สัมผัสประสบการณ์การเดินทางส ุดหร ูใน
เส้นทางญี่ป่ น-เกาหลี
ุ
กับเรือสาราญ

Costa neoRomantica

โตเกียว–โกเบ–เชจู (เกาหลี)–คาโกชิม่า-โตเกียว
เดินทาง: 12 - 19 พ.ค. 2561 (8 วัน 6 คืน)
เริม่ ต้น





44,999 บาท

ชมเมืองท่า “โกเบ” เป็ นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ
เที่ยว “เชจู” เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้
เมืองคาโกชิม่า"เนเปิ ลส์แห่งตะวันออก"
“โยโกฮาม่า” เมืองท่าเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

**มีหัวหน้ าทัวร์ ดูแลตลอดทริปบิน Japan Airlines สะสมไมล์ได้
รวมรถรับส่ งไปกลับ ท่ าเรือ-สนามบิน
พร้ อมทัวร์ โตเกียว
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รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 12 พ.ค. 61
20.30 น.

23.30 น.

กรุงเทพฯ / สุ วรรณภูมิ

(1)

พร้ อ มกัน ณ เคาน์ เ ตอร์ ส ายการบิ น เจแปนแอร์ ไ ลน์ (JL) ชั้น 2 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ใช้ป ระตู ท างเข้า หมายเลข 8 เจ้า หน้า ที่ บ ริ ษ ัท ฯคอยต้อ นรั บ เพื่ อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ท่าน
ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภุมิ โดยเที่ยวบิน JL 718

วันที่ 13 พ.ค. 61

สุ วรรณภูมิ – โตเกียว - เรือสาราญ Costa neoRomantica
(2)
(1)
07.45 น.
เดินทางถึงสนามบินโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามเวลาท้องถิ่นซึ่ งเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
10.30 น.
นํา ท่ า นเช็ ค อิ น เพื่ อ ขึ้ น เรื อ สํา ราญ Costa neoRomantica ที่ ห รู ห ราในสไตล์ยุโ รป
พร้ อมการบริ การในระดับสากล บนเรื อสําราญท่ านจะได้พบกับความบันเทิ งหลากหลาย
รู ป แบบ เต็ ม อิ่ ม กับ อาหารสไตล์ ยุ โ รป และ อาหารเอเชี ย 5 มื้ อ ต่ อ วัน ชมการแสดง
แสนอลังการทุกคืนหลังอาหาร รื่ นเริ งกับการร้องเพลงและเต้นรํา **ท่านสามารถรับทราบ
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรื อสําราญ Costa neoRomatica จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้
จากเอกสาร Today ที่จะส่ งถึงห้องพักของท่านทุกคืน**
*** ก่อนทีเ่ รือสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้ อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill)
โดยขอให้ ผู้โดยสารทุกท่ านมารายงานตัวยังจุดที่กาหนดไว้ โดยสั งเกตจุดรวมพลของแต่ ล่ะท่ านได้ ที่แผ่ นป้ าย
ด้ านหลังประตูห้องพักของท่ าน***
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15.00 น.
คา่

เรื อ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองโตเกียว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสําราญ Costa neoRomantica
อิสระพักผ่อน หรื อ เลือกใช้บริ การพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ
การคัดสรรไว้บนเรื อสําราญ Costa neoRomantica

วันที่ 14 พ.ค. 61
โกเบ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์ เสริมบนฝั่ง)
(3)
(3)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรื อเลือกที่จะไปออกกําลัง
กายรับอรุ ณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้ า หรื อหากต้องการฟิ ตร่ างกายท่านสามารถเลือกใช้
บริ การของห้อง Fitness Center ส่ วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับ
การเลือกชม เลือกซื้ อ สิ นค้าที่ระลึก สิ นค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรื อสําราญ
สําหรับท่านที่ชอบการเสี่ ยงดวงห้อง Casino บนเรื อสําราญสามารถตอบสนองความต้องการ
ของท่านได้เป็ นอย่างดี
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
15.00 น.
เรื อ Costa neoRoamantica เข้าเทียบท่าเมืองโกเบ เป็ นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศ
ญี่ปุ่น เป็ นเมืองขนาดใหญ่อนั ดับที่ 5 และเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญของญี่ปุ่น
(อิสระทัวร์ เสริมบนฝั่ง)
คา่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ Costa neoRomantica
22.00 น.
เรื อ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองโกเบ
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วันที่ 15 พ.ค. 61
เช้ า

12.00 น.
บ่ าย

คา่

น่ านนา้ สากล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
อิ สระให้ท่านได้พ กั ผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบิ นของท่ าน หรื อ เลื อกที่ จะไปออก
กํา ลัง กายรั บอรุ ณ ด้ว ยการจ็อกกิ้ง บนชั้นดาดฟ้ า หรื อ หากต้อ งการฟิ ตร่ างกายท่ า นควร
เลือกใช้บริ การของห้องSpa & Fitness Center ส่ วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ ง ก็สามารถ
เพลิ ด เพลิ น ไปกับ การเลื อ กชม เลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ที่ ร ะลึ ก สิ น ค้า แบรนด์ ต่ า ง ๆ ที่ ร้ า น
Duty Free บนเรื อสําราญ Costa neoRomatica สําหรับท่านที่ชอบการเสี่ ยงดวงห้อง
Casino บนเรื อสําราญฯสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรื อ
อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริ การ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อร่ วมเล่นเกมบนเรื อสําราญ
Costa neoRomatica ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel
Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรื อ จะสนุกไปกับ Super
Karaoke ที่ Disco
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ Costa neoRomatica
อิสระพักผ่อน เลือกใช้บริ การพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัด
สรรไว้บนเรื อสําราญ Costa neoRomantica

วันที่ 16 พ.ค. 61
เชจู ประเทศเกาหลี (อิสระทัวร์ เสริมบนฝั่ง)
เช้(5)
า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
11.00 น.

(4)

(5)

เรื อสําราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่า เมืองเชจู หรือ
เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลี ตามเวลาท้องถิ่น
ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมงมีลกั ษณะเป็ นเกาะโดยเป็ น
เกาะที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ องค์การยูเนสโก้ (UNESCO)
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18.00 น.
คา่

ให้ ร างวั ล เกาะเชจู เ ป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหั ศ จรรย์ ทางธรรมชาติ แ ห่ งใหม่ ข องโลก
(THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATUR) อิสระเลือกซื้อทัวร์ เสริม ตามอัธยาศัย
เรื อสําราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองเชจู
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
อิสระพักผ่อน หรื อ เลือกใช้บริ การพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ
การคัดสรรไว้บนเรื อสําราญ Costa neoRomantica

วันที่ 17 พ.ค. 61
คาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์ เสริมบนฝั่ง)
(6)
(6) า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้
12.30 น.
เรื อสําราญ Costa neoRomantica เข้าเทียบท่าเมืองคาโกชิม่า เป็ นเมืองศูนย์กลางและเมืองที่
ใหญ่ที่สุดของจังหวัดคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ทางทิศตะวันตกฉี ยงใต้ของเกาะคิวชู คะโงะชิมะ
มีชื่อเล่นอีกชื่ อว่า "เนเปิ ลส์แห่ งตะวันออก" ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ ของอ่าวที่มีส่วนคล้ายกัน
อากาศที่ร้อน และมีภูเขาไฟซะกุระจิมะตั้งอยูใ่ กล้เมือง
อิสระเลือกซื้อทัวร์ เสริม ตามอัธยาศัย
19.00 น.
เรื อสําราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองคะโงะชิมะ
คา่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
อิสระพักผ่อน หรื อ เลือกใช้บริ การพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ
การคัดสรรไว้บนเรื อสําราญ Costa neoRomantica
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วันที่ 18 พ.ค. 61
เช้ า

12.00 น.
บ่ าย

คา่

น่ านนา้ สากล

(7)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
อิ สระให้ท่านได้พ กั ผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบิ นของท่ าน หรื อ เลื อกที่ จะไปออก
กํา ลัง กายรั บอรุ ณ ด้ว ยการจ็อกกิ้ง บนชั้นดาดฟ้ า หรื อ หากต้อ งการฟิ ตร่ างกายท่ า นควร
เลือกใช้บริ การของห้องSpa & Fitness Center ส่ วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ ง ก็สามารถ
พลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สิ นค้าที่ระลึก สิ นค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free
บนเรื อสําราญ Costa neoRomatica สําหรับท่านที่ชอบการเสี่ ยงดวงห้อง Casino บนเรื อ
สําราญฯสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรื อ
อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริ การ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อร่ วมเล่นเกมบนเรื อสําราญ
Costa neoRomatica ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel
Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรื อ จะสนุกไปกับ Super
Karaoke ที่ Disco
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ Costa neoRomatica
อิสระพักผ่อน เลือกใช้บริ การพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัด
สรรไว้บนเรื อสําราญ Costa neoRomantica

หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลงจากเรื อ ท่านจะต้องจัด
กระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่
ของเรื อ จะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ ข องท่ า นไปตั้ง แต่ กลางดึ ก และบัญ ชี ค่ าใช้จ่ ายต่ า งๆ จะถูก ส่ ง มาให้ท่ า น
ตรวจเช็คก่ อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ้ น สํา หรั บท่ านที่ ตอ้ งการชํา ระผ่านบัตรเครดิ ต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์ จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
วันที่ 19 พ.ค. 61
เช้ า
08.00 น.

โยโกฮาม่ า – อิออน พลาซ่ า– กรุงเทพฯ

(8)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
เรื อสําราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่าเมืองโยโกฮาม่า
นําท่านเช็คเอาท์ออกจากเรื อสําราญ และนําท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสื อเพื่อเดิน
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18.05 น.
23.00 น.

ทางเข้าประเทศญี่ปุ่น โยโกฮาม่า ณ บริ เวณท่าเรื อ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ ซึ่งทุกท่าน
จะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง นําท่านเดินทางสู่ พพิ ธิ ภัณฑ์ ราเมงชินโยโกฮาม่ า
(Shinyokohama Raumen Museum) ท่านสามารถลิ้มรสราเมงชื่อดังจากเมืองต่างๆทัว่
ประเทศญี่ปุ่นได้ในที่เดียวโดยไม่ตอ้ งเดินทางไปไกลๆ เป็ นสวนสนุกด้านอาหารแห่งแรก
ของโลก มีร้านราเม็งทั้งหมด 9 ร้านในพื้นที่ 3 ชั้นที่ถูกออกแบบจําลองเป็ นหมู่บา้ นญี่ปุ่น
โบราณในปี 1958 ปี ที่มีการคิดค้นบะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู ปขึ้น Ramen Museum แห่งนี้
**อิสระให้ท่านเลือกทานราเมงแบบที่ท่านชอบตามอัธยาศัย**(ไม่รวมค่าเข้าและค่าราเมง)
จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้ งที่ อิออน พลาซ่ า ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนํานานาชนิด อาทิ นาฬิกา,
กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้นและยังมีร้าน 100 เยน สิ นค้าที่มีคุณภาพจาก
ประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื้อ
สิ นค้าได้ตามอัธยาศัย
เมื่ อ ได้เ วลาอัน สมควรแล้ว นํา ทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่ ส นามบิ น นาริ ต ะ เพื่ อ เดิ น ทางกลับ
กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางจากโตเกียวโดยเที่ยวบินที่ JL 707
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************************************************************************************************************

อัตราค่าบริการ เดินทาง 12 – 19 พ.ค. 61
แบบห้ องพัก

ผู้ใหญ่ คนที่ 3 และ 4 เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
(พัก 2 ท่ านต่ อห้ อง) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ผู้ใหญ่ ท่านล่ะ

พักเดีย่ ว

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

44,999

41,999*

35,999*

54,999

ห้องพักแบบมีหน้างต่าง

48,999

45,999*

35,999*

59,999

ห้องพักแบบมีระเบียง

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

หมายเหตุ :

โปรดสอบถาม

1. ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ข้ น
ึ อยูก่ บั ระยะเวลาในการจอง,จํานวนห้องพักบนเรื อที่ยงั ว่างอยู่
2. *ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตรวจสอบห้องสําหรับผูเ้ ข้าพักมากกว่า 2 ท่านขึ้นไป (ท่านที่ 3, 4 และเด็ก)
3.**เงื่อนไขการชําระเงิน : ชําระเต็มจํานวนภายใน 1 – 3 วัน หลังจากที่ได้รับการยืนยันห้องพัก
4. เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการชําระ เก็บเต็ม 100 %
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบิ นชั้นประหยัดสายการบิ นเจแปนแอร์ ไ ลน์ ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โตเกี ยว-กรุ งเทพฯ ต้อง
เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น
2. ห้องพักบนเรื อสําราญ 6 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาํ การชําระเงินมา)
3. ทัวร์ตามโปรแกรมที่ระบุ ,รถรับส่ งจากสนามบินและท่าเรื อ
4. อาหารบนเรื อสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสําราญ
5. หัวหน้าทัวร์ คนไทยร่ วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ
6. ภาษีท่าเรื อ, ภาษีน้ าํ มันสายการบิน
7. ค่าขนกระเป๋ าซึ่ งสายการบินมีบริ การ สําหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อใบ หากนํ้าหนัก
หรื อจํานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาํ หนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสี ยชีวติ (สําหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )

อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์ ในกรณี ออกใบกํากับภาษี
ทัวร์ เสริ มบนฝั่ง (shore excursion) ,ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าทิปพนักงานบนเรื อ ท่านละ USD 13.50/คืน/ท่าน (ชําระบนเรื อ) ,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ค่าประกันภัยบนเรื อ 600 บาท/ท่าน (ไม่บงั คับซื้ อ)** กรณี ลูกค้าไม่ซ้ื อประกันภัยบนเรื อ ทางเรื อจะมีเอกสารให้
ลูกค้าเซ็นเอกสารเพื่อยืนยันการไม่ใช้ประกันภัยบนเรื อ กรุ ณาเซ็นเอกสารและส่ งกลับให้กบั ทางบริ ษทั
5. ค่าทําหนังสื อเดินทาง ,ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
6. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรื อ,ค่าแพคเกจนํ้าดื่มบนเรื อสําราญ
7. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข:
1. คณะเดิ นทางต้องมี ส มาชิ ก อย่า งน้อย 25 ท่ า นและทางบริ ษ ทั ต้องขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก หรื อ เลื่ อนหรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศ
ลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
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การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั ภายใน 2 วัน
2. ส่ วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 30 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสํารองการ
เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการยึดบางส่ วนเป็ นค่าดําเนินการ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่ อผู้เดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน แต่ ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่ อผู้เดินทางได้
ก่ อนวันเดินทาง 45 วัน มีค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนชื่ อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่ อ/ครั้ง หรื อตามราคาที่เรื อเรี ยกแจ้งเก็บ
ค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง

กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 วัน หักค่าบริ การ ยึดค่ามัดจํา 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
หมายเหตุ:
1. กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้ผเู ้ ดินทางเข้าหรื อออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์
ให้ได้
2. เนื่องจากแพคเกจเป็ นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ก่อนการท่องเที่ยวหรื อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการ
บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลักบริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนําสิ่ งของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั ง้
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