
 

 
 
 
 
 

 
 

วันแรก             กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน KOREAN AIRLINES 
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

วันที่สอง            สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-พระราชวังเคียงบกกุง-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-เมียงดง 

01.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES เที่ยวบินที่ KE 0654 (มีอาหารและ        
  เคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 



 

08.25 น. ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคน
เข้าเมืองและศลุกากร พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) เป็นทัง้สญัญลกัษณ์และ
แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สดุในกรุงโซล สร้างขึน้ในปี 1394 
ในสมยัพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนัน้ภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนกัต่างๆมากกว่า 200 หลงั 
แต่เมื่อมีการรุกรานของญ่ีปุ่ น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกท าลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลงัเท่านัน้  พระราชวงั
เคียงบกกุงนัน้ขึน้ชื่อว่า เป็นพระราชวงัที่สวยงามที่สดุ เนื่องจากฉากหลงัของพระราชวงันัน้เป็นเขาพกูกัซาน 
จึงท าให้ดยูิ่งใหญ่อลงัการเป็นอย่างมากค าว่า “เคียงบกกงุ” หมายถึง พระราชวงัแห่งพรที่มีแสงสว่าง ภายใน
บ ริ เ วณขอ งพ ร ะ ร า ช วั ง แ ห่ ง นี ้มี ส ถ า ปั ต ยก ร รมที่ น่ า ส น ใ จดั ง นี ้คื อ  “พ ร ะที่ นั่ ง คึ น จ อ ง ว อ ง 
(GEUNJEONGJEON)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (HYANGWONJEONG)” ซึ่งตัง้อยู่ภายในบริเวณสระน า้ มี
ทัศนียภาพที่สวยงามมาก น าท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้านบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) 

เป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทนัสมยัของกรุงโซลนัน้ หมู่บ้านแห่งนีก้็ยงัคง
รักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนที่ชอบสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮนัอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนกัท่องเที่ยวได้
ไปเยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบ
ดัง้เดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบดัง้เดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮนัอก(HANOK)) ซึ่งเก่าแก่มา
ตัง้แต่สมยัโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน(BUKCHON) แปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ซึ่งตัง้ตามต าแหน่งที่อยู่ทาง
ทิศเหนือของสถานที่ส าคญั 2 แห่งของกรุงโซล คือ คลองชองกเยชอน กบั จงโร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถ่ิน) 
บ่าย น าทกุท่านช้อปปิง้ ย่านช้อปป้ิงเมียงดง ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิง้ที่ฮิตและคกัคกัที่สดุของกรุง

โซล ดงึดดูนกัท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวนั อีกทัง้ยงัสามารถเดินทางได้สะดวก นบัว่าเป็นศนูย์กลาง
ของการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมเลยทีเดียว ภายในตลาดเมียงดงเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านอาหาร
นับไม่ถ้วน เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวและนกัช้อป โดยห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ 
ห้างลอตเต้ กับห้างชินเซแก ร้านค้าอ่ืนๆก็ตัง้อยู่ทุกซอกมุม รวมถึงแผงลอยริมถนนที่จ าหน่ายเสือ้ผ้า 
เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง สินค้าอ่ืนๆในราคาไม่แพง และอาหารว่างแสนอร่อย โดยเจ้าของร้านส่วนใหญ่
สามารถพดูภาษาองักฤษ ญ่ีปุ่ น จีน และไทยได้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก HOTEL IN INCHEON หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่ น- โอตารุ-โรงงานเป่าแก้ว      
  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงงานช็อกโกแลต 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (อูด้ง) 
  เดินทางสูส่นามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 
10.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินชิโตเสะ โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES เที่ยวบินที่ KE 0765 
 



 

12.45 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่ นน าทุกท่านเดินทางสู่เมือง โอตารุ เมืองขนาดเล็กตัง้อยู่ไม่ไกล
  จากซปัโปโร ในอดีนเคยเป็นเมืองท่าประมงที่ส าคญั ท าให้ตึกรางบ้านช่องของเมืองนีส้่วนใหญ่เป็นโกดงัเก่า 
  หลงัจากนัน้พาทุกท่านชมโรงงานเป่าแก้ว เรียนรู้เทคนิคการท าแก้วชื่อดงัของเมืองโอตารุ โดยจุดเด่นของ
  เคร่ืองแก้วคือมีสีสนัสดใส  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล์ 

ลกัษณะเป็นอาคารเก่าแก่ 3 ชัน้ ภายนอกถกูสร้างขึน้จากอิฐแดง และโครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภณัฑ์
แห่งนีส้ร้างขึน้ในปี 1910 โดยได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข้ามาตัง้รกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนในปัจจุบัน
กลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรีที่มีอายุร้อยกว่าปีที่โด่งดงัที่สดุของญ่ีปุ่ น หลงัจากนัน้ให้ท่านได้เยี่ยมชม
โรงงานช็อกโดแลตชื่อดงัของฮอกไกโด SHIROI KOIBITO  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก HOTEL RAFIANATO SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่  สวนสัตว์อาซาฮิคาวะ-บ่อน า้สีฟ้าบิเอะ-น า้ตกชิโรฮิเงะ-ซัปโปโร-โรงงานเบียร์-ย่านซูซูกิโนะ-ดิวตีฟ้รี 
  - พิเศษ !! บุฟเฟ่ห์ขาปูยักษ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า(ASAHIYAMA ZOO) ตัง้อยู่ในเมือง อะซาฮิกาว่า สิ่งที่ท าให้
สวนสตัว์แห่งนีม้ีชื่อเสียงมากๆ คือทางสวนสตัว์อนุญาตให้ผู้ เข้าชมได้เข้าชมสตัว์นานาชนิดจากหลากหลาย
มมุมอง จนกลายมาเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัที่เวลาใครคิดถึงจะต้องนึกถึงที่นี่ก่อนเสมอแถมยงัแตกต่างกว่าที่
อ่ืนๆ โดยสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของที่นี่นัน่ก็คือ “อโุมงค์แก้วเพนกวิน” ซึง่จะเป็นอโุมงค์ที่จะผ่านบริเวณ
สระว่ายน า้ของเจ้าฝงูเพนกวินทัง้หลาย ท าให้เราเหมือนได้เข้าไปใกล้ชิดกบัเจ้าเพนกวินได้ อีกหนึ่งไฮไลท์คือ
“โดมแก้วขนาดเล็ก” ซึ่งจะตัง้อยู่ตรงกลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ท าให้เราได้เห็นเจ้าสตัว์ที่ไม่ได้เห็น
ง่ายๆอย่างหมีขัน้โลกและหมาป่ากันแบบระยะใกล้ๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ทางสวนสตัว์จะมีการน า
เหล่าเพนกวิน้ออกมาเดินโชว์ตัวท้าลมหนาวกนัอย่างสนุกสนาน ไนอกจากนัน้ยงัมีโซนจดัแสดงนิทรรศการ
จะแสดงเก่ียวกบัสตัว์ป่าพืน้เมืองของฮอกไกโด อย่าง กวาง นกอินทรี หมาป่า เครน โดยเฉพาะเครนที่ตอนนี ้
หาดทูี่ไหนไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากตอนนีไ้ด้สญูพนัธุ์ไปแล้ว และสตัว์อ่ืนๆจากทัว่ทุกมมุโลก อาทิ หมีขัว้โลก ลิง
(APES) แมวใหญ่ และยีราฟ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  พาทุกท่านเดินทางสู่เมืองบิเอะ โดยเมืองแห่งนีม้ีภูมิทศัน์ทางธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและ

ทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ถ่ายรูปกับบ่อน า้สีฟ้า BLUE POND เป็นบ่อน า้ที่ถูกกักไว้จากการสร้างเขื่อนเพื่อ
ป้องกันโคลนถล่มบริเวณภูเขาไฟในแถวนัน้ การที่น า้ในบ่อมีสีฟ้าสดกว่าบ่อน า้ทั่วไปๆ ก็เป็นเพราะ
อลมูิเนียมไฮดรอกไซด์จากการปะทุของภเูขาไฟที่อยู่ในน า้ได้สะท้อนกบัแสงแดดที่ส่องลงมา ซึ่งค าว่า “AOI-
IKE” ในภาษาญ่ีปุ่ นนัน้แปลเป็นไทยได้ว่า “บ่อน า้สีฟ้า” นั่นเอง ใกล้ๆกันจะมีน า้ตกชิโรฮิเงะ ที่ขึน้ชื่อว่ามี
ความสวยงามและอากาศบริสุทธ์ิอยู่ด้วย เดินทางสู่เมืองซปัโปโร น าท่านชมโรงงานเบียร์  นับเป็นอีกหนึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะไปปักหมดุมากๆและน่าจะถูกใจคอเบียร์อย่างแน่นอน เพราะฮอกไกโดนัน้ขึน้ชื่อว่า



 

เป็นแหล่งผลิตเบียร์ครัง้แรกของประเทศญ่ีปุ่ น เมืองซปัโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นยี่ห้อที่
นิยมที่สดุในประเทศ ซึง่มีการกลัน่เบียร์ตัง้แต่ ปี ค.ศ.1877 มาจนถึงปัจจบุนั และยงัสง่ออกไปทัว่โลกอีกด้วย 
ช้อปป้ิงที่ย่านซูซูกิโนะ(SUSUKINO) นบัเป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบนัเทิงที่โด่งดงัมากที่สดุของเมืองซปั
โปโร(SAPPORO) อีกทัง้ยังเรียกได้ว่าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญ่ีปุ่ น บอกเลยว่า
อยากมาบนัเทิงเริงใจยามค ่าคืนสมัผสัไลฟ์สไตล์แบบคนญ่ีปุ่ นแท้ๆต้องมาที่นี่ให้ได้ เพราะเต็มไปด้วยร้านค้า 
บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4 ,000 ร้าน บางร้านนี่เปิดจนถึงเที่ยงเที่ยงคืน แต่
ถ้าท้องหิวเรียกร้องอยากลิม้รสของอร่อยต้องมาต าที่ร้านก๋วยเต๋ียวราเมน YOKOCHOที่ตัง้อยู่บริเวณซอย
แคบๆ ซึ่งบอกเลยว่าราเมน YOKOCHOนี่มีชื่อเสียงโด่งดังมากทีเดียว พาท่านเลือกซือ้ของปลอดภาษีที่  
ดิวตีฟ้รี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 
 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก HOTEL RAFIANATO SAPPOROหรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า             สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่ น- สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสูส่นามบินชิโตเสะ  
14.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินอินชอนประเทศเกาหลี โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES เที่ยวบินที่ KE0766 
17.15 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลี 
18.50 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES เที่ยวบินที่ KE0653 
22.55 น. เดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 

**หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

**ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น* 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง(เด็กอายุ
ไม่เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ราคาทัวร์ 
ไม่รวมตั๋ว 

9-13 ธันวาคม2562 36,900 36,900 35,900 6,500 19,000 
13-17 มกราคม 2563 36,900 36,900 35,900 6,500 19,000 
17-21 กุมภาพันธ์ 2563 35,900 35,900 34,900 6,500 18,000 
16-20 มีนาคม 2563 35,900 35,900 34,900 6,500 18,000 

 



 

*** เดก็ INFRANT อายุน้อยกว่า 2 ปี ราคา 8,500 บาท *** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
คอนเฟริมเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
การช าระค่าบริการ 
- การจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท  ภายใน 1 วนัหลงัการจอง และช าระทัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 25 วนั  หาก
เป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 35 วนั   (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็ค
ธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตใุดใดผู้จดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
การยกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั หกัเงินมดัจ า 15,000 บาท/ท่าน 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกัมดัจ า 50 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์/ท่าน 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วนั หกัมดัจ า 80 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์/ท่าน 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ / ท่าน 
**ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศไต้หวนัโดยผิดกฎหมายและใน
ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและไต้หวนั ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลกูค้าทุกท่านต้องผ่าน
การตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง   
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง  
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบไุว้ในโปรแกรม 
✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับ โดยพักเป็นห้องแบบ TWIN / DOUBLE ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE) บาง

โรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ  
✓ ค่าประกนัการเดินทางอบุติัเหตคุุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททวัร์อีกครัง้ 



 

✓ น า้ด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 
✓ น า้หนกักระเป๋า ส าหรับโหลด 23 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 7 กิโลกรัมต่อท่าน 
✓ ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทกุท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ  
 ค่าน า้หนกักระเป๋าเกิน 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพกั 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพัก ค่าอาหาร และ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ที่
คอยบริการเราโดยประมาณ หรือประมาณ  1,500 บาท ต่อทริป/ท่าน 
ค่าทปิมัคคุเทศก์ไทยไม่ได้รวมอยู่ในค่าทปิ ขึน้อยู่กับความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน  

 
 
 
 


