนที่ระลึก

 นำทาน “เรียนทำอาหารสาธิตตัวอยาง” สนุกกับการประดิษฐอาหารดวยฝมือของทานเอง โดยผูเชี่ยวชาญ

      สอนและดูแลอยางใกลชิด 

 พิเศษ บริการทานดวยเครื่องดื่ม “ชาเขียวและพารเฟตขึ้นชื่อของเมืองกุโจ” 

- -  นำทานเขาสูที่พัก

GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเทา

- -  ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

- -  พิเศษ

โรงแรมแหงนี้ทานจะไดสัมผัสกับการอาบน้ำแรญี่ปุน เพื่อเปนการพักผอนจากการที่ไดเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง

หรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแชน้ำแรธรรมชาติเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุน
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  ไฮไลท

ตลาดเชาพื้นเมืองทาคายามา  

สัมผัสบรรยากาศของตลาดเชาริมแมน้ำมิยากาวาเปนแมน้ำสายหลัก

ที่หลอเลี้ยงชาวเมืองทาคายามามา นานกวา 300 ป ทานจะพบเห็นวิถี

การดำเนินชีวิตของคนญี่ปุนชาวพื้นเมืองดวยการคาขายสินคานานา

ชนิด ไมวาจะเปนพืชผักหลากชนิด ผลไมสดรสชาดหวานและอรอย

ผักดองเครื่องเคียงอาหารญี่ปุนอาหารพื้นเมืองที่ปรุงสดของพื้นเมือง

ที่ระลึก ตลาดเชาที่นี่จะเริ่มตั้งแต 7 โมงเชาถึงเที่ยงวัน  

ที่ทำการเกาเมืองทาคายามา 

เปนทั้งที่ทำงาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการมาเปนเวลากวา 176

ป ภายใตการปกครองของ โชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา

300 ปที่แลว เปนที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขาม

พนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ  

แตงชุดยูกาตะ 

ชุดพื้นเมืองอันมีเสนหเปนเอกลักษณของประเทศญี่ปุน ใหทานไดเลือก

แบบผา ลวดลาย และสีสันที่ทานโปรดปราน โดยจะมีเจาหนาที่

ผูที่มีความชำนาญพิเศษคอยใหคำปรึกษาเรื่องของการจัดใหเขาชุด  

วันที่ 4

กุโจฮะจิมัง – กิจกรรมขึ้นบอลลูน (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)  -  ทาทายกับกิจกรรม

นั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)  -  บอน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต (เมืองเซะคิ) 

-  อิสระชอปปงยานสถานีรถไฟนาโกยา (จังหวัดไอจิ)  -  อิ่มอรอยกับเซ็ตหมูทอดเนื้อนุม

กรอบนอกนุมใน

- -  เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

- -  08:15 น.

 นำทานเปดประสบการณ “กิจกรรมขึ้นบอลลูน” ใหทานสัมผัสบรรยากาศเมืองกุโจในมุมสูงที่หาชมไดยาก 

      (ในการขึ้นชมบอลลูนนั้นจะตองใชชวงเวลาที่กระแสลมออนที่สุด ในกรณีที่สภาพอากาศไมเอื้ออำนวยตอ

       กิจกรรมนี้ อาจหยุดใหบริการโดยไมจำเปนตองมีการแจงใหทราบลวงหนา) 
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- -  09:15 น.

 นำทานสนุกกิจกรรมสุดตื่นเตน “นั่งรถสะเทิ้นสะเทิ้นบก” โดยเจาหนาที่ผู ชำนาญดานการขับขี่ตลอดเสนทาง

      (งดใหบริการกับทานที่มีปญหาอาการเจ็บปวยทางศีรษะ คอ และแผนหลัง)

  นำทานเดินทางสู “เมืองเซะกิ” เมืองแหงการตีมีดชื่อเสียงระดับโลกเหมือนกับเมืองโซลินเกนของเยอรมัน

  นำทานเยี่ยมชม “บอน้ำแหงศิลปะโมเนต” บอน้ำที่มีความคลายคลึงกับภาพวาดศิลปะเลียนแบบธรรมชาติ

- -  เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- -  บาย

 นำทานเดินทางสูเมือง “นาโกยา” เมืองใหญศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจการคา เปนที่ตั้งของสถานที่สำคัญ

      ทางดานประวัติศาสตรและยานการคาทันสมัย 

 อิสระชอปปง “ยานซาคาเอะ” เปนหนึ่งในยานทองเที่ยวและแหลงชอปปงสำคัญของเมืองนาโกยา 

- -  ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการทานดวยเมนูเซ็ตหมูทอดราดซอสมิโซะสูตรพิเศษเฉพาะ หมูเนื้อดีชุปแปงทอดกรอบนอกนุมในละมุนลิ้น

อีกหนึ่งเมนูที่หามพลาดอาหารขึ้นชื่อเมืองนาโกยา

- -  นำทานเขาสูที่พัก

NAGOYA KANKO HOTEL หรือเทียบเทา

  ไฮไลท

กิจกรรมขึ้นบอลลูน 

นำทานทดลองขึ้นบอลลูนที่ความสูง 25 เมตร ซึ่งใชระยะเวลา

ประมาณ 3-5 นาทีตอครั้ง ระหวางที่บอลลูนลอยขึ้นดานบน

ทานจะเริ่มเห็นเมืองกุโจในมุมสูงที่หาชมไดยาก  

บอน้ำแหงศิลปะโมเนต 

บอน้ำทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ คือ จะเปนบอน้ำที่มีความ

คลายคลึงกับภาพวาดศิลปะเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีนักทองเที่ยว

ชาวญี่ปุนเองใหความสนใจอยางมาก ลักษณะของบอน้ำนี้มีความ

งดงามใกลเคียงกับชุดภาพวาดดอกบัวในบอน้ำของศิลปนชาวฝรั่งเศส

ชื่อดังสไตลอิมเพรชชั่นนิสมที่มีนามวา “โคลด โมเนต"  
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อิสระชอปปงยานซาคาเอะ 

ถือเปนหนึ่งในยานทองเที่ยวและแหลงชอปปงสำคัญของเมืองนาโกยา

มีแลนดมารคที่สำคัญของเมือง ไดแก หอคอยนาโกยา ทีวีทาวเวอร

และ โอเอซิส 21 อาคารที่มีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ อีกทั้งยังมี

ศูนยการคา แฟชั่นแบรนดเนม และรานอาหารหลากหลายราน

รวมถึงรานขายสินคาลดราคายอดนิยมของนักทองเที่ยว  

วันที่ 5

นาโกยา – อิสระชอปปงจุใจ 1 วันเต็มในเมืองนาโกยา  -  (ไมมีรถโคชบริการ)

- -  เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

- -  เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไมรวมในรายการ)

- -  ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไมรวมในรายการ)

- -  นำทานเขาสูที่พัก

NAGOYA KANKO HOTEL หรือเทียบเทา

- -  ทัวรเสริมหรือแพ็คเก็จอิสระ 1 วัน

***หากทานมีความประสงคจะซื้อทัวรเสริมทุกโปรแกรม กรุณาสั่งซื้อลวงหนา 21 วันกอนเดินทาง***

ทัวรเสริมและแพ็คเก็จเสริมทุกประเภท ดำเนินงานจัดการโดยบริษัททัวรทองถิ่นในประเทศญี่ปุน กำหนด

วันทำการเปนไปตามปฏิทินงานของบริษัทนั้น ๆ มัคคุเทศกและทีมงานใชภาษาอังกฤษและญี่ปุนเปนหลัก

ไมมีมัคคุเทศกภาษาไทย เราเปนตัวแทนขายเทานั้น...โปรดสอบถามพนักงานเพิ่มเติม

- -  ทัวรเสริม 1

ทัวรเสริม NAGOYA WALKING TOUR WITH 1-DAY SUBWAY PASS (GDT1C12122CCA)

ราคาผูใหญทานละ 3,000 บาท และราคาเด็ก(อายุ 06-11 ป)ทานละ 2,700 บาท

เวลา 08:50-16:00 น.

*ปราสาทนาโกยา นมัสการวัดเจาแมกวนอิมโอะสึ ศาลเจาคะซึงะ อิสระชอปปงถนนโบราณโอะสึ
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- -  ทัวรเสริม 2

ทัวรเสริม 1-DAY SHINTO LEARNING TOUR AT ISE JINGU (GDT1C23301CCA

ราคาผูใหญทานละ 6,500 บาท และราคาเด็ก(อายุ 06-11 ป)ทานละ 5,800 บาท

เวลา 08:45-17:37 น.

*เยี่ยมชมสักการะศาลเจาอิเสะ อิสระชอปปงถนนโบราณโอะคาเงะโยะโคะโจ อิสระถายรูปที่ระลึก

  

- -  ทัวรเสริม 3

ทัวรเสริม 1-DAY KYOTO PACKAGE TOUR FROM NAGOYA (HPT1JV0121CNS)

ราคาผูใหญทานละ 4,700 บาท และราคาเด็ก(อายุ 06-11 ป)ทานละ 4,100 บาท

(ราคานี้รวมคารถไฟชินกังเซ็นจากสถานีนาโกยา-เกียวโต-นาโกยา) เวลา 06:30-19:00 น.

  

- -  6.30-7.30น.

เดินทางโดยรถไฟชินกังเซ็นจากสถานีนาโกยาสูสถานีเกียวโต (ไมรวมคาเดินทางจากโรงแรม)

- -  08.30 น.

 พบคณะทัวรที่ AVANTI’S SUNRISE TOUR DESK (สถานีเกียวโต ทางออก HACHIKO) เที่ยวชม

ปราสาทนิโจ ปราสาททองคินคาคุจิ *พระราชวังอิมพีเรียลหรือศาลเจาคิตะโนะเท็มมังงุ

- -  12.40-13.00 น.

อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยในเมืองหลวงเกาเกียวโต ไดเวลาอันสมควร เดินทางสูสถานีรถไฟเกียวโต

(ไมรวมคาเดินทางในรายการ)

- -  19.00-21.00 น.

เดินทางโดยรถไฟชินกังเซ็นจากสถานีเกียวโตสูสถานีนาโกยา

(ไมสามารถเปลี่ยนรอบเวลารถไฟชินกังเซ็น ไมรวมคาเดินทางจากสถานีนาโกยากลับไปยังโรงแรมที่พัก)
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วันที่ 6

นาโกยา  -  สวนดอกไมขนาดใหญ นาบานะ โนะ ซาโตะ”(จังหวัดมิเอะ)  -  อิสระ ชอปปง

นางาชิมา แจสดรีม มิทสึอิ เอาทเล็ต  -  เมืองโทะโกะนาเมะ (จังหวัดไอจิ)  -  อิสระชอปปง

โทะโกะนาเมะ อิออน มอลล  -  สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร

- -  เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

- -  09.00 น.

  นำทานเดินทางสูจังหวัด “มิเอะ” จังหวัดที่จัดอาหารใหกับจักรพรรดิญี่ปุน และถูกเรียกวา MIKETSUKUNI

       คือ สถานที่เวลาจักรพรรดิเสวยพระกายาหาร เปนสถานที่ ๆ อุดมไปดวยธรรมชาติอันสวยงาม 

  ชมสวนดอกไม “นาบานะ โนะ ซาโตะ” สวนเบโกเนียขนาดใหญ อิสระถายรูปอยางเพลิดเพลินกับดอกไม

       สวยสดงดงามตระการตา

- -  เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- -  บาย

  อิสระชอปปงเอาทเล็ตขนาดใหญ “นางาชิมา แจสดรีม มิทสึอิ เอาทเล็ต” ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูก

       จนคุณแปลกใจ แหลงรวมของแบรนเนมชื่อดังจากทั่วโลก 

  อิสระชอปปงที่หางและซุปเปอรมารเก็ทขนาดใหญ “โทะโกะนาเมะอิออนมอลล” รานคาใหเลือกมากมาย 

       ทานสามารถซื้อหาของใชหลากหลาย และของฝากอยางจุใจ

- -  ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไมรวมในรายการ)

- -  นำทานเขาสูที่พัก

CHUBU CENTRAIR HOTEL

  ไฮไลท

นาบานะ โนะ ซาโตะ 

เที่ยวชมสวนดอกไมที่บานสะพรั่งไปทั่วทองทุง ใหทานไดตื่นตาตื่นใจ

กับการเนรมิตทุงดอกไมบนพื้นที่กวา 13,000 ตร.ม. ดอกไมที่จัดแสดง

จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สามารถชมดอกไมหลากหลายชนิด

ที่แตกตางกัน เชน ดอกบวย ตนซากุระเกาแกกวา 100 ป ทิวลิป

กุหลาบ ฯลฯ  
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นางาชิมา แจสดรีม มิทสึอิ เอาทเล็ต 

ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ แหลงรวมของ

แบรนเนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของคนทุกวัย หรือ

แฟชั่นกีฬาจากทั่ว ทุกคายที่พรอมใจกันมาลดราคากัน อาทิเชน

COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS

นอกจากนี้ยังมีสินคาอื่นอีกมากมาย  

วันที่ 7

สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร - ประเทศไทย  -  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

- -  เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

- -  นำทานเดินทาง

นำทานเดินเทาสู “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรนาโกยา” ทำการเช็คอินสายการบินสูประเทศไทย

    

- -  10:00 น.

เหินฟาสูสนามบินสุวรรณภูมิ(ประเทศไทย) โดยสายการแหงชาติเจแปนแอรไลน เที่ยวบินที่ JL 737

    

- -  14:15 น.

เดินทางถึงทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมภาพความประทับใจ

(ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาเปนไปตามประกาศของสายการบิน)

หนา 10/11



 

  กำหนดการเดินทาง   01 ก.ค. - 07 ก.ค. 2565

ผูเดินทาง รวม(1)+(2) (1) ราคาทัวร

(พักหองละ 2-3 ทาน)

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

(ไมรวมตั๋วเครื่องบิน)

(2) ราคาตั๋วเครื่องบิน

ระหวางประเทศ

(รวมภาษีเชื้อเพลิง)

พักเดี่ยว

เพิ่ม (รวม

Vat)

ผูใหญ 0 0 0 0

เด็กอายุมากกวา 5 ป 0 0 0

เด็กอายุนอยกวา 6 ป 0 0 0

ราคาทัวรนี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

หองพัก น้ำหนักกระเปา 20 กก. มื้ออาหาร (ตามตาราง)

ตั๋วเขาสถานที่ รถนำเที่ยว คาวีซา ประกันอุบัติเหตุ

ราคาทัวรนี้ไมรวม

ตั๋วนอกจากที่ระบุ มื้ออาหารอิสระ คาใชจายสวนตัว คาพาสปอรต

ทิปไกด 1500 บาท คาประกันสุขภาพ Vat 7%
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