สัมผัสประสบการณ์การเดินทางส ุดหร ู
เส้นทางญีปุ่น-เกาหลี กับเรือสําราญ

Costa neoRomantica
ฟุก ุโอกะ – มะอิซ ุร ุ (เกียวโต) – คานาซาวะ – ซาไกมินาโตะ –ปูซาน (เกาหลี) - ฟุก ุโอกะ

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

ราคาเริมต้นที
•
•
•
•
•

ชมศาลเจ้ าดาไซฟุ เทพเจ้าแห่งการศึกษา
ทักทายผีนอ้ ยคิทาโร่ ทีเมืองมิสึกชิ ิเกรุ
เยือนเมืองสวยชายทะเลมะอิซุรุ
คานาซาวะเมืองยอดนิยมของสาวๆ
เทียวปูซานแดนกิมจิ

48,999 บาท
มีหัวหน้ าทัวร์ ดูแลตลอดทริป
บิน Thai Airway(TG) สะสมไมล์ ได้
รวมรถรับส่ งไปกลับ ท่ าเรือ-สนามบิน
พร้ อมทัวร์ ฟุกโุ อกะ

รายละเอียดโปรแกรม
วันทีT 7: ส.ค.A7
67.9: น.
วันทีT 77 ส.ค.A7
::.@: น.
:B.:: น.

กรุงเทพฯ / สุ วรรณภูมิ
พร้อมกัน ณ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย ชั; น < อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สนามบินสุ วรรณภู มิ
ประตูทางเข้าหมายเลข 7 – 6 เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯคอยต้อนรับเพืออํานวยความสะดวกให้แก่ท่าน
สุ วรรณภูมิ – ฟุกโุ อะกะ – เรือสํ าราญ Costa neoRomantica
()
ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภุมิ โดยเทียวบิน TGA<B
เดินทางถึงสนามบินฟุกโุ อกะ ประเทศญีปุ่ น ตามเวลาท้องถินซึ งเร็ วกว่าประเทศไทย 4 ชัวโมง
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั6นนําท่านเทียวชมจังหวัดฟุกุโอะกะ
(Fukuoka) เป็ นเขตเมืองหลักในภูมิภาคคิวชู มีเมืองฮะกะตะ (Hakata) เป็ นเมืองหลักของ
จัง หวัด ได้รั บ การจัด อัน ดับ ให้ เ ป็ นเมื อ งที น่ า อยู่ ใ นอัน ดั บ ต้น ๆ ของโลก เนื องจากมี
สาธารณู ปโภคต่างๆ ทีพร้อมและครบครัน อีกทั6งเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 8 ของประเทศญีปุ่ น
แต่มีประชากรไม่หนาแน่นมากอย่างกับทีโตเกียว หรื อโอซาก้า บ้านเมืองได้รับการวางผังและ
ถูกจัดไว้อย่างเป็ นระเบียบ สะอาดสะอ้าน น่าอยู่ และน่าเทียวชม ในด้านประวัติศาสตร์ฟุกุโอะ
กะเป็ นเมืองเก่าแก่ เดิมเป็ นเพียงเมืองท่า หรื อเมืองทางผ่านสําหรับเดินทางไปยัง ศาลเจ้ าดาไซ
ฟุ (Dazaifu Tenmangu) แห่ งนี6 มีชือเสี ยงมากๆ
โดยเฉพาะในหมู่ เ ด็ก นัก เรี ย น ที กํา ลัง จะสอบเข้า
มหาวิทยาลัยศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu)
นั6นสร้างขึ6นเพือเป็ นเกียรติสาํ หรับท่านสุ กาวะระ มิ
ชิซาเนะ (Sugawara Michizane) ผูท้ ีมีอจั ฉริ ยภาพ
ทางการเรี ยนรู ้และมีความสามารถต่างๆ มากมายตั6งแต่วยั เยาว์ เป็ นทีเลืองลือโด่งดังมากท่านมิ
ชิ ซะเนะ เกิ ดที กรุ งเกียวโตเป็ นนักวิชาการและนักการเมื องในยุคเฮอัน หลังจากที ท่ านได้
เสี ยชี วิตลง ชาวบ้านก็ยกย่องท่านในฐานะเทพเจ้าแห่ งการเรี ยนรู ้หรื อ Tenjin นันเองแต่ชีวิต
ของท่านมิชิซะเนะไม่ได้ราบรื นอย่างทีคิด อัจฉริ ยภาพของท่านฉายแววมาตั6งแต่อายุได้เพียง
11 ปี ท่านสามารถแต่งกลอนได้เอง และความสามารถอันโดดเด่นของท่านเริ มแพร่ หลายไป

อย่างกว้างขวาง เมือท่านโตเป็ นหนุ่ มยังแสดงความสามารถในการยิงธนูอีกด้วย ท่านได้เป็ น
คนโปรดของจักรพรรดิ และได้รับมอบตําแหน่งสําคัญๆ มากมาย ทั6งทางการทูตกับจีนและยัง
เป็ นผูป้ กครองเมืองซะนุกิ เหล่าขุนนางในสมัยก่อนจึงพาลกันอิจฉาไม่ชอบหน้า เลยได้ให้ร้าย
ท่าน สมคบคิดกับตระกุลฟูจิวะระ ทีกุมอํานาจอยูใ่ นยุคนั6น และขับไล่ให้ออกจากกรุ งเกียวโต
ไปยังดินแดนไกลโพ้น ซึงก็คือทีดาไซฟุแห่งนี6 การเดินทางระหว่างจาก เกียวโต มายัง ดาไซฟุ
นั6นไกลแสนไกลหลังจากท่านเดินทางมาถึงด้วยความยากลําบาก ท่านต้องใช้ชีวิตบั6นปลายอัน
โดดเดียวทีๆแห่ งนี6และสิ6 นลงด้วยวัยเพียง 59 ปี เมือปี 903 เหล่าชาวบ้านทีรักใคร่ เเละเคารพ
ท่านต่างก็เสี ยใจและหลังจากทีท่านสิ6 นก็เกิดภัยพิบตั ิต่างๆมากมายทีกรุ งเกียวโตตระกูลฟุจิวะ
ระทีคิดร้ายต่อท่าน ก็เริ มล้มหายตายจากไปทีละคน เหล่าขุนนางในวังต่างกลัวเกรงและคิดว่า
นีเป็ นความอาฆาตแค้นของดวงวิญญาณท่านมิชิซะเนะจึงได้ทาํ การสร้างศาลเจ้า เพือเป็ นการ
ไถ่โทษและยกย่องท่านมิชิซะเนะในฐานะ Tenjin ขึ6นทีกรุ งเกียวโตและ เมืองดาไซฟุ แห่ งนี6
ดังนั6นทีเกียวโตจึงมีศาลเจ้าอีกแห่ งทีอุทิศให้ท่านมิชิซะเนะชือว่าศาลเจ้า Kitano Tenmangu
ตัวอาคารหลักของศาลเจ้าทีเห็นนั6นเป็ นงานทีสร้างขึ6นเมือปี 1591 ส่ วนของดั6งเดิมทีสร้างขึ6น
เมือปี 919 ได้ถูกเผาทําลายไปในช่ วงสงครามเดินผ่านเสาโทริ อิทีด้านหน้าทางเข้าจะพบกับ
สะพานสี แดงทีมีชือเรี ยกว่า Taikobashi ข้ามผ่านสระ Taijiike สะพานนี6สร้างขึ6นทั6งหมด 3
ส่ วน โดยเป็ นตัวแทนของ อดีต, ปัจจุบนั และ อนาคต สอดคล้องกับหลักของพระพุทธศาสนา
ทีว่าหนึงความคิดควรเก็บไว้ในช่วงเวลานั6น คือ ให้ปล่อยวาง นันเอง และสระนํ6าถ้าดูดีๆก็จะ
เห็นว่าเป็ นรู ปทรงหัวใจ หลังจากเดิ นเข้ามาในศาลเจ้าจะพบกับรู ปปั6 นวัวสี ทอง วัวตัวนี6 ก็มี
ตํา นาน ในพิ ธี ศ พของท่ า นใช้ ว ัว ในการลาก
เคลือนขบวนทันใดนั6นเจ้าวัวก็หยุดอยู่กบั ที ไม่
ยอมไปไหน ทุกคนจึงได้ตดั สิ นใจ หยุดจัดงาน
พิ ธี เ ผาศพกัน ที ตรงนี6 และต่ อ มาบริ เ วณนี6 ก็คื อ
ทีตั6งของศาลเจ้า ดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu)
ในปัจจุบนั นันเอง จากนั6นนําท่านเดินทางสู่
ท่ าเรือฮากาตะ

นําท่านเช็คอินเพือT ขึน; เรือสํ าราญ Costa neoRomantica ทีหรู หราในสไตล์ยโุ รป พร้อมการ
บริ การในระดับสากล บนเรื อสําราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบ เต็มอิม
กับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชี ย D มื6อต่อวัน ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลัง
อาหาร รื นเริ งกับการร้องเพลงและเต้นรํา **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรม
ต่างๆ ทีเรื อสําราญ Costa neoRomatica จะจัดขึ6นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ทีจะส่ ง
ถึงห้องพักของท่านทุกคืน**
*** ก่อนทีเT รือสํ าราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้ อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill)
โดยขอให้ ผู้โดยสารทุกท่ านมารายงานตัวยังจุดทีTกาํ หนดไว้ โดยสั งเกตจุดรวมพลของแต่ ล่ะท่ านได้ ทีTแผ่ นป้ าย
ด้ านหลังประตูห้องพักของท่ าน***
76.:: น.
เรื อ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองฟุกโุ อะกะ
คําT
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารบนเรื อสําราญ
อิสระพักผ่อน หรื อ เลือกใช้บริ การพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ทีได้รับ
การคัดสรรไว้บนเรื อสําราญ Costa neoRomantica
76.:: น.

วันทีT 76 ส.ค. A7
มะอิซุรุ (เกียวโต) ประเทศญีTปุ่น (อิสระทัวร์ เสริมบนฝัTง)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรื อเลือกทีจะไปออกกําลัง
กายรับอรุ ณด้วยการจ็อกกิ6งบนชั6นดาดฟ้ า หรื อหากต้องการฟิ ตร่ างกายท่านสามารถเลือกใช้
บริ การของห้อง Fitness Center ส่ วนท่านทีชืนชอบการช้อปปิ6 ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับ
การเลือกชม เลือกซื6 อ สิ นค้าทีระลึก สิ นค้าแบรนด์ต่างๆ ทีร้าน Duty Free บนเรื อสําราญ
สําหรับท่านทีชอบการเสี ยงดวงห้อง Casino บนเรื อสําราญสามารถตอบสนองความต้องการ
ของท่านได้เป็ นอย่างดี

กลางวัน
73.3: น.

คําT
62.:: น.
วันทีT 79 ส.ค. A7
เช้ า
:B.:: น.

คําT
18:00 น.
วันทีT 7< ส.ค.A7
เช้ า
:B.:: น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
เรื อ Costa neoRoamantica เข้าเทียบท่าเมืองมะอิซุรุ ประเทศญีTปุ่น ตั6งอยูใ่ นจังหวัดเกียวโต
ซึ งกล่าวได้ว่าเป็ นท่าเรื อทีเป็ นประตูเปิ ดสู่ อนุ สรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ ของเมืองมรดก
โลกเกียวโต มะอิซุรุ แปลความหมายว่า “นกกระเรียนกระพือปี ก”
อิสระเลือกซื;อทัวร์ เสริม ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ Costa neoRomantica
เรื อ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองมะอิซูรุ
คะนาซะวะ ประเทศญีTปนุ่ (อิสระทัวร์ เสริมบนฝัTง)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
เรื อสําราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่าเมืองคะนาซาวะ (Kanazawa) เมืองหลวงของ
จังหวัดอิชิกาวะ เมืองทีมีชือเสี ยงด้านอาหารทะเลเนืองจากอยูต่ ิดทะเลทางตะวันตกของญีปุ่ น
อิสระเลือกซื;อทัวร์ เสริม ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
เรื อสําราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองคะนาซาวะ
ซะคาอิมนิ ะโตะ ประเทศญีTปุ่น (อิสระทัวร์ เสริมบนฝัTง)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
เรื อสําราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่า เมืองซะ
คาอิมนิ ะโตะ(Sakaiminato) เป็ นเมืองในจังหวัดทตโทริ
มีชือเสี ยงด้านทีพักตากอากาศ ออนเซนติดทะเล และ
อาหารทะเลสดๆ สี สันทีสําคัญของเมืองนี6คือถนน

7q.:: น.
คําT

Mizuki Shigeru ซึ งได้นาํ รู ปปั6 นตัวการ์ตูนเหล่าผีๆ จากหนังสื อการ์ตูนเรื องคิทาโร่ ท6 งั หลาย
มาประดับประดาบนบาทวิถี ตัวทีโดดเด่นทีสุ ดคือ เจ้ าผีน้อยคิทาโร่ (Kitaro)
อิสระเลือกซื;อทัวร์ เสริม ตามอัธยาศัย
เรื อสําราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองซะคาอิมินะโตะ
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
อิสระพักผ่อน หรื อ เลือกใช้บริ การพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ทีได้รับ
การคัดสรรไว้บนเรื อสําราญ Costa neoRomantica

วันทีT 7@ ส.ค.A7
ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (อิสระทัวร์ เสริมบนฝัTง)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
:r.:: น.
เรื อสําราญ Costa neoRomantica เข้าเทียบท่าเมืองปูซาน หรือ พูซาน (Pusan) เมืองท่าทีใหญ่
ทีสุ ดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ F.8D ล้านคน และปูซานยังคงเป็ นเมืองทีใหญ่
อันดับ 4 ของประเทศรองจากกรุ งโซล
อิสระเลือกซื;อทัวร์ เสริม ตามอัธยาศัย
19.00 น.
เรื อสําราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองปูซาน
คําT
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
หมายเหตุ
ในเย็นวันนี6ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลงจากเรื อ ท่านจะต้องจัด
กระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื องใช้ทีจําเป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที
ของเรื อ จะมาเก็บ กระเป๋ าใบใหญ่ ข องท่ า นไปตั6ง แต่ กลางดึ ก และบัญ ชี ค่ าใช้จ่ ายต่ า งๆ จะถูก ส่ ง มาให้ท่า น
ตรวจเช็คก่ อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ6 น สํา หรั บท่ านที ต้องการชํา ระผ่านบัตรเครดิ ต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์ จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันทีท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
วันทีT 7A ส.ค. A7
เช้ า
:B.:: น.

ฟุกโุ อกะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
เรื อสําราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่ าเมืองฟุกโุ อะกะ
นําท่านเช็คเอาท์ออกจากเรื อสําราญ และนําท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสื อเพือเดิน

77.9@ น.
7<.@@ น.

ทางเข้าเมืองฟุกุโอกะ ณ บริ เวณท่าเรื อ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ ซึ งทุกท่านจะต้องมายืนยัน
ระบุรับด้วยตนเอง จากนั6นนําท่านเดินไปยังสนามบินฟุกโุ อกะ เพือเดินทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางจากฟุกโุ อะกะโดยเทียวบินที TGA<r
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

อัตราค่ าบริการ : การเดินทาง 7: – 7A ส.ค. 6@A7
แบบห้ องพัก

ผู้ใหญ่ คนทีT 9 และ < เด็กอายุตาํT กว่ า 76 ปี
(พัก 6 ท่ านต่ อห้ อง) (พักกับผู้ใหญ่ 6 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 6 ท่ าน)

ผู้ใหญ่ ท่านล่ ะ

พักเดียT ว

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

4B,999

45,999*

37,999*

A:,999

ห้องพักแบบมีหน้างต่าง

@:,999

47,999*

37,999*

6<,999

ห้องพักแบบมีระเบียง
หมายเหตุ :

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

ั ระยะเวลาในการจอง,จํานวนห้องพักบนเรื อทียังว่างอยู่
1. ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลียนแปลงราคา ทั6งนี6 ข6 ึนอยูก่ บ
2. *ขอสงวนสิ ทธิJ ในการตรวจสอบห้องสําหรับผูเ้ ข้าพักมากกว่า 4 ท่านขึ6นไป (ท่านที F, 4 และเด็ก)

อัตราค่ าบริการนีร; วม:
1. ค่าตัวM โดยสารเครื องบินชั6นประหยัดสายการบินไทยไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ฟุกุโอะกะ-กรุ งเทพฯ ต้อง
เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั6น
2. ห้องพักบนเรื อสําราญ D คืน พักห้องละ 4 ท่านเท่านั6น, ทัวร์ตามโปรแกรมทีระบุ
3. รถรับส่ งจากสนามบินและท่าเรื อ
4. อาหารบนเรื อสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสําราญ
5. หัวหน้าทัวร์คนไทยร่ วมเดินทางเพือดูแลคณะ

6. ภาษีท่าเรื อ, ภาษีน6 าํ มันสายการบิน
7. ค่าขนกระเป๋ าซึ งสายการบินมีบริ การ นํ6าหนักรวมท่านละไม่เกิน FP กิโลกรัม หากนํ6าหนักเกินกว่าที
กําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินทีเคาน์เตอร์เช็คอิน
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ Q,PPP,PPP บาท ในกรณี ทีเสี ยชีวิต (สําหรับผูท้ ีอายุไม่
เกิน RP ปี )
9. ค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ DPP,PPP บาท (สําหรับผูท้ ีอายุไม่เกิน RP ปี )
อัตรานีไ; ม่ รวม:
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม R เปอร์เซ็นต์ ในกรณี ออกใบกํากับภาษี
2. ทัวร์เสริ มบนฝัง (shore excursion) ,ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ
3. ค่าทิปพนักงานบนเรื อ ท่านละ USD 13.50/คืน/ท่าน (ชําระบนเรื อ) ,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
4. ค่าทําหนังสื อเดินทาง ,ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
5. อาหารพิเศษทีท่านสังเพิมเติมกับทางเรื อ,ค่าแพคเกจนํ6าดืมบนเรื อสําราญ
6. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอืนๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื องดืม ฯลฯ
เงืTอนไข:
1. คณะเดิ นทางต้องมี สมาชิ กอย่างน้อย 40 ท่านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิJ ในการยกเลิก หรื อ
เลือนหรื อเปลียนแปลงการเดินทาง ในกรณี ทีสมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิJในการเปลียนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ทีมีการขึ6นราคาค่าตัวM เครื องบิน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลียนได้ปรับขึ6นในช่วงใกล้วนั ทีจะเดินทาง
การสํ ารองการเดินทาง:
1. บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 2P,PPP บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั
ภายใน 2 วัน
2. ส่ วนทีเหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชําระให้ครบถ้วนก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วันมิฉะนั6นจะถือว่า
การสํารองการเดินทางนั6นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิJในการยึดบางส่ วนเป็ นค่าดําเนินการ

3. ในกรณีทีTมีการเปลีTยนแปลงชืT อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลีTยนชืT อผู้เดินทางได้ ก่อนวันเดินทาง
45 วัน และจะมีค่าใช้ จ่ายในการเปลียT นชืTอครั;งละ 3,000 บาท/ชืTอ/ครั;ง หรือตามราคาทีTสายการบิน และ
เรือเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายมาอีกครั;ง
กรณียกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 วัน หักค่าบริ การ ยึดค่ามัดจํา 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ6นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ6นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั6งหมด 100 % ของราคาทัวร์
หมายเหตุ:
1. กรณี ทีเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้ผเู ้ ดินทางเข้าหรื อออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์
ให้ได้
2. เนืองจากแพคเกจเป็ นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั6งหมดหรื อบางส่ วน
ก่อนการท่องเทียวหรื อระหว่างการเดินทางท่องเทียว ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านสละสิ ทธิJและไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัวM เครื องบินขากลับซึ งยังไม่ได้ใช้น6 นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิJ ทีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเทียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิJ ในการปรับเปลียนรายการท่องเทียวตามความเหมาะสม ทั6งนี6 ข6 ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการ
บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลักบริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อผลทีเกิดขึ6นจากการออกนอกประเทศไทย การนําสิ งของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติทีส่ อไปในทางเสื อมเสี ยและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลียนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตัวโดยสารเครื องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตัวและภาษีนํา* มัน และอืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั ง*

