
  

 

Costa neoRomantica 

ราคาเริ�มตน้ที� 48,999 บาท 

   สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหร ู
เสน้ทางญี�ปุ่ น-เกาหลี กบัเรอืสาํราญ 

   
 
 
 

 
 
 
 

ฟกุโุอกะ – มะอิซรุ ุ(เกยีวโต) – คานาซาวะ – ซาไกมินาโตะ –ปซูาน (เกาหลี) - ฟกุโุอกะ  

 
 

  
• ชมศาลเจ้าดาไซฟุ เทพเจา้แห่งการศึกษา 

• ทกัทายผนีอ้ยคิทาโร่ที�เมืองมสึิกชิิเกรุ 

• เยอืนเมืองสวยชายทะเลมะอซุิรุ 

• คานาซาวะเมืองยอดนิยมของสาวๆ 

• เที�ยวปูซานแดนกิมจิ 
 

 

 

 

เดินทาง: <= – <> ส.ค. @A>< (7 วนั Aคืน) 

 

มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป 

บิน Thai Airway(TG) สะสมไมล์ได้ 

    รวมรถรับส่งไปกลบั ท่าเรือ-สนามบิน 

พร้อมทัวร์ ฟุกโุอกะ 

 



  

 

 

 

 

รายละเอยีดโปรแกรม 
 

 
67.9: น. พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ชั;น < อาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูม ิ

ประตูทางเขา้หมายเลข 7 – 6 เจา้หนา้ที�บริษทัฯคอยตอ้นรับเพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 
 

 
::.@: น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภุมิ โดยเที�ยวบิน TGA<B 
:B.:: น. เดินทางถึงสนามบินฟุกโุอกะ ประเทศญี�ปุ่น ตามเวลาทอ้งถิ�นซึ� งเร็วกว่าประเทศไทย 4 ชั�วโมง 

นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั6นนาํท่านเที�ยวชมจังหวัดฟุกุโอะกะ 
(Fukuoka) เป็นเขตเมืองหลกัในภูมิภาคคิวชู มีเมืองฮะกะตะ (Hakata) เป็นเมืองหลกัของ
จังหวัด ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที� น่าอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก เนื� องจากมี
สาธารณูปโภคต่างๆ ที�พร้อมและครบครัน อีกทั6งเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 8 ของประเทศญี�ปุ่น 
แต่มีประชากรไม่หนาแน่นมากอยา่งกบัที�โตเกียว หรือโอซากา้ บา้นเมืองไดรั้บการวางผงัและ
ถูกจดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ สะอาดสะอา้น น่าอยู ่และน่าเที�ยวชม ในดา้นประวติัศาสตร์ฟุกุโอะ
กะเป็นเมืองเก่าแก่ เดิมเป็นเพียงเมืองท่า หรือเมืองทางผ่านสาํหรับเดินทางไปยงั ศาลเจ้าดาไซ

ฟุ (Dazaifu Tenmangu) แห่งนี6 มีชื�อเสียงมากๆ 
โดยเฉพาะในหมู่เด็กนักเรียน ที�กาํลงัจะสอบเข้า
มหาวิทยาลยัศาลเจา้ดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) 
นั6นสร้างขึ6นเพื�อเป็นเกียรติสาํหรับท่านสุกาวะระ มิ
ชิซาเนะ (Sugawara Michizane) ผูที้�มีอจัฉริยภาพ
ทางการเรียนรู้และมีความสามารถต่างๆ มากมายตั6งแต่วยัเยาว ์เป็นที�เลืองลือโด่งดงัมากท่านมิ
ชิซะเนะ เกิดที�กรุงเกียวโตเป็นนักวิชาการและนักการเมืองในยุคเฮอนั หลงัจากที�ท่านได้
เสียชีวิตลง ชาวบา้นกย็กย่องท่านในฐานะเทพเจา้แห่งการเรียนรู้หรือ Tenjin นั�นเองแต่ชีวิต
ของท่านมิชิซะเนะไม่ไดร้าบรื�นอยา่งที�คิด อจัฉริยภาพของท่านฉายแววมาตั6งแต่อายุไดเ้พียง 
11 ปี ท่านสามารถแต่งกลอนไดเ้อง และความสามารถอนัโดดเด่นของท่านเริ�มแพร่หลายไป 

วนัทีT 7: ส.ค.A7       กรุงเทพฯ / สุวรรณภูม ิ                          

วนัทีT 77 ส.ค.A7      สุวรรณภูม ิ– ฟุกโุอะกะ – เรือสําราญ Costa neoRomantica               
            (�) 



  

 

 
 
 

 อย่างกวา้งขวาง เมื�อท่านโตเป็นหนุ่มยงัแสดงความสามารถในการยิงธนูอีกดว้ย ท่านไดเ้ป็น
คนโปรดของจกัรพรรดิ และไดรั้บมอบตาํแหน่งสาํคญัๆ มากมาย ทั6งทางการทูตกบัจีนและยงั
เป็นผูป้กครองเมืองซะนุกิ เหล่าขนุนางในสมยัก่อนจึงพาลกนัอิจฉาไม่ชอบหนา้ เลยไดใ้หร้้าย
ท่าน สมคบคิดกบัตระกลุฟูจิวะระ ที�กุมอาํนาจอยูใ่นยคุนั6น และขบัไล่ใหอ้อกจากกรุงเกียวโต
ไปยงัดินแดนไกลโพน้ ซึ�งกคื็อที�ดาไซฟุแห่งนี6  การเดินทางระหวา่งจาก เกียวโต มายงั ดาไซฟุ 
นั6นไกลแสนไกลหลงัจากท่านเดินทางมาถึงดว้ยความยากลาํบาก ท่านตอ้งใชชี้วิตบั6นปลายอนั
โดดเดี�ยวที�ๆแห่งนี6และสิ6นลงดว้ยวยัเพียง 59 ปี เมื�อปี 903 เหล่าชาวบา้นที�รักใคร่เเละเคารพ
ท่านต่างกเ็สียใจและหลงัจากที�ท่านสิ6นกเ็กิดภยัพิบติัต่างๆมากมายที�กรุงเกียวโตตระกลูฟุจิวะ
ระที�คิดร้ายต่อท่าน กเ็ริ�มลม้หายตายจากไปทีละคน เหล่าขุนนางในวงัต่างกลวัเกรงและคิดว่า
นี�เป็นความอาฆาตแคน้ของดวงวิญญาณท่านมิชิซะเนะจึงไดท้าํการสร้างศาลเจา้ เพื�อเป็นการ
ไถ่โทษและยกยอ่งท่านมิชิซะเนะในฐานะ Tenjin ขึ6นที�กรุงเกียวโตและ เมืองดาไซฟุ แห่งนี6  
ดงันั6นที�เกียวโตจึงมีศาลเจา้อีกแห่งที�อุทิศใหท่้านมิชิซะเนะชื�อว่าศาลเจา้ Kitano Tenmangu  
ตวัอาคารหลกัของศาลเจา้ที�เห็นนั6นเป็นงานที�สร้างขึ6นเมื�อปี1591 ส่วนของดั6งเดิมที�สร้างขึ6น
เมื�อปี 919 ไดถู้กเผาทาํลายไปในช่วงสงครามเดินผ่านเสาโทริอิที�ดา้นหนา้ทางเขา้จะพบกบั
สะพานสีแดงที�มีชื�อเรียกว่า Taikobashi ขา้มผ่านสระ Taijiike สะพานนี6สร้างขึ6นทั6งหมด 3 
ส่วน โดยเป็นตวัแทนของ อดีต, ปัจจุบนั และ อนาคต สอดคลอ้งกบัหลกัของพระพุทธศาสนา
ที�ว่าหนึ�งความคิดควรเกบ็ไวใ้นช่วงเวลานั6น คือ ใหป้ล่อยวาง นั�นเอง และสระนํ6 าถา้ดูดีๆกจ็ะ
เห็นว่าเป็นรูปทรงหัวใจ หลงัจากเดินเขา้มาในศาลเจา้จะพบกบัรูปปั6 นววัสีทอง ววัตวันี6 ก็มี
ต ํานาน ในพิธีศพของท่านใช้ว ัวในการลาก
เคลื�อนขบวนทนัใดนั6นเจา้ววัก็หยุดอยู่กบัที� ไม่
ยอมไปไหน ทุกคนจึงไดต้ดัสินใจ หยุดจดังาน
พิธีเผาศพกันที�ตรงนี6 และต่อมาบริเวณนี6 ก็คือ
ที�ตั6งของศาลเจา้ ดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) 
ในปัจจุบนันั�นเอง จากนั6นนาํท่านเดินทางสู่ 

                          ท่าเรือฮากาตะ  

 



  

 

 

 
 

76.:: น. นาํท่านเช็คอนิเพืTอขึ;นเรือสําราญ Costa neoRomantica ที�หรูหราในสไตลย์โุรป พร้อมการ
บริการในระดบัสากล บนเรือสาํราญท่านจะไดพ้บกบัความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เตม็อิ�ม
กบัอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย D มื6อต่อวนั ชมการแสดงแสนอลงัการทุกคืนหลงั
อาหาร รื�นเริงกบัการร้องเพลงและเตน้รํา **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรม
ต่างๆ ที�เรือสาํราญ Costa neoRomatica จะจดัขึ6นในวนัถดัไปไดจ้ากเอกสาร Today ที�จะส่ง
ถึงหอ้งพกัของท่านทุกคืน** 

*** ก่อนทีTเรือสําราญจะทาํการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมกีารซ้อมหนีภัยตามหลกัสากล (Muster Drill)

โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดทีTกาํหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ทีTแผ่นป้าย

ด้านหลงัประตูห้องพกัของท่าน*** 
76.:: น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมอืงฟุกโุอะกะ  
คํTา รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญ  

 อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที�ไดรั้บ
การคดัสรรไวบ้นเรือสาํราญ Costa neoRomantica 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ  
 อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกที�จะไปออกกาํลงั
กายรับอรุณดว้ยการจ็อกกิ6งบนชั6นดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้
บริการของหอ้ง Fitness Center ส่วนท่านที�ชื�นชอบการชอ้ปปิ6 ง กส็ามารถเพลิดเพลินไปกบั
การเลือกชม เลือกซื6อ สินคา้ที�ระลึก สินคา้แบรนด์ต่างๆ ที�ร้าน Duty Free บนเรือสําราญ  
สาํหรับท่านที�ชอบการเสี�ยงดวงหอ้ง Casino บนเรือสาํราญสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

วนัทีT 76 ส.ค. A7   มะอซุิรุ (เกยีวโต) ประเทศญีTปุ่ น (อสิระทวัร์เสริมบนฝัTง)           



  

 

 
 
 

 

 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ 
73.3: น. เรือ Costa neoRoamantica เขา้เทียบท่าเมืองมะอซุิรุ ประเทศญีTปุ่ น ตั6งอยูใ่นจงัหวดัเกียวโต 

ซึ� งกล่าวไดว้่าเป็นท่าเรือที�เป็นประตูเปิดสู่อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ของเมืองมรดก
โลกเกียวโต มะอิซุรุ แปลความหมายวา่ “นกกระเรียนกระพอืปีก”  

 อสิระเลอืกซื;อทวัร์เสริม ตามอธัยาศัย 

คํTา  รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ Costa neoRomantica 
62.:: น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมอืงมะอซูิรุ  

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ 

:B.:: น.  เรือสาํราญ Costa neoRomatica เขา้เทียบท่าเมืองคะนาซาวะ (Kanazawa)  เมืองหลวงของ
จงัหวดัอิชิกาวะ เมืองที�มีชื�อเสียงดา้นอาหารทะเลเนื�องจากอยูติ่ดทะเลทางตะวนัตกของญี�ปุ่น 
อสิระเลอืกซื;อทวัร์เสริม ตามอธัยาศัย 

คํTา  รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ 
18:00 น.   เรือสาํราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองคะนาซาวะ 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ 
:B.:: น.  เรือสําราญ Costa neoRomatica เขา้เทียบท่า เมืองซะ

คาอมินิะโตะ(Sakaiminato) เป็นเมืองในจงัหวดัทตโทริ 
มีชื�อเสียงดา้นที�พกัตากอากาศ ออนเซนติดทะเล และ 

 อาหารทะเลสดๆ สีสันที�สาํคญัของเมืองนี6 คือถนน  

วนัทีT 79 ส.ค. A7   คะนาซะวะ ประเทศญีTปุ่ น (อสิระทวัร์เสริมบนฝัTง)         

วนัทีT 7< ส.ค.A7    ซะคาอมินิะโตะ ประเทศญีTปุ่ น  (อสิระทวัร์เสริมบนฝัTง)   



  

 

 
 
 

 Mizuki Shigeru ซึ� งไดน้าํรูปปั6 นตวัการ์ตูนเหล่าผีๆ จากหนงัสือการ์ตูนเรื�องคิทาโร่ทั6งหลาย
มาประดบัประดาบนบาทวถีิ ตวัที�โดดเด่นที�สุดคือ เจ้าผน้ีอยคทิาโร่ (Kitaro)  

  อสิระเลอืกซื;อทวัร์เสริม ตามอธัยาศัย 
7q.:: น.   เรือสาํราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองซะคาอิมินะโตะ 
คํTา รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ  

 อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที�ไดรั้บ
การคดัสรรไวบ้นเรือสาํราญ Costa neoRomantica 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ 
:r.:: น.  เรือสาํราญ Costa neoRomantica เขา้เทียบท่าเมืองปูซาน หรือ พูซาน (Pusan) เมืองท่าที�ใหญ่

ที�สุดในประเทศเกาหลีใต ้มีประชากรประมาณ F.8D ลา้นคน และปูซานยงัคงเป็นเมืองที�ใหญ่
อนัดบั 4 ของประเทศรองจากกรุงโซล  

  อสิระเลอืกซื;อทวัร์เสริม ตามอธัยาศัย 
19.00 น.   เรือสาํราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองปูซาน 
คํTา รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ 
หมายเหตุ 
ในเยน็วนันี6 ท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซึ� งเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดั
กระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครื�องใชที้�จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเลก็ เพราะเจา้หนา้ที�
ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั6 งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่าน
ตรวจเช็คก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งขึ6น สําหรับท่านที�ตอ้งการชาํระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จ
ค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตที�ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัที�ท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ  
:B.:: น.   เรือสาํราญ Costa neoRomatica เขา้เทยีบท่าเมอืงฟุกโุอะกะ 

 นาํท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือสาํราญ และนาํท่านผา่นพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเพื�อเดิน 

วนัทีT 7@ ส.ค.A7   ปูซาน ประเทศเกาหลใีต้  (อสิระทวัร์เสริมบนฝัTง)            

วนัทีT 7A ส.ค. A7    ฟุกโุอกะ – กรุงเทพฯ                                   

      



  

 

 
 

 
 

ทางเขา้เมืองฟุกุโอกะ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ� งทุกท่านจะตอ้งมายืนยนั
ระบุรับดว้ยตนเอง  จากนั6นนาํท่านเดินไปยงัสนามบินฟุกโุอกะ เพื�อเดินทางกลบัประเทศไทย 

77.9@ น.  ออกเดินทางจากฟุกโุอะกะโดยเที�ยวบินที� TGA<r 
7<.@@ น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 

อตัราค่าบริการ : การเดนิทาง 7: – 7A ส.ค. 6@A7 

แบบห้องพกั      ผู้ใหญ่ท่านล่ะ 

 (พกั 6 ท่านต่อห้อง) 

 ผู้ใหญ่คนทีT 9 และ < 

(พกักบัผู้ใหญ่ 6 ท่าน) 
เดก็อายุตํTากว่า 76 ปี 

(พกักบัผู้ใหญ่ 6 ท่าน) 

   พกัเดีTยว 

หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง 4B,999 45,999* 37,999* A:,999 

หอ้งพกัแบบมีหนา้งต่าง @:,999 47,999* 37,999* 6<,999 

หอ้งพกัแบบมีระเบียง โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 

 
หมายเหตุ : 1. ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี�ยนแปลงราคา ทั6งนี6 ขึ6นอยูก่บัระยะเวลาในการจอง,จาํนวนหอ้งพกับนเรือที�ยงัวา่งอยู ่
  2. *ขอสงวนสิทธิJ ในการตรวจสอบหอ้งสาํหรับผูเ้ขา้พกัมากกวา่ 4 ท่านขึ6นไป (ท่านที� F, 4 และเด็ก)    
 

 
 

อตัราค่าบริการนี;รวม: 

1. ค่าตัMวโดยสารเครื�องบินชั6นประหยดัสายการบินไทยไป-กลบั กรุงเทพฯ-ฟุกุโอะกะ-กรุงเทพฯ ตอ้ง
เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั6น 

2. หอ้งพกับนเรือสาํราญ D คืน พกัหอ้งละ 4 ท่านเท่านั6น, ทวัร์ตามโปรแกรมที�ระบุ  
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 

4. อาหารบนเรือสาํราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสาํราญ 

5. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพื�อดูแลคณะ 

 



  

 

 

 

 

6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีนํ6ามนัสายการบิน 

7. ค่าขนกระเป๋าซึ� งสายการบินมีบริการ  นํ6 าหนกัรวมท่านละไม่เกิน FP กิโลกรัม หากนํ6 าหนกัเกินกว่าที�
กาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินที�เคานเ์ตอร์เช็คอิน 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ Q,PPP,PPP บาท ในกรณีที�เสียชีวิต (สาํหรับผูที้�อายไุม่
เกิน RP ปี) 

9. ค่ารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ DPP,PPP บาท (สาํหรับผูที้�อายไุม่เกิน RP ปี) 
 

อตัรานี;ไม่รวม: 

1.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม R เปอร์เซ็นต ์ในกรณีออกใบกาํกบัภาษี  
2. ทวัร์เสริมบนฝั�ง (shore excursion) ,ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ 

3. ค่าทิปพนกังานบนเรือ ท่านละ USD 13.50/คืน/ท่าน (ชาํระบนเรือ) ,ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 

4. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ,ค่าวซ่ีาสาํหรับชาวต่างชาติ 

5. อาหารพิเศษที�ท่านสั�งเพิ�มเติมกบัทางเรือ,ค่าแพคเกจนํ6าดื�มบนเรือสาํราญ 

6.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเครื�องดื�ม ฯลฯ 

 

เงืTอนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 40 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิJ ในการยกเลิก หรือ 

เลื�อนหรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที�สมาชิกไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธิJ ในการเปลี�ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที�มีการขึ6นราคาค่าตัMวเครื�องบิน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปลี�ยนไดป้รับขึ6นในช่วงใกลว้นัที�จะเดินทาง 

 

การสํารองการเดินทาง: 
1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจาํสาํหรับการสาํรองท่านละ 2P,PPP บาท ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทั

ภายใน 2 วนั 

2. ส่วนที�เหลือของราคาทวัร์ กรุณาชาํระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัมิฉะนั6นจะถือว่า
การสาํรองการเดินทางนั6นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธิJ ในการยดึบางส่วนเป็นค่าดาํเนินการ 



  

 

 

 

 

3. ในกรณีทีTมีการเปลีTยนแปลงชืTอผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลีTยนชืTอผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง    

45 วนั และจะมค่ีาใช้จ่ายในการเปลีTยนชืTอครั;งละ 3,000 บาท/ชืTอ/ครั;ง หรือตามราคาทีTสายการบิน และ

เรือเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายมาอกีครั;ง 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 

�  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 วนั หกัค่าบริการ ยดึค่ามดัจาํ 20,000 บาท 
�  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ6นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
�  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ6นไป เกบ็ค่าใชจ่้ายทั6งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
หมายเหตุ: 
1. กรณีที�เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้ผูเ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่าทวัร์

ใหไ้ด ้

2. เนื�องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั6งหมดหรือบางส่วน  

    ก่อนการท่องเที�ยวหรือระหวา่งการเดินทางท่องเที�ยว ทางบริษทัจะถือวา่ท่านสละสิทธิJ และไม่สามารถ   
    ขอคืนค่าบริการได ้ 

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัMวเครื�องบินขากลบัซึ� งยงัไม่ไดใ้ชน้ั6น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ที�จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดั
หยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเที�ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธิJ ในการปรับเปลี�ยนรายการท่องเที�ยวตามความเหมาะสม ทั6งนี6 ขึ6นอยูก่บัสภาวะของสายการ
บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกับริษทัฯ จะไม่
รับผดิชอบต่อผลที�เกิดขึ6นจากการออกนอกประเทศไทย การนาํสิ�งของผดิกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง 
เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติที�ส่อไปในทางเสื�อมเสียและผดิกฏหมาย 

 
 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั�วโดยสารเครื�องบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั�วและภาษีนํ *ามัน และอื�นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั*ง 


