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Costa neoRomantica 

ราคาเริม่ตน้ท่ี 39,999 บาท 

   

สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรใูน 

เสน้ทางญ่ีปุ่ น-เกาหลี กบัเรอืส าราญ 

  

 

 

 
 

 

 

 

ฟกุโุอกะ – มะอิซรุ ุ(เกียวโต) – คานาซาวะ – 

ซาไกมินาโตะ –ปซูาน – ฟกุโุอกะ  

(7 วนั 5 คืน) Group Excluded shore 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัเดินทาง: 26 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2560 

          07 – 13 ตลุาคม 2560 
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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) แห่งน้ีมีช่ือเสียงมากๆ โดยเฉพาะในหมู่เด็กนกัเรียน ท่ีก าลงัจะสอบ
เข้ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ า ล เจ้ า ด า ไซ ฟุ  (Dazaifu 
Tenmangu) นั้ นสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติส าหรับ
ท่านสุกาวะระ มิชิซาเนะ (Sugawara Michizane) 
ผูท่ี้มีอจัฉริยภาพทางการเรียนรู้และมีความสามารถ
ต่างๆ มากมายตั้ งแต่วยัเยาว ์เป็นท่ีเลืองลือโด่งดัง
มากท่านมิชิซะเนะ เกิดท่ีกรุงเกียวโตเป็นนักวิชาการและนักการเมืองในยุคเฮอนั หลงัจากท่ี
ท่านไดเ้สียชีวิตลง ชาวบา้นก็ยกย่องท่านในฐานะเทพเจา้แห่งการเรียนรู้หรือ Tenjin นัน่เอง
แต่ชีวิตของท่านมิชิซะเนะไม่ไดร้าบร่ืนอยา่งท่ีคิด อจัฉริยภาพของท่านฉายแววมาตั้งแต่อายุ
ได้เพียง 11 ปี ท่านสามารถแต่งกลอนได้เอง และความสามารถอันโดดเด่นของท่านเร่ิม
แพร่หลายไปอยา่งกวา้งขวาง เม่ือท่านโตเป็นหนุ่มยงัแสดงความสามารถในการยงิธนูอีกดว้ย 
ท่านไดเ้ป็นคนโปรดของจกัรพรรดิ และไดรั้บมอบต าแหน่งส าคญัๆ มากมาย ทั้งทางการทูต
กบัจีนและยงัเป็นผูป้กครองเมืองซะนุกิ เหล่าขุนนางในสมยัก่อนจึงพาลกนัอิจฉาไม่ชอบหนา้ 

วนัแรก กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ                         (1) 

วนัทีส่อง สุวรรณภูม ิ– ฟุกโุอะกะ – เรือส าราญ Costa neoRomantica              (2) 
            (1) 
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เลยไดใ้ห้ร้ายท่าน สมคบคิดกบัตระกุลฟูจิวะระ ท่ีกุมอ านาจอยู่ในยุคนั้น และขบัไล่ให้ออก
จากกรุงเกียวโตไปยงัดินแดนไกลโพน้ ซ่ึงกคื็อท่ีดาไซ
ฟุแห่งน้ี การเดินทางระหว่างจาก เกียวโต มายงั ดาไซ
ฟุ นั้ นไกลแสนไกลหลังจากท่านเดินทางมาถึงด้วย
ความยากล าบาก ท่านต้องใช้ชีวิตบั้นปลายอันโดด
เด่ียวท่ีๆแห่งน้ีและส้ินลงดว้ยวยัเพียง 59 ปี เม่ือปี 903 
เหล่าชาวบา้นท่ีรักใคร่เเละเคารพท่านต่างก็เสียใจและหลงัจากท่ีท่านส้ินก็เกิดภยัพิบติัต่างๆ
มากมายท่ีกรุงเกียวโตตระกูลฟุจิวะระท่ีคิดร้ายต่อท่าน ก็เร่ิมลม้หายตายจากไปทีละคน เหล่า
ขนุนางในวงัต่างกลวัเกรงและคิดวา่น่ีเป็นความอาฆาตแคน้ของดวงวญิญาณท่านมิชิซะเนะจึง
ไดท้ าการสร้างศาลเจา้ เพื่อเป็นการไถ่โทษและยกย่องท่านมิชิซะเนะในฐานะ Tenjin ข้ึนท่ี
กรุงเกียวโตและ เมืองดาไซฟุ แห่งน้ี ดงันั้นท่ีเกียว
โตจึงมีศาลเจา้อีกแห่งท่ีอุทิศให้ท่านมิชิซะเนะช่ือ
ว่าศาลเจ้า Kitano Tenmangu  ตัวอาคารหลัก
ของศาลเจ้าท่ีเห็นนั้ นเป็นงานท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี
1591 ส่วนของดั้งเดิมท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี 919 ไดถู้ก
เผาท าลายไปในช่วงสงครามเดินผ่านเสาโทริอิท่ี
ด้านหน้าทางเข้าจะพบกับสะพานสีแดงท่ีมีช่ือเรียกว่า Taikobashi ขา้มผ่านสระ Taijiike 
สะพานน้ีสร้างข้ึนทั้งหมด 3 ส่วน โดยเป็นตวัแทนของ อดีต, ปัจจุบนั และ อนาคต สอดคลอ้ง
กบัหลกัของพระพุทธศาสนาท่ีว่าหน่ึงความคิดควรเก็บไวใ้นช่วงเวลานั้น คือ ให้ปล่อยวาง 
นัน่เอง และสระน ้ าถา้ดูดีๆกจ็ะเห็นวา่เป็นรูปทรงหวัใจ หลงัจากเดินเขา้มาในศาลเจา้จะพบกบั
รูปป้ันววัสีทอง ววัตวัน้ีกมี็ต านาน ในพิธีศพของท่านใชว้วัในการลากเคล่ือนขบวนทนัใดนั้น
เจา้ววัก็หยุดอยู่กบัท่ี ไม่ยอมไปไหน ทุกคนจึงไดต้ดัสินใจ หยุดจดังานพิธีเผาศพกนัท่ีตรงน้ี
และต่อมาบริเวณน้ีก็คือท่ีตั้ งของศาลเจา้ ดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) ในปัจจุบันนั่นเอง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ขณะท่ีรถแล่นเลียบอ่าวฮากาตะ จะผ่านอาคาร ฟุกุโอะกะโดม 
หรือ Yahoo! Dome Japan ซ่ึงเป็นสนามกีฬาของทีมเบสบอลฟุกุโอะกะ ไดเอะ ฮอวก์ส์ หาก
วนัไหนทีมชนะหลงัคาโดมก็จะเปิดออกเป็นการประกาศชยัชนะ รอบสนามเบสบอลยงัมี ช้
อปป้ิงเซ็นเตอร์ ร้านอาหาร ภตัตาคาร ร้านขายของท่ีระลึก 

12.00 น. น าท่านเช็คอินเพื่อข้ึนเรือส าราญ Costa neoRomantica ท่ีหรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมการ
บริการในระดบัสากล บนเรือส าราญท่านจะไดพ้บกบัความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เตม็อ่ิม



  

NRJH 0827,1008 _update 9 Jun 2017 

 

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 ออกจากท่าเมืองฟุกโุอะกะ  
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 

 

วนัทีส่าม   มะอซุิรุ (เกยีวโต) ประเทศญี่ปุ่ น (อสิระทวัร์เสริมบนฝ่ัง)           
              (3)       
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
13.00 น. เรือ Costa neoRoamantica เขา้เทียบท่าเมืองมะอิซุรุ ประเทศญี่ปุ่ น อิสระเลือกซ้ือทัวร์เสริม 

ตั้ งอยู่ในจังหวดัเกียวโต ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นท่าเรือท่ีเป็นประตูเปิดสู่อนุสรณ์สถานทาง
ประวติัศาสตร์ของเมืองมรดกโลกเกียวโต มะอิซุรุ แปลความหมายว่า “นกกระเรียนกระพือ
ปีก” โปรแกรมแนะน า ส าหรับ ซ้ือทวัร์เสริม   

 - อามาโนะฮาชิดาเตะ "หน่ึงในสามววิทวิทศัน์ทางทะเลทีส่วยงามทีสุ่ดในญี่ปุ่ น"  
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ Costa neoRomantica 
22.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองมะอซูิรุ  

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
08.00 น.  เรือส าราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่าเมืองคะนาซาวะ (Kanazawa) อิสระเลือกซ้ือ

ทัวร์เสริม  เมืองหลวงของจงัหวดัอิชิกาวะ เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นอาหารทะเลเน่ืองจากอยู่ติด
ทะเลทางตะวนัตกของญ่ีปุ่น โปรแกรมแนะน า ส าหรับ ซ้ือทวัร์เสริม 

 - สวนเคนโระคุเอ็น สวนท่ีได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ีเป็นหน่ึงในสามสวนงามของ
ประเทศญ่ีปุ่น 

 - ปราสาทคะนาซาวะ ปราสาทเก่าแก่ของตระกูลมะเอดะ ซ่ึงเคยถูกใชเ้ป็นฐานทพัของญ่ีปุ่น 
และวทิยาเขตของมหาวทิยาลยัคะนาซาวะช่วงเวลาหน่ึง  

 - หมู่บ้านเกอิชา  หรือเรียกให้ถูกคือ ถนนฮิกาชิ ชายะ ซ่ึงเป็นเขตร้านน ้ าชา บา้นไมเ้ก่าแก่ท่ี
ปรับปรุงเป็นร้านขายของท่ีระลึก โดยของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของเมืองน้ีคือผลิตภณัฑจ์ากทอง  

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 เมืองซะคาอมิินะโตะ(Sakaiminato) อสิระเลือก

ซ้ือทัวร์เสริม เป็นเมืองในจงัหวดัทตโทริ มีช่ือเสียง
ด้านท่ีพกัตากอากาศ ออนเซนติดทะเล และอาหาร
ทะเลสดๆ สีสันท่ีส าคญัของเมืองน้ีคือถนน Mizuki 

วนัทีส่ี่   คะนาซะวะ ประเทศญี่ปุ่ น (อสิระทวัร์เสริมบนฝ่ัง)         
(4)       

วนัทีห้่า   ซะคาอมินิะโตะ ประเทศญี่ปุ่ น  (อสิระทวัร์เสริมบนฝ่ัง)   
         (5)       
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Shigeru ซ่ึงได้น ารูปป้ันตัวการ์ตูนเหล่าผีๆ จากหนังสือการ์ตูนเร่ืองคิทะโระทั้ งหลายมา
ประดบัประดาบนบาทวถีิ ตวัท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือ เจ้าผน้ีอยคทิะโระ (Kitaro)  

 โปรแกรมแนะน า ส าหรับ ซ้ือทวัร์เสริม  
 - พิพิธภัณฑ์มิสิกิ ชิเงรุ (Mizuki Shigeru Museum) พิพิธภัณฑ์ท่ีจดัแสดงผลงานเก่ียวกับ

การ์ตูนอาจารยชิ์เงรุ คือผูว้าดการ์ตูนคิทะโระ เด็กชายผูป้ราบปีศาจชั่วร้าย (มีเพียงข้อมูล
ภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้น)  

 - หอคอยยุเมะมินาโตะ (Yume Minato Tower) จุดชมวิวท่ีตั้งอยูบ่นชั้นบนสุดในความสูง 43 
เมตร ใหท่้านไดช้มววิทิวทศันข์องเมืองซะคาอิมินะโตะได ้360 องศา  

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

 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 บริเวณท่ีแออดัของเมืองปูซานตั้งอยูบ่ริเวณหุบเขาแคบ
ระหว่างแม่น ้ านกัดง และ แม่น ้าซูหยอง ปูซานไดเ้คยเป็นเจา้ภาพการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ 
2002 และงานเอเปค 2005 ท่ีผ่านมา และยงัคงเป็นเมืองหน่ึงท่ีร่วมจดัการแข่งขนัฟุตบอลโลก 
2002 นอกจากน้ีในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2548 ปูซานไดเ้ขา้ร่วมประมูลเพื่อจะเป็นเจา้ภาพจดั
งานแข่งขนัโอลิมปิกฤดูร้อน 2020  น าท่านเท่ียวชมความงดงามของเมืองปูซาน  

 โปรแกรมแนะน า  
 - อุทยานยงดูซาน (Yongdusan Park) เป็นหน่ึงใน 3 ภูเขาท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด ท่ีมาของช่ือ 

“ยงดูซาน (Yongdusan)”ลกัษณะรูปร่างของภูเขาท่ีเหมือนกบัหวัมงักร ซ่ึงหันหนา้สู่ฝ่ังทะเล 
เพื่อปกป้องและกนัศตัรูท่ีมาจากทะเล  

 - ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) หอคอยชมววิเมืองพูซาน ท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว 
19.00 น.   เรือส าราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองปูซาน 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

วนัทีห่ก   ปูซาน ประเทศเกาหลใีต้  (อสิระทวัร์เสริมบนฝ่ัง)            
                (6)       
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หมายเหตุ 
ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ 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 

อัตราค่าบริการ 
 

ช่วงเวลาเดนิทาง 
26 ส.ค. – 01 ก.ย. 60 

 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
(คนท่ี1 และ 2) 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
(คนท่ี3 และ 4) 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พักเดี่ยว 

ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง 
คลาสิค 

39,999 - - 49,999 

ห้องแบบมีหน้าต่าง 
คลาสิค 

41,999 - - 51,999 

 
ช่วงเวลาเดนิทาง 
07 – 13 ต.ค. 60 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
(คนท่ี1 และ 2) 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
(คนท่ี3 และ 4) 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พักเดี่ยว 

ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง 
คลาสิค 

43,999 - - 51,999 

ห้องแบบมีหน้าต่าง 
คลาสิค 

44,999 - - 54,999 

 

วนัทีเ่จ็ด   ฟุกโุอกะ – กรุงเทพฯ                                  (7)
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อตัราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดัสายการบินไทยไป-กลบั กรุงเทพฯ-ฟุกโุอะกะ-กรุงเทพฯ  
2. หอ้งพกับนเรือส าราญ 5 คืน, ทวัร์ตามโปรแกรมท่ีระบุ  
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 
5. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ 
6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน ้ามนัสายการบิน 
7. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการ  ส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อใบ 

หากน ้ าหนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการ
บินท่ีเคานเ์ตอร์เช็คอิน 

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 เปอร์เซ็นต ์ในกรณีออกใบก ากบัภาษี  
2. ทวัร์เสริมบนฝ่ัง (shore excursion) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 
4. ค่าทิปพนกังานบนเรือ USD 67.50 ต่อท่าน 
5.  ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
6.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 
เง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ 

เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
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การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทั

ภายใน 3 วนั 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัมิฉะนั้นจะถือว่า

การส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
 

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

คืนค่าทวัร์ใหไ้ด ้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้
3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือ
ออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะ
ของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกับริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การน าส่ิงของ
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ผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อ
ไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 
รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


