สัมผัสประสบการณ์การเดินทางส ุดหร ูใน
เส้นทางญี่ ป่ น-เกาหลี
ุ
กับเรือสาราญ

Costa neoRomantica

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

เดินทาง: 10 – 16 ส.ค. 2561 (7 วัน 5คืน)
ราคาเริม่ ต้นที่ 48,999 บาท
•
•
•
•
•

ชมศาลเจ้ าดาไซฟุ เทพเจ้าแห่ งการศึกษา
ทักทายผีนอ้ ยคิทาโร่ ที่เมืองมิสึกชิ ิเกรุ
เยือนเมืองสวยชายทะเลมะอิซุรุ
คานาซาวะเมืองยอดนิยมของสาวๆ
เที่ยวปูซานแดนกิมจิ
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มีหัวหน้ าทัวร์ ดูแลตลอดทริป
บิน Thai Airway(TG) สะสมไมล์ได้
รวมรถรับส่ งไปกลับ ท่ าเรื อ-สนามบิน
พร้ อมทัวร์ ฟุกุโอกะ

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 10 ส.ค.61
21.30 น.
วันที่ 11 ส.ค.61
00.50 น.
08.00 น.

กรุงเทพฯ / สุ วรรณภูมิ
พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย ชั้น 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สนามบินสุ วรรณภูมิ ใช้
ประตูทางเข้าหมายเลข 1 – 2 เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ท่าน
สุ วรรณภูมิ – ฟุกโุ อะกะ – เรื อสาราญ Costa neoRomantica
(1)
ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภุมิ โดยเที่ยวบิน TG648
เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปนุ่ ตามเวลาท้องถิ่นซึ่ งเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและศุลกากร จากนั้นนาท่านเที่ยวชมจังหวัดฟุกุโอะกะ
(Fukuoka) เป็ นเขตเมื องหลัก ในภูมิ ภาคคิ วชู มี เมื องฮะกะตะ (Hakata) เป็ นเมื องหลักของ
จัง หวัด ได้รั บ การจัด อัน ดับ ให้ เป็ นเมื อ งที่ น่ า อยู่ ใ นอัน ดับ ต้ น ๆ ของโลก เนื่ อ งจากมี
สาธารณู ปโภคต่ างๆ ที่พร้อมและครบครัน อีกทั้งเป็ นเมื องใหญ่ อนั ดับ 6 ของประเทศญี่ ปุ่น
แต่มีประชากรไม่หนาแน่นมากอย่างกับที่โตเกี ยว หรื อโอซาก้า บ้านเมืองได้รับการวางผังและ
ถูกจัดไว้อย่างเป็ นระเบียบ สะอาดสะอ้าน น่าอยู่ และน่าเที่ยวชม ในด้านประวัติศาสตร์ ฟุกุโอะ
กะเป็ นเมืองเก่าแก่ เดิมเป็ นเพียงเมืองท่า หรื อเมืองทางผ่านสาหรับเดินทางไปยัง ศาลเจ้ าดาไซ
ฟุ (Dazaifu Tenmangu) แห่ งนี้ มี ชื่ อ เสี ยงมากๆ
โดยเฉพาะในหมู่ เด็ ก นัก เรี ยน ที่ ก าลังจะสอบเข้า
มหาวิทยาลัยศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu)
นั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกี ยรติสาหรับท่านสุ กาวะระ มิ
ชิ ซาเนะ (Sugawara Michizane) ผูท้ ี่มี อจั ฉริ ยภาพ
ทางการเรี ยนรู ้และมีความสามารถต่างๆ มากมายตั้งแต่วยั เยาว์ เป็ นที่เลืองลือโด่งดังมากท่านมิ
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ชิ ซ ะเนะ เกิ ดที่ ก รุ งเกี ยวโตเป็ นนัก วิชาการและนัก การเมื องในยุค เฮอัน หลังจากที่ท่านได้
เสี ยชีวิตลง ชาวบ้านก็ยกย่องท่านในฐานะเทพเจ้าแห่ งการเรี ยนรู ้หรื อ Tenjin นัน่ เองแต่ชีวิต
ของท่านมิชิซะเนะไม่ได้ราบรื่ นอย่างที่คิด อัจฉริ ยภาพของท่านฉายแววมาตั้งแต่อายุได้เพียง
11 ปี ท่านสามารถแต่งกลอนได้เอง และความสามารถอันโดดเด่นของท่านเริ่ มแพร่ หลายไป
อย่างกว้างขวาง เมื่อท่านโตเป็ นหนุ่ มยังแสดงความสามารถในการยิงธนู อีกด้วย ท่านได้เป็ น
คนโปรดของจักรพรรดิ และได้รับมอบตาแหน่งสาคัญๆ มากมาย ทั้งทางการทูตกับจีนและยัง
เป็ นผูป้ กครองเมืองซะนุ กิ เหล่าขุนนางในสมัยก่อนจึงพาลกันอิจฉาไม่ชอบหน้า เลยได้ให้ร้าย
ท่าน สมคบคิดกับตระกุลฟูจิวะระ ที่กุมอานาจอยูใ่ นยุคนั้น และขับไล่ให้ออกจากกรุ งเกียวโต
ไปยังดินแดนไกลโพ้น ซึ่ งก็คือที่ดาไซฟุแห่ งนี้ การเดินทางระหว่างจาก เกี ยวโต มายัง ดาไซฟุ
นั้นไกลแสนไกลหลังจากท่านเดินทางมาถึงด้วยความยากลาบาก ท่านต้องใช้ชีวิตบั้นปลายอัน
โดดเดี่ยวที่ๆแห่ งนี้ และสิ้ นลงด้วยวัยเพียง 59 ปี เมื่อปี 903 เหล่ าชาวบ้านที่รักใคร่ เเละเคารพ
ท่านต่างก็เสี ยใจและหลังจากที่ท่านสิ้ นก็เกิดภัยพิบตั ิต่างๆมากมายที่กรุ งเกียวโตตระกูลฟุจิวะ
ระที่คิดร้ายต่อท่าน ก็เริ่ มล้มหายตายจากไปทีละคน เหล่าขุนนางในวังต่างกลัวเกรงและคิดว่า
นี่เป็ นความอาฆาตแค้นของดวงวิญญาณท่านมิชิซะเนะจึงได้ทาการสร้างศาลเจ้า เพื่อเป็ นการ
ไถ่โทษและยกย่องท่านมิชิซะเนะในฐานะ Tenjin ขึ้นที่กรุ งเกี ยวโตและ เมืองดาไซฟุ แห่ งนี้
ดังนั้นที่เกี ยวโตจึงมีศาลเจ้าอีกแห่ งที่อุทิศให้ท่านมิชิซะเนะชื่อว่าศาลเจ้า Kitano Tenmangu
ตัวอาคารหลักของศาลเจ้าที่เห็นนั้นเป็ นงานที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1591 ส่ วนของดั้งเดิมที่สร้างขึ้ น
เมื่ อปี 919 ได้ถูกเผาทาลายไปในช่วงสงครามเดิ นผ่านเสาโทริ อิที่ดา้ นหน้าทางเข้าจะพบกับ
สะพานสี แดงที่ มี ชื่ อ เรี ย กว่ า Taikobashi ข้า ม
ผ่านสระ Taijiike สะพานนี้ สร้างขึ้นทั้งหมด 3
ส่ วน โดยเป็ นตัวแทนของ อดี ต , ปั จจุ บนั และ
อนาคต สอดคล้องกับหลักของพระพุทธศาสนา
ที่ว่าหนึ่งความคิดควรเก็บไว้ในช่วงเวลานั้น คือ
ให้ ป ล่ อยวาง นั่น เอง และสระน้ าถ้าดู ดี ๆ ก็ จ ะ
เห็ นว่าเป็ นรู ปทรงหัวใจ หลังจากเดิ นเข้ามาในศาลเจ้าจะพบกับรู ปปั้ นวัวสี ทอง วัวตัวนี้ ก็มี
ตานาน ในพิธีศพของท่านใช้ววั ในการลากเคลื่อนขบวนทันใดนั้นเจ้าวัวก็หยุดอยูก่ บั ที่ ไม่ยอม
ไปไหน ทุกคนจึงได้ตดั สิ นใจ หยุดจัดงานพิธีเผาศพกันที่ตรงนี้ และต่ อมาบริ เวณนี้ ก็คือที่ต้ งั
ของศาลเจ้า ดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) ในปัจจุบนั นัน่ เอง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
ท่าเรื อฮากาตะ
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นาท่านเช็คอินเพื่อขึ้ นเรื อสาราญ Costa neoRomantica ที่หรู หราในสไตล์ยุโรป พร้อมการ
บริ การในระดับสากล บนเรื อสาราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบ เต็มอิ่ม
กับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชี ย 5 มื้ อต่อวัน ชมการแสดงแสนอลังการทุกคื นหลัง
อาหาร รื่ นเริ งกับการร้องเพลงและเต้นรา **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิ จกรรม
ต่างๆ ที่เรื อสาราญ Costa neoRomatica จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่ ง
ถึงห้องพักของท่านทุกคืน**
*** ก่อนทีเ่ รื อสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรื อจะมีการซ้ อมหนีภยั ตามหลักสากล (Muster Drill)
โดยขอให้ ผ้ ูโดยสารทุกท่ านมารายงานตัวยังจุดที่กาหนดไว้ โดยสั งเกตจุดรวมพลของแต่ ล่ะท่ านได้ ที่แผ่ นป้ าย
ด้ านหลังประตูห้องพักของท่ าน***
16.00 น.
เรื อ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองฟุกโุ อะกะ
คา่
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญ
อิสระพักผ่อน หรื อ เลือกใช้บริ การพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ
การคัดสรรไว้บนเรื อสาราญ Costa neoRomantica
12.00 น.

วันที่ 12 ส.ค. 61
มะอิซุรุ (เกียวโต) ประเทศญีป่ ุ่ น (อิสระทัวร์ เสริมบนฝั่ง)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้
า ณ ห้องอาหารของเรื อสาราญ
(3)
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรื อเลื อกที่จะไปออกกาลัง
กายรับอรุ ณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้ า หรื อหากต้องการฟิ ตร่ างกายท่านสามารถเลือกใช้
บริ การของห้อง Fitness Center ส่ วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับ
การเลื อกชม เลื อกซื้ อ สิ นค้าที่ ระลึ ก สิ นค้าแบรนด์ต่ างๆ ที่ ร้าน Duty Free บนเรื อส าราญ
สาหรับท่านที่ชอบการเสี่ ยงดวงห้อง Casino บนเรื อสาราญสามารถตอบสนองความต้องการ
ของท่านได้เป็ นอย่างดี
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กลางวัน
13.30 น.

คา่
22.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรื อสาราญ
เรื อ Costa neoRoamantica เข้าเทียบท่าเมื องมะอิซุรุ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในจังหวัดเกี ยวโต
ซึ่ งกล่ าวได้ว่าเป็ นท่าเรื อที่เป็ นประตูเปิ ดสู่ อนุ สรณ์ สถานทางประวัติศาสตร์ ของเมื องมรดก
โลกเกียวโต มะอิซุรุ แปลความหมายว่า “นกกระเรียนกระพือปี ก”
อิสระเลือกซื้อทัวร์ เสริม ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรื อสาราญ Costa neoRomantica
เรื อ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองมะอิซูรุ

วันที่ 13 ส.ค. 61
คะนาซะวะ ประเทศญีป่ ุ่ น (อิสระทัวร์ เสริมบนฝั่ง)
(4)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสาราญ
08.00 น.
เรื อสาราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่าเมื องคะนาซาวะ (Kanazawa) เมื องหลวงของ
จังหวัดอิชิกาวะ เมืองที่มีชื่อเสี ยงด้านอาหารทะเลเนื่องจากอยู่ติดทะเลทางตะวันตกของญี่ปุ่น
อิสระเลือกซื้อทัวร์ เสริม ตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรื อสาราญ
18:00 น.
เรื อสาราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองคะนาซาวะ
วันที่ 14 ส.ค.61
เช้ า
08.00 น.

17.00 น.
คา่

ซะคาอิมนิ ะโตะ ประเทศญีป่ ุ่ น (อิสระทัวร์ เสริมบนฝั่ง)
(5)
รับประทานอาหารเช้
า ณ ห้องอาหารของเรื อสาราญ
เรื อสาราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่า เมื องซะคาอิมินะโตะ(Sakaiminato) เป็ นเมื อง
ในจังหวัดทตโทริ มีชื่อเสี ยงด้านที่พกั ตากอากาศ ออน
เซนติดทะเล และอาหารทะเลสดๆ สี สันที่สาคัญของ
เมื องนี้ คื อถนน Mizuki Shigeru ซึ่ งได้น ารู ปปั้ นตัว
การ์ ตู น เหล่ า ผี ๆ จากหนั ง สื อการ์ ตู น เรื่ องคิ ท าโร่
ทั้งหลายมาประดับประดาบนบาทวิถี ตัวที่ โดดเด่ น
ที่สุดคือ เจ้ าผีน้อยคิทาโร่ (Kitaro)
อิสระเลือกซื้อทัวร์ เสริม ตามอัธยาศัย
เรื อสาราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองซะคาอิมินะโตะ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรื อสาราญ

(JF) NRJH 0811

อิสระพักผ่อน หรื อ เลือกใช้บริ การพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ
การคัดสรรไว้บนเรื อสาราญ Costa neoRomantica
วันที่ 15 ส.ค.61
ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (อิสระทัวร์ เสริมบนฝั่ง)
(6) า ณ ห้องอาหารของเรื อสาราญ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้
09.00 น.
เรื อสาราญ Costa neoRomantica เข้าเทียบท่าเมืองปูซาน หรื อ พูซาน (Pusan) เมืองท่าที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปูซานยังคงเป็ นเมืองที่ใหญ่
อันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุ งโซล
อิสระเลือกซื้อทัวร์ เสริม ตามอัธยาศัย
19.00 น.
เรื อสาราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองปูซาน
คา่
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรื อสาราญ
หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋ าลงจากเรื อ ท่านจะต้องจัด
กระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาเป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่
ของเรื อจะมาเก็ บกระเป๋ าใบใหญ่ ข องท่ านไปตั้งแต่ ก ลางดึ ก และบัญ ชี ค่ าใช้จ่ ายต่ างๆ จะถู ก ส่ งมาให้ ท่า น
ตรวจเช็ค ก่ อนทาการชาระในวันรุ่ งขึ้ น ส าหรั บท่ านที่ ตอ้ งการชาระผ่านบัต รเครดิ ต ทางบริ ษ ัทเรื อจะชาร์ จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
วันที่ 16 ส.ค. 61
เช้ า
08.00 น.

11.35 น.
14.55 น.

ฟุกโุ อกะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสาราญ
เรื อสาราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่าเมืองฟุกุโอะกะ
นาท่ านเช็คเอาท์ออกจากเรื อส าราญ และนาท่ านผ่านพิ ธี การตรวจลงตราหนังสื อเพื่ อเดิ น
ทางเข้าเมืองฟุกุโอกะ ณ บริ เวณท่าเรื อ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ ซึ่ งทุกท่านจะต้องมายืนยัน
ระบุรับด้วยตนเอง จากนั้นนาท่านเดินไปยังสนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางจากฟุกุโอะกะโดยเที่ยวบินที่ TG649
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่ าบริการ : การเดินทาง 10 – 16 ส.ค. 2561

แบบห้ องพัก

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

ผู้ใหญ่ ท่านล่ะ

พักเดีย่ ว

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

48,999

45,999*

37,999*

60,999

ห้องพักแบบมีหน้างต่าง

50,999

47,999*

37,999*

64,999

ห้องพักแบบมีระเบียง
หมายเหตุ :

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

1. ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บ
ั ระยะเวลาในการจอง,จานวนห้องพักบนเรื อที่ยงั ว่างอยู่
2. *ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตรวจสอบห้องสาหรับผูเ้ ข้าพักมากกว่า 2 ท่านขึ้นไป (ท่านที่ 3, 4 และเด็ก)

อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัดสายการบินไทยไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ฟุ กุโอะกะ-กรุ งเทพฯ ต้อง
เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น
2. ห้องพักบนเรื อสาราญ 5 คืน พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น, ทัวร์ ตามโปรแกรมที่ระบุ
3. รถรับส่ งจากสนามบินและท่าเรื อ
4. อาหารบนเรื อสาราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสาราญ
5. หัวหน้าทัวร์ คนไทยร่ วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ
6. ภาษีท่าเรื อ, ภาษีน้ ามันสายการบิน
7. ค่าขนกระเป๋ าซึ่ งสายการบินมีบริ การ น้ าหนักรวมท่านละไม่เกิ น 30 กิ โลกรัม หากน้ าหนักเกิ นกว่าที่
กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสี ยชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่
เกิน 70 ปี )
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
2. ทัวร์ เสริ มบนฝั่ง (shore excursion) ,ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
3. ค่าทิปพนักงานบนเรื อ ท่านละ USD 13.50/คืน/ท่าน (ชาระบนเรื อ) ,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
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4. ค่าทาหนังสื อเดินทาง ,ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
5. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรื อ,ค่าแพคเกจน้ าดื่มบนเรื อสาราญ
6. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดิ นทางต้องมี สมาชิ กอย่างน้อย 20 ท่ านและทางบริ ษ ัทต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ ก หรื อ
เลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั
ภายใน 2 วัน
2. ส่ วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ครบถ้วนก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วันมิฉะนั้นจะถือว่า
การสารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการยึดบางส่ วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่ อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลีย่ นชื่ อผู้เดินทางได้ ก่อนวันเดินทาง
45 วัน และจะมีค่าใช้ จ่ายในการเปลีย่ นชื่ อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่ อ/ครั้ง หรื อตามราคาทีส่ ายการบิน และ
เรื อเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายมาอีกครั้ง
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 วัน หักค่าบริ การ ยึดค่ามัดจา 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 อบางส่วน
ก่อนการท่องเที่ยวหรื อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถ
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ขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการ
บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลักบริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนาสิ่งของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้
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