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Costa neoRomantica 

ราคาเริม่ตน้ท่ี 48,999 บาท 

  สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรใูน 

เสน้ทางญ่ีปุ่ น-เกาหลี กบัเรอืส าราญ 

  

 

 

 
 

 

 

 

ฟกุโุอกะ – มะอิซรุ ุ(เกียวโต) – คานาซาวะ – ซาไกมินาโตะ 

–ปซูาน (เกาหลี) - ฟกุโุอกะ  

 

 

  
 ชมศาลเจ้าดาไซฟุ เทพเจา้แห่งการศึกษา 
 ทกัทายผนีอ้ยคิทาโร่ท่ีเมืองมสึิกชิิเกรุ 

 เยอืนเมืองสวยชายทะเลมะอซุิรุ 
 คานาซาวะเมืองยอดนิยมของสาวๆ 
 เท่ียวปูซานแดนกิมจิ 

    เดินทาง: 10 – 16 ส.ค. 2561 (7 วนั 5คืน) 

 

มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป 
บิน Thai Airway(TG) สะสมไมล์ได้ 

    รวมรถรับส่งไปกลบั ท่าเรือ-สนามบิน 
พร้อมทัวร์ ฟุกโุอกะ 
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รายละเอยีดโปรแกรม 
 

 
21.30 น. พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูม ิใช้

ประตูทางเขา้หมายเลข 1 – 2 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 
 

 
00.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภุมิ โดยเท่ียวบิน TG648 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่น ตามเวลาทอ้งถ่ินซ่ึงเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเท่ียวชมจังหวัดฟุกุโอะกะ 
(Fukuoka) เป็นเขตเมืองหลกัในภูมิภาคคิวชู มีเมืองฮะกะตะ (Hakata) เป็นเมืองหลกัของ
จังหวัด ได้รับการจัดอันดับให้ เป็นเมืองท่ี น่าอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก เน่ืองจากมี
สาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีพร้อมและครบครัน อีกทั้งเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 6 ของประเทศญ่ีปุ่น 
แต่มีประชากรไม่หนาแน่นมากอยา่งกบัท่ีโตเกียว หรือโอซากา้ บา้นเมืองไดรั้บการวางผงัและ
ถูกจดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ สะอาดสะอา้น น่าอยู ่และน่าเท่ียวชม ในดา้นประวติัศาสตร์ฟุกโุอะ
กะเป็นเมืองเก่าแก่ เดิมเป็นเพียงเมืองท่า หรือเมืองทางผ่านส าหรับเดินทางไปยงั ศาลเจ้าดาไซ
ฟุ  (Dazaifu Tenmangu) แห่งน้ี มี ช่ือ เสี ยงมากๆ 
โดยเฉพาะในหมู่เด็กนักเรียน ท่ีก าลังจะสอบเข้า
มหาวิทยาลยัศาลเจา้ดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) 
นั้นสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติส าหรับท่านสุกาวะระ มิ
ชิซาเนะ (Sugawara Michizane) ผูท่ี้มีอจัฉริยภาพ
ทางการเรียนรู้และมีความสามารถต่างๆ มากมายตั้งแต่วยัเยาว ์เป็นท่ีเลืองลือโด่งดงัมากท่านมิ

วนัที ่10 ส.ค.61       กรุงเทพฯ / สุวรรณภูม ิ                          

วนัที ่11 ส.ค.61      สุวรรณภูม ิ– ฟุกโุอะกะ – เรือส าราญ Costa neoRomantica               
            (1) 
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ชิซะเนะ เกิดท่ีกรุงเกียวโตเป็นนักวิชาการและนักการเมืองในยุคเฮอนั หลังจากท่ีท่านได้
เสียชีวิตลง ชาวบา้นก็ยกยอ่งท่านในฐานะเทพเจา้แห่งการเรียนรู้หรือ Tenjin นัน่เองแต่ชีวิต
ของท่านมิชิซะเนะไม่ไดร้าบร่ืนอยา่งท่ีคิด อจัฉริยภาพของท่านฉายแววมาตั้งแต่อายไุดเ้พียง 
11 ปี ท่านสามารถแต่งกลอนไดเ้อง และความสามารถอนัโดดเด่นของท่านเร่ิมแพร่หลายไป
อย่างกวา้งขวาง เม่ือท่านโตเป็นหนุ่มยงัแสดงความสามารถในการยิงธนูอีกดว้ย ท่านไดเ้ป็น
คนโปรดของจกัรพรรดิ และไดรั้บมอบต าแหน่งส าคญัๆ มากมาย ทั้งทางการทูตกบัจีนและยงั
เป็นผูป้กครองเมืองซะนุกิ เหล่าขุนนางในสมยัก่อนจึงพาลกนัอิจฉาไม่ชอบหนา้ เลยไดใ้หร้้าย
ท่าน สมคบคิดกบัตระกุลฟูจิวะระ ท่ีกุมอ านาจอยูใ่นยคุนั้น และขบัไล่ใหอ้อกจากกรุงเกียวโต
ไปยงัดินแดนไกลโพน้ ซ่ึงกคื็อท่ีดาไซฟุแห่งน้ี การเดินทางระหวา่งจาก เกียวโต มายงั ดาไซฟุ 
นั้นไกลแสนไกลหลงัจากท่านเดินทางมาถึงดว้ยความยากล าบาก ท่านตอ้งใชชี้วติบั้นปลายอนั
โดดเด่ียวท่ีๆแห่งน้ีและส้ินลงดว้ยวยัเพียง 59 ปี เม่ือปี 903 เหล่าชาวบา้นท่ีรักใคร่เเละเคารพ
ท่านต่างกเ็สียใจและหลงัจากท่ีท่านส้ินกเ็กิดภยัพิบติัต่างๆมากมายท่ีกรุงเกียวโตตระกลูฟุจิวะ
ระท่ีคิดร้ายต่อท่าน กเ็ร่ิมลม้หายตายจากไปทีละคน เหล่าขุนนางในวงัต่างกลวัเกรงและคิดว่า
น่ีเป็นความอาฆาตแคน้ของดวงวิญญาณท่านมิชิซะเนะจึงไดท้ าการสร้างศาลเจา้ เพื่อเป็นการ
ไถ่โทษและยกยอ่งท่านมิชิซะเนะในฐานะ Tenjin ข้ึนท่ีกรุงเกียวโตและ เมืองดาไซฟุ แห่งน้ี 
ดงันั้นท่ีเกียวโตจึงมีศาลเจา้อีกแห่งท่ีอุทิศให้ท่านมิชิซะเนะช่ือว่าศาลเจา้ Kitano Tenmangu  
ตวัอาคารหลกัของศาลเจา้ท่ีเห็นนั้นเป็นงานท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี1591 ส่วนของดั้งเดิมท่ีสร้างข้ึน
เม่ือปี 919 ไดถู้กเผาท าลายไปในช่วงสงครามเดินผ่านเสาโทริอิท่ีดา้นหน้าทางเขา้จะพบกบั
สะพานสีแดงท่ีมีช่ือเรียกว่า Taikobashi ข้าม
ผ่านสระ Taijiike สะพานน้ีสร้างข้ึนทั้งหมด 3 
ส่วน โดยเป็นตวัแทนของ อดีต, ปัจจุบนั และ 
อนาคต สอดคลอ้งกบัหลกัของพระพุทธศาสนา
ท่ีวา่หน่ึงความคิดควรเกบ็ไวใ้นช่วงเวลานั้น คือ 
ให้ปล่อยวาง นั่นเอง และสระน ้ าถ้าดูดีๆก็จะ
เห็นว่าเป็นรูปทรงหัวใจ หลงัจากเดินเขา้มาในศาลเจา้จะพบกบัรูปป้ันววัสีทอง ววัตวัน้ีก็มี
ต  านาน ในพิธีศพของท่านใชว้วัในการลากเคล่ือนขบวนทนัใดนั้นเจา้ววักห็ยดุอยูก่บัท่ี ไม่ยอม
ไปไหน ทุกคนจึงไดต้ดัสินใจ หยุดจดังานพิธีเผาศพกนัท่ีตรงน้ีและต่อมาบริเวณน้ีก็คือท่ีตั้ง
ของศาลเจา้ ดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) ในปัจจุบนันัน่เอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

                             ท่าเรือฮากาตะ  
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12.00 น. น าท่านเช็คอินเพื่อข้ึนเรือส าราญ Costa neoRomantica ท่ีหรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมการ
บริการในระดบัสากล บนเรือส าราญท่านจะไดพ้บกบัความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เตม็อ่ิม
กบัอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย 5 ม้ือต่อวนั ชมการแสดงแสนอลงัการทุกคืนหลงั
อาหาร ร่ืนเริงกบัการร้องเพลงและเตน้ร า **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเรือส าราญ Costa neoRomatica จะจดัข้ึนในวนัถดัไปไดจ้ากเอกสาร Today ท่ีจะส่ง
ถึงหอ้งพกัของท่านทุกคืน** 

*** ก่อนทีเ่รือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมกีารซ้อมหนีภัยตามหลกัสากล (Muster Drill)
โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้าย
ด้านหลงัประตูห้องพกัของท่าน*** 
16.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมอืงฟุกโุอะกะ  
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ  

 อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ
การคดัสรรไวบ้นเรือส าราญ Costa neoRomantica 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  
 อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออกก าลงั
กายรับอรุณดว้ยการจ็อกก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้
บริการของห้อง Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบั
การเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ีระลึก สินคา้แบรนด์ต่างๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือส าราญ 
ส าหรับท่านท่ีชอบการเส่ียงดวงหอ้ง Casino บนเรือส าราญสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

วนัที ่12 ส.ค. 61   มะอซุิรุ (เกยีวโต) ประเทศญี่ปุ่ น (อสิระทวัร์เสริมบนฝ่ัง)           
              (3)       
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
13.30 น. เรือ Costa neoRoamantica เขา้เทียบท่าเมืองมะอิซุรุ ประเทศญี่ปุ่ น ตั้งอยูใ่นจงัหวดัเกียวโต 

ซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นท่าเรือท่ีเป็นประตูเปิดสู่อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ของเมืองมรดก
โลกเกียวโต มะอิซุรุ แปลความหมายวา่ “นกกระเรียนกระพอืปีก”  

 อสิระเลอืกซ้ือทวัร์เสริม ตามอธัยาศัย 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ Costa neoRomantica 
22.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมอืงมะอซูิรุ  

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
08.00 น.  เรือส าราญ Costa neoRomatica เขา้เทียบท่าเมืองคะนาซาวะ (Kanazawa)  เมืองหลวงของ

จงัหวดัอิชิกาวะ เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นอาหารทะเลเน่ืองจากอยูติ่ดทะเลทางตะวนัตกของญ่ีปุ่น 
อสิระเลอืกซ้ือทวัร์เสริม ตามอธัยาศัย 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
18:00 น.   เรือส าราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองคะนาซาวะ 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
08.00 น.  เรือส าราญ Costa neoRomatica เขา้เทียบท่า เมืองซะคาอิมินะโตะ(Sakaiminato) เป็นเมือง

ในจงัหวดัทตโทริ มีช่ือเสียงดา้นท่ีพกัตากอากาศ ออน
เซนติดทะเล และอาหารทะเลสดๆ สีสันท่ีส าคญัของ
เมืองน้ีคือถนน Mizuki Shigeru ซ่ึงได้น ารูปป้ันตัว
การ์ตูนเหล่าผีๆ จากหนังสือการ์ตูนเร่ืองคิทาโร่
ทั้งหลายมาประดับประดาบนบาทวิถี ตวัท่ีโดดเด่น
ท่ีสุดคือ เจ้าผน้ีอยคทิาโร่ (Kitaro)  

  อสิระเลอืกซ้ือทวัร์เสริม ตามอธัยาศัย 
17.00 น.   เรือส าราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองซะคาอิมินะโตะ 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  

วนัที ่13 ส.ค. 61   คะนาซะวะ ประเทศญี่ปุ่ น (อสิระทวัร์เสริมบนฝ่ัง)         
(4)       

วนัที ่14 ส.ค.61    ซะคาอมินิะโตะ ประเทศญี่ปุ่ น  (อสิระทวัร์เสริมบนฝ่ัง)   
         (5)       
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 อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ
การคดัสรรไวบ้นเรือส าราญ Costa neoRomantica 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
09.00 น.  เรือส าราญ Costa neoRomantica เขา้เทียบท่าเมืองปูซาน หรือ พูซาน (Pusan) เมืองท่าท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต ้มีประชากรประมาณ 3.65 ลา้นคน และปูซานยงัคงเป็นเมืองท่ีใหญ่
อนัดบั 2 ของประเทศรองจากกรุงโซล  

  อสิระเลอืกซ้ือทวัร์เสริม ตามอธัยาศัย 
19.00 น.   เรือส าราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองปูซาน 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
หมายเหตุ 
ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดั
กระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ  าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ท่ี
ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้ งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่าน
ตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จ
ค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  
08.00 น.   เรือส าราญ Costa neoRomatica เขา้เทียบท่าเมืองฟุกโุอะกะ 

 น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญ และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดิน
ทางเขา้เมืองฟุกุโอกะ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายนืยนั
ระบุรับดว้ยตนเอง  จากนั้นน าท่านเดินไปยงัสนามบินฟุกโุอกะ เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

11.35 น.  ออกเดินทางจากฟุกโุอะกะโดยเท่ียวบินท่ี TG649 
14.55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
 
 

 

วนัที ่15 ส.ค.61   ปูซาน ประเทศเกาหลใีต้  (อสิระทวัร์เสริมบนฝ่ัง)            
                (6)       

วนัที ่16 ส.ค. 61    ฟุกโุอกะ – กรุงเทพฯ                                   
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อตัราค่าบริการ : การเดินทาง 10 – 16 ส.ค. 2561 

 

แบบห้องพกั      ผู้ใหญ่ท่านล่ะ 
 (พกั 2 ท่านต่อห้อง) 

 ผู้ใหญ่คนที ่3 และ 4 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

   พกัเดีย่ว 

หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง 48,999 45,999* 37,999* 60,999 

หอ้งพกัแบบมีหนา้งต่าง 50,999 47,999* 37,999* 64,999 

หอ้งพกัแบบมีระเบียง โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 

 
หมายเหตุ : 1. ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงราคา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระยะเวลาในการจอง,จ านวนหอ้งพกับนเรือท่ียงัวา่งอยู ่
  2. *ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบหอ้งส าหรับผูเ้ขา้พกัมากกวา่ 2 ท่านข้ึนไป (ท่านท่ี 3, 4 และเด็ก)    
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดัสายการบินไทยไป-กลบั กรุงเทพฯ-ฟุกุโอะกะ-กรุงเทพฯ ตอ้ง

เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
2. หอ้งพกับนเรือส าราญ 5 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่านเท่านั้น, ทวัร์ตามโปรแกรมท่ีระบุ  
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 
5. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ 
6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน ้ามนัสายการบิน 
7. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการ  น ้ าหนกัรวมท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน ้ าหนกัเกินกว่าท่ี

ก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคานเ์ตอร์เช็คอิน 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่

เกิน 70 ปี) 
9. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 
อตัรานีไ้ม่รวม: 
1.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
2.  ทวัร์เสริมบนฝ่ัง (shore excursion) ,ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 
3. ค่าทิปพนกังานบนเรือ ท่านละ USD 13.50/คืน/ท่าน (ช าระบนเรือ) ,ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 
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4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง ,ค่าวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 
5. อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกบัทางเรือ,ค่าแพคเกจน ้าด่ืมบนเรือส าราญ 
6.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 
เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ 

เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทั

ภายใน 2 วนั 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัมิฉะนั้นจะถือว่า

การส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนช่ือผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง    

45 วนั และจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลีย่นช่ือคร้ังละ 3,000 บาท/ช่ือ/คร้ัง หรือตามราคาที่สายการบิน และ
เรือเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายมาอกีคร้ัง 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 วนั หกัค่าบริการ ยดึค่ามดัจ า 20,000 บาท 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้ผูเ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่าทวัร์

ใหไ้ด ้
2. เน่ืองจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
    ก่อนการท่องเท่ียวหรือระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว ทางบริษทัจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถ   
    ขอคืนค่าบริการได ้ 
3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
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4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดั
หยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของสายการ
บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกับริษทัฯ จะไม่
รับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การน าส่ิงของผดิกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง 
เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 
 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


