
     

     

 

 
 
 

 

 

  สัมผัสประสบการณการเดินทางสุดหรู เสนทางญี่ปุน-เกาหลี  

บนเรือสําราญ Costa neoRomantica 
โตเกียว - โกเบ - ปูซาน (เกาหล)ี - ซะเซะโบะ - ชิงงุ (วากายามา) - โตเกียว 9 วัน 7 คืน 

โดยสายการบิน เจแปนแอรไลน สะสมไมลได 
 

 

 

 
  

มีหัวหนาทัวรดูแลตลอดทริป / รวมรถรับสงไปกลับ ทาเรือ-สนามบิน / พรอมทัวร โตเกียว 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี  20-28 ต.ค. 61        ราคาเริ่มตนท่ี    53,999.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 สนามบินโตเกียว (ญี่ปุน) - เช็คอินขึน้เรอืสาํราญ Costa neoRomantica - ซอมหนภัียตามหลักสากล - อิสระพกัผอนบนเรือ 

วันที่3 
ชวงเชา อิสระพักผอนบนเรอื - ชวงบาย เรือเทียบทา โกเบ (ญีปุน) อิสระเดินเลนบนฝง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมเที่ยวชมเมือง 

(สอบถามอัตราคาบริการเพิม่เติมบนเรอื) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน 

วันที่4 
ลองนานน้ําสากล - อิสระพักผอนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบนัเทิงบนเรือมากมาย อาทิ Fitness Center, 

Casino, ชอปปง สินเคาแบรนดชัน้นาํใน Duty Free บนเรอืฯ 

วันที่5 
เรือเทยีบทา ปูซาน (เกาหลีใต) อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมเที่ยวบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการเพิ่มเติมบน

เรอื) - กลับขึน้เรือ อิสระพกัผอน 

วันที่6 
เรือเทยีบทา ซะเซะโบะ - อิสระเดินเลนบนฝง หรือเลอืกซื้อทัวรเสรมิเที่ยวชมเมือง (สอบถามอัตราคาบริการเพิ่มเติมบนเรอื) - 

กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่7 
ลองนานน้ําสากล - อิสระพักผอนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบนัเทิงบนเรือมากมาย อาทิ Fitness Center, 

Casino, ชอปปง สินเคาแบรนดชัน้นาํใน Duty Free บนเรอืฯ 

วันที่8 
เรือเทยีบทา ชงิงุ (วากายามา) - อิสระเดินเลนบนฝง หรอืเลือกซื้อทัวรเสริมเที่ยวชมเมือง (สอบถามอัตราคาบริการเพิ่มเติมบน

เรอื) - กลับขึน้เรือ อิสระพกัผอน 

วันที่9 
อําลาเรือสําราญ เทียบทา โตเกียว (ญี่ปุน) - ศาลเจาเมจิ - ชอปปงทีอิ่ออน พลาซา - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบิน

สุวรรณภูมิ) 
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ชมเมืองทา “โกเบ” เปนเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ 

เท่ียว “ปูซาน” เมืองทาท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเกาหลีใต 

ชมวิวทะเล “ซะเซะโบะ” เมืองทาท่ีใหญอันดับสองของจังหวัดนามาซากิ 

เยือนเมืองชิงงุ จังหวัดวากายามา ท่ีติดอันดบัตนๆของการมาแสวงบญุของชาวญีปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.30 น. พรอมกัน ณ เคานเตอรสายการบินเจแปนแอรไลน (JL)  อาคารผูโดยสารขาออก สนามบิน  สุวรรณภูมิ 

ใชประตูทางเขาหมายเลข 8 เจาหนาที่บริษัทฯคอยตอนรับเพ่ืออํานวย              ความสะดวกใหแกทาน 

23.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภุมิ โดยเที่ยวบิน JL 718 

 

 

07.45 น. เดินทางถึงสนามบินโตเกียว ประเทศญี่ปุน ตามเวลาทองถิ่นซึ่งเร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง นําทานผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

10.30 น. นําทานเช็คอินเพ่ือขึ้นเรือสําราญ Costa neoRomantica ที่หรูหราในสไตลยุโรป พรอมการบริการใน

ระดับสากล บนเรือสําราญทานจะไดพบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอ่ิมกับอาหารสไตลยุโรป 

และ อาหารเอเชีย 5 มื้อตอวัน ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหาร รื่นเริงกับการรองเพลงและ

เตนรํา **ทานสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ที่เรือสําราญ Costa neoRomatica จะจัด

ขึ้นในวันถัดไปไดจากเอกสาร Today ที่จะสงถึงหองพักของทานทุกคืน** 

*** กอนที่เรือสําราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill)โดยขอให

ผูโดยสารทุกทานมารายงานตัวยังจุดที่กําหนดไว โดยสังเกตจุดรวมพลของแตละทานได ที่แผนปายดานหลังประตูหองพัก

ของทาน*** 

15.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากทาเมืองโตเกียว  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ Costa neoRomantica 

 อิสระพักผอน หรือ เลือกใชบริการพรอมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดรับ 

การคัดสรรไวบนเรือสําราญ Costa neoRomantica 

 

วันท่ี 20 ต.ค. 61   กรุงเทพฯ / สุวรรณภูม ิ         (1)         

วันท่ี 21 ต.ค. 61  สุวรรณภูมิ - โตเกียว - เรือสําราญ Costa neoRomantica         (2)      
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ  

 อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยในหองพักเคบินของทาน หรือเลือกที่จะไปออกกําลังกายรับอรุณดวย

การจ็อกก้ิงบนช้ันดาดฟา หรือหากตองการฟตรางกายทานสามารถเลือกใชบริการของหอง Fitness 

Center สวนทานที่ช่ืนชอบการชอปปง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินคาที่ระลึก 

สินคาแบรนดตางๆ ที่ราน Duty Free บนเรือสําราญ สําหรับทานที่ชอบการเสี่ยงดวงหอง Casino บนเรือ

สําราญสามารถตอบสนองความตองการของทานไดเปนอยางดี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

15.00 น. เรือ Costa neoRoamantica เขาเทียบทาเมืองโกเบ เปนเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศ 

 ญีปุ่นเปนเมืองขนาดใหญอันดับที่ 5 และเปนเมืองทาที่สําคัญของญี่ปุน                               

  อิสระเลือกซื้อทัวรเสริม ตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ Costa neoRomantica 

22.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากทาเมืองโกเบ 

 

 

 

 
 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยในหองพักเคบินของทาน หรือเลือกที่จะไปออก กําลังกายรับอรุณ

ดวยการจ็อกก้ิงบนช้ันดาดฟา หรือหากตองการฟตรางกายทานควรเลือกใชบริการของหองSpa & 

Fitness Center สวนทานที่ช่ืนชอบการชอปปง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินคา

ที่ระลึก สินคาแบรนดตาง ๆ ที่ราน Duty Free บนเรือสําราญ Costa neoRomatica สําหรับทานที่

ชอบการเสี่ยงดวงหอง  Casino บนเรือสําราญฯสามารถตอบสนองความตองการของทานไดเปนอยางดี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือ 

บาย อิสระใหทานไดเลือกใชบริการ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ หรือรวมเลนเกมบนเรือสําราญ Costa 

neoRomatica ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, 

Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super Karaoke ที่  

Disco 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ Costa neoRomatica   

 อิสระพักผอน  เลือกใชบริการพรอมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดรับการคัด 

 สรรไวบนเรือสําราญ Costa neoRomantica 

วันท่ี 22 ต.ค. 61   โกเบ ประเทศญี่ปุน  (อิสระทัวรเสริมบนฝง)            (3) 

วันท่ี 23 ต.ค. 61   นานน้ําสากล                           (4) 
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

10.00 น.  เรือสําราญ Costa neoRomantica เขาเทียบทาเมืองปูซาน หรือ พูซาน (Pusan) เมืองทาที่ใหญที่สุดใน

ประเทศเกาหลีใต มีประชากรประมาณ 3.65 ลานคน และปูซานยังคงเปนเมืองที่ใหญอันดับ 2 ของประเทศ

รองจากกรุงโซล บริเวณที่แออัดของเมืองปูซานต้ังอยูบริเวณหุบเขาแคบระหวางแมนํ้านักดง และ แมนํ้าซู

หยอง ปูซานไดเคยเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส 2002 และงานเอเปค 2005 ที่ผานมา และ

ยังคงเปนเมืองหน่ึงที่รวมจัดการแขงขันฟุตบอลโลก 2002 นอกจากน้ีในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ปูซาน

ไดเขารวมประมูลเพ่ือจะเปนเจาภาพจัดงานแขงขันโอลิมปกฤดูรอน 2020   

  อิสระเลือกซื้อทัวรเสริม ตามอัธยาศัย 

18.00 น. เรือสําราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองปูซาน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ  

 อิสระพักผอน หรือ เลือกใชบริการพรอมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดรับการคัดสรรไวบน

เรือสําราญ Costa neoRomantica 

 

 

 

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

07.00 น.  เรือสําราญ Costa neoRomantica เขาเทียบทาเมืองซะเซะโบะ 

 เปนเมืองทาใหญอันดับ 2 ของจังหวัด นางาซากิ ฉายาเมืองที่มีเกาะ 

 นับไมถวน มีทิวทัศน ทางทะเลอันสวยงาม มีบรรยากาศที่สดใส 

 อิสระเลือกซื้อทัวรเสริม ตามอัธยาศัย 

16.00 น.   เรือสําราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองซะเซะโบะ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

วันท่ี 24 ต.ค. 61   ปูซาน ประเทศเกาหลี  (อิสระทัวรเสริมบนฝง)   (5)         

       

วันท่ี 25 ต.ค. 61   ซะเซะโบะ ประเทศญี่ปุน (อิสระทัวรเสริมบนฝง)      (6)      
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 อิสระพักผอน หรือ เลือกใชบริการพรอมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดรับการคัดสรรไวบน

เรือสําราญ Costa neoRomantica 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยในหองพักเคบินของทาน หรือเลือกที่จะไปออก กําลังกายรับอรุณ

ดวยการจ็อกก้ิงบนช้ันดาดฟา หรือหากตองการฟตรางกายทานควรเลือกใชบริการของหองSpa & 

Fitness Center สวนทานที่ช่ืนชอบการชอปปง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินคา

ที่ระลึก สินคาแบรนดตาง ๆ ที่ราน Duty Free บนเรือสําราญ Costa neoRomatica สําหรับทานที่

ชอบการเสี่ยงดวงหอง  Casino บนเรือสําราญฯสามารถตอบสนองความตองการของทานไดเปนอยางดี 

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือ 

บาย อิสระใหทานไดเลือกใชบริการ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ หรือรวมเลนเกมบนเรือสําราญ Costa 

neoRomatica ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, 

Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super Karaoke ที่  

Disco 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ Costa neoRomatica   

 อิสระพักผอน  เลือกใชบริการพรอมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดรับการคัด 

 สรรไวบนเรือสําราญ Costa neoRomantica 

 

 

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

07.00 น.  เรือสําราญ Costa neoRomantica เขาเทียบทาเมืองชิงงุ เมืองชายทะเล 

  ขนาดเล็กทางตอนใตของจังหวัดวากายามา ดินแดน อันเปนที่ต้ังของสถานที่ 

 ศักด์ิสิทธ์ิทคีนญี่ปุนมักมาแสวงบุญ  ต้ังอยูในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่ 

 สวยงาม และยังม ีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ 

  อิสระเลือกซื้อทัวรเสริม ตามอัธยาศัย 

15.00 น.   เรือสําราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองชิงงุ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

 อิสระพักผอน หรือ เลือกใชบริการพรอมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดรับการคัดสรรไวบน

เรือสําราญ Costa neoRomantica 

วันท่ี 26 ต.ค. 61   นานน้ําสากล                                         (7)        

       

วันท่ี 27 ต.ค. 61   ชิงงุ (วากายามา) ประเทศญี่ปุน (อิสระทัวรเสริมบนฝง)            (8) 
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หมายเหตุ ในเย็นวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลงจากเรือ ทาน

จะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก 

เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูก

สงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัท

เรือจะชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ  

08.00 น.   เรือสําราญ Costa neoRomatica เขาเทียบทาเมืองโตเกียว 

นําทานเช็คเอาทออกจากเรือสําราญ และนําทานผานพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพ่ือเดิน 

ทางเขาเมืองโตเกียว ณ บริเวณทาเรือ พรอมรับกระเปาสัมภาระ ซึ่งทกุทานจะตองมายืนยันระบุรับดวย

ตนเอง   

จากน้ันนําทานเดินทางสู ศาลเจาเมจิ ซึง่ถือวาเปนศาลเจาชินโตที่สําคัญ

ของมหานครโตเกียวไดถูกทําลายในชวงสงครามโลกครั้งทีส่อง และไดรับ

การบูรณะขึ้นใหมในป ค.ศ.1958 ศาลเจาเมจต้ัิงอยูใกลแหลงชอปปงฮาราจู

ก ุในวันปใหมคนญี่ปุนจะนิยมมาขอพรที่ศาลเจาแหงน้ี  

จากน้ันอิสระทานชอปปงที่ อิออน พลาซา ศูนยรวมสินคาช้ันนํานานาชนิด 

อาทิ นาฬิกา, กลอง, กระเปา, รองเทา, เสื้อผา เปนตนและยังมีราน 100 

เยน สินคาที่มคีุณภาพจากประเทศญี่ปุนแตราคาแสนจะถูก อิสระใหทานได

เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย  

(เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาอันมีคาของทานในการเลือกซ้ือสินคา

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 

เมื่อไดเวลาอันสมควรแลวนําทุกทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

18.05 น.  ออกเดินทางจากโตเกียวโดยเที่ยวบินที่ JL 707 

23.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือ

การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อ

ต๋ัวรถไฟ หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมกีารจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และ

ตารางเวลาการเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกิด

ขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาว

มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 
 

วันท่ี 28 ต.ค. 61   โตเกียว - ศาลเจาเมจิ - อิออน พลาซา – กรุงเทพฯ                  (9) 
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อัตราคาบริการ  ตอทาน งดแถมกระเปา วันท่ี 20-28 ต.ค. 61 

แบบหองพัก 
ผูใหญทานละ 

(พัก 2 ทานตอหอง) 

ผูใหญคนที่ 3 และ 4 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
พักเด่ียว 

หองพักแบบไมมีหนาตาง 53,999 49,999* 40,999* 67,999 

หองพักแบบมีหนางตาง 55,999 51,999* 40,999* 71,999 

หองพักแบบมีระเบียง โปรสอบถาม โปรสอบถาม โปรสอบถาม โปรสอบถาม 

หมายเหตุ :  

1. ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระยะเวลาในการจอง,จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู 

2. *ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบหองสําหรับผูเขาพักมากกวา 2 ทานข้ึนไป (ทานที่ 3, 4 และเด็ก)    

อัตราคาบรกิารนี้รวม: 

1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินช้ันประหยัดสายการบินไทย ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ ตองเดินทางไปกลับพรอม

กรุปเทาน้ัน  

2. หองพักบนเรือสําราญ 7 คืน พักหองละ 2 ทาน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงินมา) 

3. ทัวรตามโปรแกรมที่ระบุ, รถรับสงจากสนามบิน และทาเรือ 

4. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

5. หัวหนาทัวรคนไทยรวมเดินทาง เพ่ือดูแลคณะ 

6. ภาษีทาเรือ, ภาษีนํ้ามันสายการบิน 

7. คาขนกระเปาซึ่งสายการบินมีบริการ  สําหรับกระเปาทานละ 2 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กิโลกรัมตอใบ หากนํ้าหนัก

หรือจํานวนของกระเปาเกินกวาที่กําหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสายการบินที่เคานเตอรเช็คอิน 

8. คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 

9. คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ 500,000 บาท (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 

อัตรานี้ไมรวม: 

1.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

2. ทัวรเสริมบนฝง (shore excursion) ,คาเขาชมสถานที่ตางๆ 

3. คาทิปพนักงานบนเรือ ทานละ USD 13.50/คืน/ทาน (ชําระบนเรือ) ,คาทิปหัวหนาทัวร 

4. คาทําหนังสือเดินทาง ,คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

5. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ,คาแพคเกจนํ้าด่ืมบนเรือสําราญ 

6.  คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 

เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางตองมีสมาชิกอยางนอย 20 ทานและทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไมครบตามจํานวนดังกลาว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน หรือมีการประกาศลด

คาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่จะเดินทาง 
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การสํารองการเดินทาง: 

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 20,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือ

เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย)  และ

หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอย

กวา 45 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะน้ันจะ

ถือวาการสํารองการเดินทางน้ันถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางสวนเปนคาดําเนินการ 

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผูเดินทาง ผูโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดกอนวันเดินทาง 45 วัน และจะ

มีคาใชจายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน และเรือเรียกเก็บคาใชจายมา

อีกครั้ง 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 80 วันทําการ หักคาบริการ ยึดคามัดจํา 20,000 บาท 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร  

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันทําการขึ้นไป เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 

หมายเหตุ: 

1. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคาทัวรใหได 

2. เน่ืองจากแพคเกจเปนแพคเกจแบบเหมาจาย หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  

    กอนการทองเที่ยวหรือระหวางการเดินทางทองเที่ยว ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิและไมสามารถ   

    ขอคืนคาบริการได  

3. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใชน้ัน ไมสามารถขอคืนเงินได 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด

งาน การกอการจลาจล ความลาชาของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน 

โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลักบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหวางการเดินทาง 

เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติที่สอไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามชวงเวลาเทศกาล, ราคาต๋ัวโดยสารเครื่องบิน, 

คาธรรมเนียมของต๋ัวและภาษีน้ํามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 
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