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04 – 09 ตลุาคม 2559 (6วนั 4คืน) โดยสายการบินไทย 

04 ต.ค. 59 (1) กรุงเทพฯ  
21.30 น.            พรอ้มคณะที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4  ประต ู4 สายการบนิไทย  เคานเ์ตอร ์H 

            พบเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  
            กอ่นขึน้เครือ่ง  

  05 ต.ค. 59 (2) กรุงเทพฯ – เซีย่งไฮ ้(ประเทศจนี) – Celebrity Millennium 

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่เซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 662 

05.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟู่ ตง เซีย่งไฮ ้ประเทศจนี 
 รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 พาทา่นขึน้ หอไขม่กุ หรอื หอหมงิจ ู เป็นหอสง่สญัญาณวทิยโุทรทศัน์ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของ

หอนี้ คอืมไีขม่กุเรยีงกนั 3 เมด็ จากเมด็ใหญ่ไล่ขึน้ไปเป็นเมด็เลก็ วางเรยีงกนัในความสงูที่
แตกต่างกนับนเสาทีม่ฐีาน 3 ตน้ เป็นอกีหนึ่งลกัษณะของเมอืงเซีย่งไฮ ้ซึง่ตัง้อยูฝ่ ัง่ตรงขา้มรมิ

CHINA & JAPAN & KOREA  

Celebrity Millennium 

กรงุเทพ - เซ่ียงไฮ ้– คาโกชิมา่ – เกาะเชจ ู– เซ่ียงไฮ ้– กรงุทพ 



   
 

2 | P a g e  
www.thaicruiseholiday.com 

แมน้ํ่าหวงฟูแ่วะชม หาดไวท่นั หรอื ทีเ่รยีกกนัว่า หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ตัง้อยูฝ่ ัง่เมอืงเกา่ฟูซ่ี ่ฝ ัง่
ตะวนัตกของแมน้ํ่าหวงัฟู ่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร เป็นเขตสถาปตัยกรรมทีไ่ด้
ชือ่ว่า “พพิธิภณัฑส์ิง่กอ่สรา้งหมืน่ปีแหง่ชาตจินี” ถอืเป็นสญัลกัษณ์ ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้
เป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปตัยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปตัยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค 
รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมตะวนัออก –ตะวนัตก มาจนถงึปจัจุบนักลายเป็นยา่น
อาคารสไตลย์โุรปงดงามทีม่คีวามเกา่แกก่ว่ารอ้ยปีตัง้เรยีงรายอยู่ 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงเซีย่งไฮ ้โดยในบรเิวณสอง
ขา้งทางนัน้เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ และหา้งสรรพสนิคา้มากมาย ทัง้สนิคา้แบกะดนิ จนถงึสนิคา้แบรนด์
เนมจากทัว่ทกุมมุโลก 

เย็น  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื Baoshan Cruise Terminal เพือ่พาทา่นขึน้เรอืสาํราญ Celebrity 
Millennium เป็นเรอืสาํราญทีท่นัสมยัและครบครนัดว้ยความสะดวกสบาย หรหูรา โอง่โถง เหมาะ
กบัวนัหยดุยาว ทีจ่ะทาํใหค้ณุสนุกสนานจนลมืความเบื่อหน่าย อาทเิชน่ หอ้งอาหารนานาชาตทิีม่ ี
ใหค้ณุไดท้านตลอด 24 ชม. แบบไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายใดๆเพิม่เตมิ อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมต่างๆ 
มากมาย เชน่ ชมภาพยนตร,์ การแสดงโชวบ์นเวท,ี คาสโิน, ชอ้ปป้ิงมอลล,์ สปา, ฟิตเนต, สระ
ว่ายน้ําทัง้ในรม่-กลางแจง้ และ อืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ บนเรอืส าราญ 

  หลงัรบัประทานอาหารคํ่า อสิระพกัผอ่นในหอ้งพกัสว่นตวัหรอืทา่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารของ
หอ้งกจิกรรมต่างๆ ภายในเรอืสาํราญ ไมว่่าจะเป็นหอ้งสปา, หอ้งซาวน่า, หอ้งอาหาร, คาสโิน และ 
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สว่นสนัทนาการอืน่ๆ อกีมากมาย 
22.00  เรอืสาํราญ  Celebrity Millennium ออกจากทา่เรอื เมอืงเซีย่งไฮ ้ Baoshan Cruise Terminal มุง่

หน้าสู ่ทา่เรอืเมอืงคาโกชมิา่ ประเทศญีปุ่น่ 
  (กอ่นเรอืสาํราญออกเดนิทางจะมกีารซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล โดยทางเรอืสาํราญขอความ

รว่มมอืจากผูโ้ดยสารทกุทา่นมารวมตวักนัทีจุ่ดรวมพล เพือ่ทาํการรายงานตวั จุดรวมพลของแต่ละ
ทา่นจะระบุไวบ้นแผน่ป้ายดา้นหลงัของประตหูอ้งพกั) 

 
06 ต.ค. 59  (3) เรือส ำรำญ Celebrity  Millennium  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 
  อสิระเต็มวนั บนเรอืส าราญ Celebrity Millenium 

                               หลงัรบัประทานอาหาร อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลอืกรบัประทานอาหารใน
หอ้งต่างๆ หรอื สัง่บรกิาร Room service ใหม้าสง่ทีห่อ้งพกั ตลอด 24 ชม. หรอื จะไปทาํกจิกรรม
ทีม่มีากมายภายในเรอืสาํราญ กจิกรรมความบนัเทงิอนัหลากหลาย ทีท่า่นสามารถเลอืกใช้ บรกิาร
บนเรอืสาํราญ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 
 อสิระใหท้า่นพกัผอ่น หรอืสนุกกบักจิกรรมบนเรอื ตามอธัยาศยั เรอืสาํราญ  Celebrity Millennium 

ของบรษิทั Celebrity Cruises เป็นเรอืสาํราญทีม่คีวามหรหูรา มรีะวางขบัอยูท่ี ่91,000 ตนั สงู 12 
ชัน้ สามารถรองรบัผูโ้ดยสารได ้2,158 คน นบัว่าเป็นเรอืสาํราญลาํแรก ของ Celebrity Cruises ที
มาประจาํการยงัทวปีเอเชยี บรรจุไวซ้ึง่ความบนัเทงิอกีมากมายเพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บั
นกัทอ่งเทีย่ว  ทัง้สระว่ายน้ําหลากหลายขนาด  สถานบนัเทงิประเภทผบั  บาร์  และคาสโิน  
หา้งสรรพสนิคา้  หอ้งสมดุ  สปาสดุหรู  โรงภาพยนตร์  โรงละครขนาดใหญ่  และพืน้ทีพ่กัผอ่นทีใ่ห้
ความเป็นสว่นตวั  เป็นตน้ เรอืสาํราญ  Celebrity Millennium  ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัทีม่ากถงึ  
314 หอ้ง  ซึง่ถกูออกแบบใหเ้ป็นมากกว่าหอ้งพกัทีใ่ชส้าํหรบัพกัผอ่นหรอืทาํกจิกรรมสว่นตวั  
เนื่องจากมกีารรวบรวมขอ้มลูและทาํการศกึษาถงึความตอ้งการของลกูคา้จรงิๆ  กอ่นทีจ่ะลงมอื
ออกแบบตกแต่งหอ้งพกัในแต่ละประเภทอยา่งพถิพีถินัโดยเน้นถงึความหรหูรา  ทนัสมยั สวยงาม 
และประกอบไปดว้ยสิง่อาํนวยความสะดวกใหก้บัแขกทีเ่ขา้พกัไดอ้ยา่งเตม็ที่  เพือ่ใหรู้ส้กึถงึความ
ผอ่นคลายและเพลดิเพลนิในทกุกจิกรรมภายในเรอืสาํราญแหง่นี้ แมว้่าในขณะทีอ่ยูใ่นหอ้งพกัของ
ตวัเองกต็าม ในสว่นของสิง่อาํนวยความสะดวกดา้นสนัทนาการ  นบัตัง้แต่ตื่นนอน จนถงึเชา้วนั
ใหมข่องอกีวนั  เรอืสาํราญลาํนี้ไมเ่คยหลบัใหลดว้ยกจิกรรมมากมายทีม่ใีหเ้ลอืกตามความสนใจ
ของแต่ละทา่นอยา่งทัว่ถงึ  ไมว่่าในดา้นของความบนัเทงิ  ความตื่นเตน้  สขุภาพ  และความสวย
ความงาม เป็นตน้ 

 - ผอ่นคลายกบัสระว่ายน้ํา และอา่งน้ําวน ทัง้ในรม่และกลางแจง้  
 - ชมละครหลากรส หลายอารมณ์ ณ โรงละครบอรด์เวย ์ 
 - ตื่นเตน้กบัการเสีย่งโชคและคลายเครยีดทีค่าสโิน   
 - คลายความเมือ่ยลา้พรอ้มฟิตรา่งกายใหแ้ขง็แรงไดท้ีส่ปา และ ฟิตเนสเซน็เตอร ์
 - สงัสรรคต์ลอดทัง้คนืกบัผบั บารเ์ครือ่งดื่ม และเลาจน์หลากหลายสไตล ์
 - ชอ้ปป้ิงใหจุ้ใจกบัสนิคา้ปลอดภาษ ี 
 - แต่งเสรมิเตมิสวย กบั ซาลอน   
 - เอาใจคอศลิปะดว้ยแกลลอรีภ่าพถ่ายและภาพวาด ทัง้นี้ยงัสามารถซือ้กลบับา้นไดถ้า้ทา่นถกูใจ 
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 - หนอนหนงัสอืไมค่วรพลาดหอ้งสมดุขนาดใหญ่ทีร่วบรวมหนงัสอืหลากหลายภาษาไวท้ีน่ี่ทีเ่ดยีว 
เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

 หลงัอาหารอสิระใหท้า่นชมการแสดงต่างๆ ตามตารางกจิกรรมของทางเรอืสาํราญ หรอืสนุกสนาน
กบัการเสีย่งโชคในคาสโิน หรอืกจิกรรมอืน่ๆอกีมากมาย 

  

07 ต.ค. 59  (4) เรือส ำรำญ Celebrity  Millenium – คำโกชิม่ำ (ประเทศญ่ีปุ่น) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ บนเรอืส าราญ 

06.00 น. เรือส าราญ Celebrity Millenium จอดเทยีบทา่เรอื เมอืงคาโกชมิา่ ประเทศญีปุ่่ น 

 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. น าทา่นท าพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ประทศญีปุ่่ น (ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง ดา้น

ช ัน้บนของเรอื) หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเยีย่มชม สวนเซนคงัเอ็น  

เป็นสวนไสตญ์ีปุ่น่ ตัง้อยูท่างชายฝ ัง่ดา้นเหนือของเมอืง คาโกชมิา่ ทา่นสามารถชมววิทีส่วยงาม
ของอา่วคนิโคและภเูขาไฟซากรุะจมิา่ไดพ้รอ้มๆกนั สวนนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัเอโดะ ตรงกลางของ
สวนมคีฤหาสถข์องตระกลูชมิทัสทึีส่รา้งขึน้พรอ้มๆกบัสวนแหง่นี้ ซึง่ยงัคงสภาพเดมิมาจนถงึ
ปจัจุบนั ตน้ไมน้านาพนัธุภ์ายในสวนทาํใหเ้กดิบรรยากาศทีส่วยงามรม่รืน่ พรอ้มชมปลาคราฟ
สวยงามว่ายไปมาในบ่อน้ําใสภายในสวน สว่นภายนอกสวนมอีาคารทีส่รา้งดว้ยหนิขนาดใหญ่ซึง่
สมยักอ่นเป็นโรงงานสไตลต์ะวนัตก แต่ในปจัจุบนักลายเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบั
วฒันธรรมและประวตัขิองตระกลูชมิทัสทึีส่รา้งสวนแหง่นี้ 

  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งออิอน คาโกชมิา่ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
14.00 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืคาโกชมิา่ เพือ่กลับ ขึน้ เรือส าราญ Celebrity Millenium 

15.00 น. เรือส าราญ Celebrity Millenium ออกจากทา่เรอื เพือ่เดนิทางสูเ่กาะเชจ ูประเทศเกาหล ี

 อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่น ตามอธัยาศัย 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

 หลงัอาหารอสิระใหท้า่นชมการแสดงต่างๆ ตามตารางกจิกรรมของทางเรอืสาํราญ หรอืสนุกสนาน
กบัการเสีย่งโชคในคาสโิน หรอืกจิกรรมอืน่ๆอกีมากมาย 

 

08 ต.ค. 59 (5) เรือส ำรำญ Celebrity  Millenium – เกำะเชจู (ประเทศเกำหลี) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ บนเรอืส าราญ 

  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ประทศเกาหล ี(ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง ดา้นช ัน้บน
ของเรอื) หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  อสิระใหท้า่นส ารวจเกาะเชจู ในระหวา่งที่  

เรือส าราญ  Celebrity Millenium จอดเทยีบทา่ ณ เกาะเชจ ูประเทศเกาหลใีต ้ ตาม

อธัยาศัย หรอืเลอืกซือ้โปรแกรมทัวรเ์สรมิจากทางเรอืส าราญ เกาะเชจเูป็นเกาะทีต่ัง้อยูท่าง
ตะวัยตกเฉียงใตข้องคาบสมทุรเกาหล ีซึง่เป็นเกาะทีใ่หญส่ดุของประเทศเกาหลใีต ้ลักษณะ
ภมูปิระเทศประกอบไปดว้ยชายหาดทีส่วยงาม  สวนหยอ่มทีต่กแตง่อยา่งมเีสน่ห ์รวมถงึ
พพิธิภณัฑท์างวัฒนธรรมตา่งๆ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 
 อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่น ตามอธัยาศัย  

14.00 น. เรือส าราญ Celebrity Millenium ออกจากทา่เรอื เพือ่เดนิทางสูซ่ ีย่งไฮ ้
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เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

 หลงัอาหารอสิระใหท้า่นชมการแสดงต่างๆ ตามตารางกจิกรรมของทางเรอืสาํราญ หรอืสนุกสนาน
กบัการเสีย่งโชคในคาสโิน หรอืกจิกรรมอืน่ๆอกีมากมาย 

 (คนืนี้ทา่นจะไดร้บัป้ายตดิกระเป๋าทีท่างเรอืสาํราญจดัเตรยีมไวใ้ห ้ขอใหท้า่นผกูป้ายนี้ไวก้บั
กระเป๋าสมัภาระของทา่น และนํากระเป๋าสมัภาระของทา่นวางไวห้น้าหอ้งพกัของทา่นกอ่นเวลา 
22.00 น. โดยทางเจา้หน้าทีจ่ะทยอยนํากระเป๋าของทา่นเกบ็และนําออกจากเรอืสาํราญในวนัรุง่ขึน้ 
สว่นของใชท้ีท่า่นตอ้งการใชใ้นคนืนี้จนถงึพรุง่นี้กรณุาแยกใสก่ระเป๋าเลก็ โดยทีก่ระเป๋าเลก็นี้ ทา่น
จะตอ้งนําออกจากเรอืสาํราญดว้ยตวัทา่นเอง และในวนัเดยีวกนันี้ทา่นจะไดร้บัใบแสดงยอด
คา่ใชจ้่ายต่างๆบนเรอื ขอใหท้า่นชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นตวัของทา่นใหเ้รยีบรอ้ยภายในคํ่าคนืนี้) 

 

09 ต.ค. 59  (6) เซีย่งไฮ ้– กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ)   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ บนเรอืส าราญ                
09.00 น.               เรอืจอดเทยีบทา่ ณ Baoshan Cruise Terminal 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอืส าราญ                  
12.00 น. น าทกุทา่นท าพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระ หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทาง

สนามบนิฟู่ ตง เซีย่งไฮ ้ประเทศจนี 

17.25 น.  เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 665 

21.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
                                                        

 

                  ก ำหนดกำรเดินทำงปี 2559     :   04 – 09 ตลุำคม 2559 
 

อตัราคา่บรกิาร ราคาทา่นละ (บาท) 

เขา้พัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง (หอ้งพักแบบมรีะเบยีง) 79,900.- 

***ในกรณีทีท่า่นตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว กรณุาสอบถามกบัทางเจา้หนา้ที*่** 

 
หมายเหต ุ

1. การเดนิทางจะตอ้งมี  ผูโ้ดยสารจ านวน  20 ทา่นขึน้ไป  ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่า ว บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอื เลื่อน/ยกเลกิการเดนิทาง 

2. การผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ   หากทา่น
ไมไ่ดร้บัการอนุญาตใหเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร ์ไมว่่ากรณีใดๆ  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิสายการบนิไทย (TG) ไป-กลบั BKK-PVG ชัน้ประหยดั 
2. คา่เรอืสาํราญ  Celebrity Millennium ทีพ่กับนเรอืสาํราญหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารทกุมือ้บนเรอื เครือ่งดื่ม 

(ตามทีก่าํหนด) และกจิกรรมบนัเทงิต่างๆบนเรอื ตามทีร่ะบุไว ้(บางกจิกรรม ทา่นจะตอ้งเสยีเงนิเพิม่เตมิ อาทิ
เชน่ ทานอาหารในหอ้งอาหารพเิศษ เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์สปา และซาลอน เป็นตน้) 

3. คา่วซี่าเขา้ออกประเทศจนี 
4. คา่อาหาร และ คา่เขา้ชมสถานทีเ่ขา้ชมต่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
5. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 2,000,000.- บาท 
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7. คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 1 กมุภาพนัธ ์2559 และทา่นตอ้งชาํระเพิม่เตมิในกรณีทีส่าย
การบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่จองหอ้งอาหารพเิศษบนเรอื คา่เครือ่งดื่มและกจิกรรมพเิศษ คา่อาหารกลางวนั ณ ประเทศญีปุ่น่ และทวัร ์
ณ ประเทศเกาหล ี

2. คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย , หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนี  และ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก สาํหรบัทา่นทีถ่อื
ต่างดา้ว 

3. คา่วซี่าประเทศญีปุ่น่และเกาหล ี
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
5. คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด   โดยใบใหญ่ทีโ่หลดเขา้ใตท้อ้งเครือ่งเกนิ

กว่า 30 กโิลกรมั และ กระเป๋าใบเลก็สาํหรบัถอืขึน้เครือ่งหนกัเกนิกว่า 7 กโิลกรมั 
6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
7. คา่ธรรมเนียมเมือ่ชาํระดว้ยบตัรเครดติ Visa / Master คดิ 2.5% และ AMEX คดิ 3.5% 
8. คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ไกดแ์ละคนขบัรถ 
 
เงือ่นไขการช าระเงนิ  :   
เพือ่เป็นการยนืยนัการส ารองทีน่ ัง่ กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 30,000.- บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากการ
จองทีน่ ัง่ และ กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายในวนัพุธที ่30 มถินุายน 2559 
**เมือ่ทา่นโอนเงนิเรยีบรอ้ยแลว้กรณุาโทรแจง้พนักงานทีเ่บอร ์02-634 8080  
 

การยกเลกิ  : กรณุาแจง้ล่วงหน้า  กอ่นวนัพุธที ่30 มถินุายน 2559 มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิมดัจาํทัง้หมด  และในกรณีทีป่ระเทศญีปุ่น่เรยีกเกบ็ อาท ิคา่โรงแรม ฯลฯ ทางบรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิมดัจาํในสว่นดงักล่าว 
 
หมายเหต ุ :  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
โรคระบาด และ สายการบนิ  ฯลฯ  โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญั
ทีส่ดุ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ สาธารณรฐัประชาชนจนี ประเทศ ญีปุ่น่ 
และประเทศเกาหลี  / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทาง
เสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ  ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจาํนวน
ทัง้หมด หรอืบางสว่น  นอกจากนี้  ทางบรษิทั ฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิ ดอลลาร ์เงนิหยวน เงนิเยน และเงนิวอน ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัฯสามารถคนืเงนิมดัจาํหรอืคา่ทวัร ์ไดก้ต็่อเมือ่ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้าํการ
พจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด 
สายการบิน และ เรือส าราญ ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียน
ของสกลุเงินดอลลาร ์หยวน เยน และวอน 
 


