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Costa neoRomantica 

เริม่ตน้ 46,999 บาท 

สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหร ู
       ในเสน้ทางญ่ีปุ่ น-เกาหลี กบัเรอืส าราญ 

  
 

 

 
 

 

 

 

โตเกียว–โกเบ–เชจ ู(เกาหลี)–ซะเซะโบะ-          

คาโกชิม่า-โตเกียว  
 
 

       
 

 ชมเมืองท่า “โกเบ” เป็นเมืองเอกของจงัหวดัเฮียวโงะ 
 เท่ียว “เชจู” เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต ้
 ชมววิทะเล “ซะเซะโบะ” เมืองท่าท่ีใหญ่อนัดบัสองของจงัหวดันามาซากิ  
 เมืองคาโกชิม่า"เนเปิลส์แห่งตะวนัออก" 

 
 
  

 
 

  

เดินทาง: 10 - 18 พ.ย. 2561 (9 วนั 7 คืน)  

 

**มหัีวหน้าทวัร์ดูแลตลอดทริปบิน  
 Japan Airlines สะสมไมล์ได้ 
รวมรถรับส่งไปกลบั ท่าเรือ-สนามบิน 

พร้อมทวัร์ โตเกียว 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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รายละเอยีดโปรแกรม 
 

 
20.30 น. พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL) ชั้ น 2 อาคารผู ้โดยสารขาออก 

สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เจา้หน้าท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับเพื่ออ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

23.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภุมิ โดยเท่ียวบิน JL 718 
 

 
07.45 น. เดินทางถึงสนามบินโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ตามเวลาทอ้งถ่ินซ่ึงเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
10.30 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** 

*** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลกัสากล (Muster Dril)
โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ละท่านได้ ที่แผ่น
ป้ายด้านหลงัประตูห้องพกัของท่าน*** 

15.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองโตเกยีว  
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ Costa neoRomantica 

  

วนัที ่10 พ.ย. 61  กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ         (1)                 

วนัที ่11 พ.ย. 61  สุวรรณภูม ิ– โตเกยีว  - เรือส าราญ Costa neoRomantica             (2)  
            (1) 
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อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง 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 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
15.00 น. เรือ Costa neoRoamantica เขา้เทียบท่าเมืองโกเบ เป็นเมืองเอกของจงัหวดัเฮียวโงะ ประเทศ 
 ญ่ีปุ่น เป็นเมืองขนาดใหญ่อนัดบัท่ี 5 และเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของญ่ีปุ่น 
 (อสิระทวัร์เสริมบนฝ่ัง) 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ Costa neoRomantica 
22.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองโกเบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่12 พ.ย. 61   โกเบ ประเทศญี่ปุ่ น (อสิระทวัร์เสริมบนฝ่ัง)                      (3)     
         (3)       

วนัที ่13  พ.ย. 61   น่านน า้สากล                                                      (4)       
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เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออก 
ก าลังกายรับอรุณด้วยการจ็อกก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควร
เลือกใช้บริการของห้องSpa & Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการช้อปป้ิง ก็สามารถ
เพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ีระลึก สินคา้แบรนด์ต่าง ๆ ท่ีร้าน Duty 
Free บนเรือส าราญ Costa neoRomatica ส าหรับท่านท่ีชอบการเส่ียงดวงหอ้ง  Casino บน
เรือส าราญฯสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ 
บ่าย อิสระใหท่้านไดเ้ลือกใชบ้ริการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ 

Costa neoRomatica ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel 
Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super 
Karaoke ที ่ Disco 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ Costa neoRomatica   
 อิสระพกัผอ่น  เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการคดั 
 สรรไวบ้นเรือส าราญ Costa neoRomantica 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออก 
ก าลังกายรับอรุณด้วยการจ็อกก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควร
เลือกใช้บริการของห้องSpa & Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการช้อปป้ิง ก็สามารถ
เพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ีระลึก สินคา้แบรนดต่์าง ๆ ท่ีร้าน   
 
 

วนัที ่14 พ.ย. 61   เชจู ประเทศเกาหล ี  (อสิระทวัร์เสริมบนฝ่ัง)              (5) 
         (5)       



 

  

NRJH 1111_up 13 Jun 2018 

 

Duty Free บนเรือส าราญ  Costa neoRomatica ส าหรับท่านท่ีชอบการเส่ียงดวงห้อง  
Casino บนเรือส าราญฯสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ 
13.00 น.  เรือส าราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่า เมืองเชจู หรือ เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลี ตามเวลาทอ้งถ่ินซ่ึงเร็วกว่าประเทศไทย 
2 ชัว่โมงมีลกัษณะเป็นเกาะโดยเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เกาหลีใต้   องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ให้รางวัล
เกาะเชจู      เป็น 1ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย ์ทางธรรมชาติแห่ง
ใหม่ของโลก ( THE WORLD’S NEW 7 WONDERS 
OF NATUR) อสิระเลือกซ้ือทวัร์เสริม ตามอธัยาศัย 

21.00 น.   เรือส าราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองเชจู 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  

 อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ
การคดัสรรไวบ้นเรือส าราญ Costa neoRomantica 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
10.00 น.  เรือส าราญ Costa neoRomantica เขา้เทียบท่าเมือง 
                            ซะเซะโบะเป็นเมืองท่าใหญ่อนัดบั 2 ของจงัหวดั 
                            นางาซากิ ฉายาเมืองท่ีมีเกาะนับไม่ถว้น มีทิวทศัน์      

ทางทะเลอนัสวยงามมีบรรยากาศท่ีสดใส   
อสิระเลือกซ้ือทวัร์เสริม ตามอธัยาศัย 

18.00 น.   เรือส าราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองซะเซะโบะ 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  

 อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ
การคดัสรรไวบ้นเรือส าราญ Costa neoRomantica 
 
 
 

วนัที ่15 พ.ย. 61    ซะเซะโบะ ประเทศญี่ปุ่ น (อสิระทวัร์เสริมบนฝ่ัง)                (6)    
                   (6)       
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เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
08.00 น.  เรือส าราญ Costa neoRomantica เขา้เทียบท่าเมืองคาโกชิม่า เป็นเมืองศูนยก์ลางและ 

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดัคาโกชิม่า ประเทศญ่ีปุ่น ทางทิศตะวนัตกฉียงใตข้องเกาะคิว
ชู คาโกชิม่า มีช่ือเล่นอีกช่ือวา่ "เนเปิลส์แห่งตะวนัออก" ดว้ยลกัษณะภูมิศาสตร์ของอ่าวท่ีมี
ส่วนคลา้ยกนั อากาศท่ีร้อน และมีภูเขาไฟซะกรุะจิมะตั้งอยูใ่กลเ้มือง 

 อสิระเลือกซ้ือทวัร์เสริม ตามอธัยาศัย 
16.00 น.   เรือส าราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองคาโกชิม่า 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

 อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ
การคดัสรรไวบ้นเรือส าราญ Costa neoRomantica 
 
 
 
 

 
 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออก 
ก าลังกายรับอรุณด้วยการจ็อกก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควร
เลือกใช้บริการของห้องSpa & Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการช้อปป้ิง ก็สามารถ
เพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ีระลึก สินคา้แบรนด์ต่าง ๆ ท่ีร้าน Duty 
Free บนเรือส าราญ Costa neoRomatica ส าหรับท่านท่ีชอบการเส่ียงดวงหอ้ง  Casino บน
เรือส าราญฯสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ 

วนัที ่16 พ.ย. 61    คาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่ น (อสิระทวัร์เสริมบนฝ่ัง)                (7)    
                   (6)       

วนัที ่17 พ.ย. 61   น่านน า้สากล                                                     (8)       
      

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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บ่าย อิสระใหท่้านไดเ้ลือกใชบ้ริการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ 

Costa neoRomatica ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel 
Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super 
Karaoke ที ่ Disco 

ค า่                        รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ Costa neoRomatica                    
อิสระพกัผอ่น    เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการ
คดัสรรไวบ้นเรือส าราญ Costa neoRomantica 

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 เขา้เทียบท่าเมืองโตเกียว 

น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือส าราญ และน าท่านผา่นพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเพื่อเดิน 
ทางเขา้เมืองโตเกียว ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายนืยนั
ระบุรับดว้ยตนเอง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าเมจิ ซ่ึงถือวา่เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีส าคญั
ของมหานครโตเกียวไดถู้กท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และไดรั้บการบูรณะข้ึน
ใหม่ในปี ค.ศ.1958 ศาลเจา้เมจิตั้งอยูใ่กลแ้หล่งชอ้ปป้ิงฮาราจูก ุในวนัปีใหม่คนญ่ีปุ่นจะ
นิยมมาขอพรท่ีศาลเจา้แห่งน้ี จากนั้นอิสระท่านชอ้ปป้ิงท่ีออิอน พลาซ่า ศูนยร์วมสินคา้ชั้น
น านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้และยงัมีร้าน 100 เยน 
สินคา้ท่ีมีคุณภาพจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการ 
เลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั (เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของ
ท่านในการเลือกซ้ือสินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)  

วนัที ่18 พ.ย. 61   โตเกยีว - ศาลเจ้าเมจิ – ออิอน พลาซ่า– กรุงเทพฯ               
(9)                          
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เม่ือได้เวลาอันสมควรแล้วน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ  เพื่อเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ 

18.05 น. ออกเดินทางจากโตเกียวโดยเท่ียวบินท่ี JL 707 
23.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

************************************************************************************************************** 

 

อตัราค่าบริการ: เดนิทาง 10 – 18 พ.ย. 61 
 

แบบห้องพกั      ผู้ใหญ่ท่านล่ะ 
 (พกั 2 ท่านต่อห้อง) 

 ผู้ใหญ่คนที ่3 และ 4 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

   พกัเดีย่ว 

หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง     46,999       44,999*       37,999*   57,999 

หอ้งพกัแบบมีหนา้งต่าง     48,999       46,999*       37,999*   60,999 

หอ้งพกัแบบมีระเบียง     56,999        48,999*       37,999*   77,999 
 

หมายเหตุ : 1. ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงราคา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระยะเวลาในการจอง,จ านวนหอ้งพกับนเรือท่ียงัวา่งอยู ่

  2. *ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบหอ้งส าหรับผูเ้ขา้พกัมากกวา่ 2 ท่านข้ึนไป (ท่านท่ี 3, 4 และเด็ก)    
 

อตัราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินชั้ นประหยดัสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว-

กรุงเทพฯ ตอ้งเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
2. หอ้งพกับนเรือส าราญ 7 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้ าการช าระเงินมา) 
3. ทวัร์ตามโปรแกรมท่ีระบุ ,รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 
5. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ 
6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน ้ามนัสายการบิน 
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7. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการ  ส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23 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% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
2. ทวัร์เสริมบนฝ่ัง (shore excursion) ,ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 
3. ค่าทิปพนกังานบนเรือ ท่านละ USD 13.50/คืน/ท่าน (ช าระบนเรือ) ,ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง ,ค่าวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 
5. อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกบัทางเรือ,ค่าแพคเกจน ้าด่ืมบนเรือส าราญ 
6.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 
เง่ือนไข: 
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 
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3. ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงช่ือผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลีย่นช่ือผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 

วนั และจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลีย่นช่ือคร้ังละ 3,000 บาท/ช่ือ/คร้ัง หรือตามราคาที่สายการบิน และเรือ
เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายมาอกีคร้ัง 

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

คืนค่าทวัร์ใหไ้ด ้
2. เน่ืองจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
    ก่อนการท่องเท่ียวหรือระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว ทางบริษทัจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถ   
    ขอคืนค่าบริการได ้ 
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
ผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อ
ไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 
 รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


