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Diamond Princess  

       ญ่ีปุ่ น เกาหลี  10วนั 9คืน  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

พกับนเรือ Diamond Princess 9 คืน   
 
 

 

ก าหนดการเดินทาง วนัท่ี 23 ก.ย. – 2 ต.ค. 2562 

    วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เวลาถึงท่าเรือ เวลาเรือออก 

(1) จนัทรท์ี ่23 ก.ย. 62 เมอืงโตเกยีว (โยโกฮามา่), ประเทศญี่ปุน่  17.00 น. 

(2) องัคารที ่24 ก.ย. 62 เมอืงโทบะ, ประเทศญีปุ่น่ 07.00 น. 15.00 น. 

(3) พุธที ่25 ก.ย. 62 เมอืงทาคามตัส,ึ ประเทศญี่ปุน่ 09.00 น. 17.00 น. 

(4) พฤหสับดทีี ่26 ก.ย. 62 ล่องทะเล   

(5) ศุกรท์ี ่27 ก.ย. 62 เมอืงปซูาน, ประเทศเกาหลใีต ้ 09.00 น. 18.00 น. 

(6) เสารท์ี ่28 ก.ย. 62 เมอืงซากาอมินิาโตะ, ประเทศญีปุ่น่ 08.00 น. 18.00 น. 

(7) อาทติยท์ี ่29 ก.ย. 62 เมอืงคานาซาวะ, ประเทศญี่ปุน่ 07.00 น. 18.00 น. 

(8) จนัทรท์ี ่30 ก.ย. 62 เมอืงซากาตะ, ประเทศญีปุ่่น 07.00 น. 16.00 น. 

(9) องัคารที ่1 ต.ค. 62 ล่องทะเล   

(10) พุธที ่2 ต.ค. 62 เมอืงโตเกยีว (โยโกฮามา่), ประเทศญี่ปุน่ 06.00 น.  
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จนัทรท่ี์ 23 ก.ย. 62 (1) เมืองโตเกียว (โยโกฮาม่า), ประเทศญ่ีปุ่ น 

......... น. ออกเดนิทางสู่ กรงุโตเกยีว ประเทศญี่ปุน่ (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั)  

......... น. เดนิทางถงึ กรงุโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาญีปุ่น่เรว็กว่าไทย 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจ
หนงัสอืเดนิทาง และศุลกากรทีส่นามบนิเรยีบรอ้ยแลว้  

 
แนะน าใหท้่านเดนิทางตรงไปยงัท่าเรอืโยโกฮามา่ (จากสนามฮาเนดะ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30-60 
นาท ีขึน้อยูก่บัสภาพการจารจร)  

 
14.00 น.  ใหท้่านเดนิทางสู่ ท่าเรือนานาชาติโอซงับาชิ (Osanbashi Yokohama) “กรณุาเชค็อินขึ้นเรือ

อย่างน้อย 2 ชม. ก่อนเรือออก”เพื่อขึน้เรอื Diamond Princess Cruise ใหท้่านไดพ้กับนเรอื
ส าราญสุดหร ูเรอืนี้เป็นเรอืทีผ่ลติโดย บรษิทั มติซบูชิ ิอนิดสัตร ีโดยอู่ต่อเรอืในญีปุ่น่ จดทะเบยีนทีแ่ฮ
มลิตนั-เบอรม์วิดา น ้าหนักรวม 115,875 ตนั สงู 18 ชัน้ และยงัมีดาดฟ้าอีก 2 ชัน้ รองรบั
ผูโ้ดยสารได้สงูสดุ 2,670 น และลูกเรือ 1,100 คน บนเรอืส าราญระดบัโลกนี้ ท่านจะไดพ้บกบั
ความหรหูรา และอลงัการของแต่ละการบรกิารหอ้งพกัแบบเหน็ววิทะเล ไนตค์ลบั คาสโิน หอ้ง
ภาพยนตร ์รา้นคา้ปลอดภาษ ีหอ้งฟิตเนส ออนเซน็สไตลญ์ีปุ่น่ (มคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) และหอ้งอาหาร
นานาชนิด ทุกท่านจะไดล้องชมิอาหารชัน้เลศิทีเ่สริฟ์ใหก้บัลกูคา้คนพเิศษบนเรอืล านี้   

 
   Diamond Princess Ship Fact 
   Technical Chart 
 115,875 gross tons   
 Guest Capacity: 2,670  
 Length: 952 feet  
 Deck: 18  
 Inaugural Cruise: March 13, 2004 
 Number of Crew:  1,100 
 Height:  205 feet  
 Guest Cabin: 1,337   
 Refurbished: March 2014 
 Builder: Mitsubishi Heavy Industries, Nagasaki, Japan 

 
 

17.00 น.  เรอืออกจากท่า มุง่หน้าสู่ เมอืงโทบะ, ประเทศญีปุ่่น 

ค ่า  เชิญท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือ  

 พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Diamond Princess 
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องัคารท่ี 24 ก.ย. 62 (2) เมืองโทบะ, ประเทศญ่ีปุ่ น  
07.00 น.  เรอืจอดเทยีบท่า เมืองโทบะ, ประเทศญ่ีปุ่ น  
   เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า กลางวนั และเยน็  ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  

เตม็อ่ิมกบักิจกรรมบนเรือ หรือสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์สริมได้บนเรือ หรือท่านสามารถเดิน
เล่นบนฝัง่ได้ 
เมืองโทบะ (Toba) ทีม่ชีื่อเสยีงดา้นการผลติไข่มุก
คุณภาพดจีากเกาะไข่มกุมกิโิมโตะ (Mikimoto Pearl 
Island) และเรือ่งราวของอะมะ (Ama) กลุ่มสตรทีีด่ าน ้า
ไดเ้ก่งและอดึทีสุ่ด ผูผ้นัตวัเองจากการหาอาหารทะเลมา
เป็นคนเลีย้งหอยมกุ  

สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน า 
 พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าโทบะ (Toba Aquarium)  
 พพิธิภณัฑไ์ข่มกุมกิโิมโตะ (Mikimoto Pearl Museum) 
 อุทยานแห่งชาตอิเิซะชมิะ (Ise-Shima National Park)  

 

ในกรณทีีท่่านลงจากเรอืกรุณากลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกอยา่งน้อย 1 ชัว่โมง 
 

15.00 น.  เรอืออกจากท่า มุง่หน้าสู่ เมอืงทาคามตัส,ึ ประเทศญีปุ่น่ 
 

 พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Diamond Princess 
 

พธุท่ี 25 ก.ย. 62 (3)  เมืองทาคามตัสึ, ประเทศญ่ีปุ่ น 
09.00 น.  เรอืจอดเทยีบท่า เมืองทาคามตัสึ, ประเทศญ่ีปุ่ น 

 เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า กลางวนั และเยน็  ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  

เตม็อ่ิมกบักิจกรรมบนเรือ หรือสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์สริมได้บนเรือ หรือท่านสามารถเดิน
เล่นบนฝัง่ได้ 
ทาคามตัสึ (Takamatsu) คอื เมอืงใจกลางจงัหวดัคากาวะ ทีต่ ัง้
อยูใ่นภูมภิาคชโิกกุของญีปุ่่น โดยขึน้ชื่อเรือ่งแหล่งท่องเทีย่วทาง
ประวตัศิาสตรอ์ย่าง “สวนรติสรึนิ” และรอ่งรอยปราสาททาคามตัส ึ 

สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน า 
 สวนรสิรึนิโคเอน (Ritsurin Koen) 
 พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ชโิกกุมรูะ (Shikoku Mura) 

 

ในกรณทีีท่่านลงจากเรอืกรุณากลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกอยา่งน้อย 1 ชัว่โมง 
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17.00 น.  เรอืออกจากท่า มุง่หน้าสู่ เมอืงปซูาน, ประเทศเกาหลใีต้ 

 พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Diamond Princess 
 

พฤหสับดีท่ี 26 ก.ย. 62 (4) ล่องทะเล 
 เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า กลางวนั และเยน็  ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  
 

วนัน้ีเป็นวนัที่ท่านจะไดส้นุกสนาน และเพลดิเพลนิกบักจิกรรม
ต่างๆ มากมายบนเรอื ทีม่ใีหทุ้กทา่นรว่มสนุกกนัตลอดทัง้วนั 
 
 

 

 พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Diamond Princess 
 

ศกุรท่ี์ 27 ก.ย. 62 (5)  เมืองปซูาน, ประเทศเกาหลีใต้ 
09.00 น.  เรอืจอดเทยีบท่า เมืองปซูาน, ประเทศเกาหลีใต้ 

 เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า กลางวนั และเยน็  ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  

เตม็อ่ิมกบักิจกรรมบนเรือ หรือสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์สริมได้บนเรือ หรือท่านสามารถเดิน
เล่นบนฝัง่ได้ 
เมืองปซูาน (Busan) เป็นเมอืงทีเ่จรญิเป็นอนัดบั 2 ของ
เกาหล ี และเป็นเมอืงท่าเรอืทีใ่หญ่ทีสุ่ด มสีถานที่
ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหม้า
เยอืนไดม้ากกว่าปีละหลายแสนคน เช่น Haeundae, 
Songdo และ Gwangalli Beaches 

สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน า 
 วดัเบยีวเมยีวซา วดัเก่าแก่หนึ่งใน 3 วดัหลกัของเกาหลใีต ้(Beomeosa Temple)   
 หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอ็น (Gamcheon Culture Village) 
 ตลาดปลาจากลัช ี(Jagalchi Fish Market) 
 ตลาดกุกเจชจิงั (Gukje Market) 
 วดัแฮดอง ยงกุงซา วดัเก่าแก่ทีส่วยสุดในปซูาน (Haedong Yonggungsa temple) 
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ในกรณทีีท่่านลงจากเรอืกรุณากลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกอยา่งน้อย 1 ชัว่โมง 

18.00 น.  เรอืออกจากท่า มุง่หน้าสู่ เมอืงซากาอมินิาโตะ, ประเทศญีปุ่น่ 
 

 พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Diamond Princess 
 

เสารท่ี์ 28 ก.ย. 62 (6)  เมืองซากาอิมินาโตะ, ประเทศญ่ีปุ่ น 
08.00 น.  เรอืจอดเทยีบท่า เมืองซากาอิมินาโตะ, ประเทศญ่ีปุ่ น 

 เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า กลางวนั และเยน็  ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  

เตม็อ่ิมกบักิจกรรมบนเรือ หรือสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์สริมได้บนเรือ หรือท่านสามารถเดิน
เล่นบนฝัง่ได้ 
เมืองซากาอิมินาโตะ (Sakaiminato) ทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดัตอ็ตโตร ิ(Tottori) เมอืงขึน้ชื่อเรือ่งของทีพ่กั
ตากอากาศ ออนเซน็ตดิทะเล และอาหารทะเลสดๆของ
ภมูภิาคชโูกกุ แหล่งท่องเทีย่วทีเ่ด่นๆ ทีถ่อืว่าเป็น
ไฮไลทข์องเมอืงตากอากาศแห่งนี้ เหน็จะเป็น “ถนนสาย
ภตูพิราย (Mizuki Shigeru Road)” ถนนแห่งนี้เป็นตวั
การต์ูนเหล่าผีๆ ทัง้หลาย  

สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน า 
 ศาลเจา้อซิุโมะไทชะ (Izumo Taisha) เป็นหวัใจของศาลเจา้ทัง้หมดในบรเิวณ Izumo 
 ปราสาทมตัสเึอะ (Matsue Castle) 
 ถนนภตูพิรายในเมอืงซากาอมินิาโตะ (Mizuki Shigeru Road)   
 เนินทรายตอ็ตโตร ิ(Tottori Sand Dunes)  

 

ในกรณทีีท่่านลงจากเรอืกรุณากลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกอยา่งน้อย 1 ชัว่โมง 

18.00 น.  เรอืออกจากท่า มุง่หน้าสู่ เมอืงคานาซาวะ, ประเทศญีปุ่่น 
 

 พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Diamond Princess 
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อาทิตยท่ี์ 29 ก.ย. 62  (7)  เมืองคานาซาวะ, ประเทศญ่ีปุ่ น 
07.00 น.  เรอืจอดเทยีบท่า เมืองคานาซาวะ, ประเทศญ่ีปุ่ น 

 เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า กลางวนั และเยน็  ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  

เตม็อ่ิมกบักิจกรรมบนเรือ หรือสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์สริมได้บนเรือ หรือท่านสามารถเดิน
เล่นบนฝัง่ได้ 
คานาซะวะ (Kanazawa) ถอืไดว้่าเป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอนัรุ่งเรอืง และอารยธรรมอนัล ้าค่า
ตัง้แต่สมยัเอโดะ ช่วงทีขุ่นนางศกัดนิาชัน้สงูทัง้หลายต่างให้
การสนับสนุนในเรือ่งของการท างานฝีมอืและวฒันธรรม ถอื
ว่าเป็นโชคดขีองคานาซาวะ ทีส่ามารถรอดพน้จาดการ
ท าลายลา้งในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่องมาได ้ ในปจัจบุนัน้ี
ส่วนหน่ึงของเมอืงเก่านัน้ยงัคงสภาพด ี ทัง้ๆทีอ่ยู่มาตัง้แต่
สมยัโบราณ 

สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน า 
 เทีย่วตลาดโอมโิจ (Omicho Market) 
 สวนเคน็โรคุเอน็ (Kenrokuen Garden) 1 ใน 3 สวนทีส่วยทีสุ่ดของญีปุ่น่  
 หมูบ่า้นฮงิาช ิชายะ (Higashi Chaya District)  

 

ในกรณทีีท่่านลงจากเรอืกรุณากลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกอยา่งน้อย 1 ชัว่โมง 

18.00 น.  เรอืออกจากท่า มุง่หน้าสู่ เมอืงซากาตะ, ประเทศญีปุ่น่ 
 

 พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Diamond Princess 
 

จนัทรท่ี์ 30 ก.ย. 62 (8)  เมืองซากาตะ, ประเทศญ่ีปุ่ น 
07.00 น.  เรอืจอดเทยีบท่า เมืองซากาตะ, ประเทศญ่ีปุ่ น 

 เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า กลางวนั และเยน็  ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  

เตม็อ่ิมกบักิจกรรมบนเรือ หรือสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์สริมได้บนเรือ หรือท่านสามารถเดิน
เล่นบนฝัง่ได้ 
เมืองซากาตะ (Sakata) ในจงัหวดัยามากาตะ (Yamagata) เป็นเมอืงทีเ่จรญิรุง่เรอืงดา้นวฒันธรรม
และเป็นเมอืงท่าคา้ขายทีส่ าคญัในสมยัเอโดะ แหล่งท่องเทีย่ว
ส่วนใหญ่ไมว่่าจะเป็น พพิธิภณัฑศ์ลิปะฮมมะ ทีเ่กบ็รกัษา
เอกสารทางประวตัศิาสตรเ์อาไวม้ากมาย และภตัตาคาร
อาหารญี่ปุน่โซมาโร ทีส่ามารถเพลดิเพลนิกบัการร่ายร าของ
ไมโกะได ้ลว้นแต่ไดร้บัอทิธพิลของวฒันธรรมคติามาเอะบเูนะ
มาอย่างลกึซึง้ 

https://matcha-jp.com/th/1156
https://matcha-jp.com/th/2676
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สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน า 
 โกดงัซงัเคยีว (Sankyo Warehouses) 
 พพิธิภณัฑศ์ลิปะฮมมะ (Homma Museum of Art) สวนญีปุ่น่และสมบตัริะดบัชาต ิ
 ซนัโนคลบั (Sanno Club) สมัผสัหตัถกรรมดัง้เดมิ 
 

ในกรณทีีท่่านลงจากเรอืกรุณากลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกอยา่งน้อย 1 ชัว่โมง 
16.00 น.  เรอืออกจากท่า มุง่หน้าสู่ เมอืงโตเกยีว (โยโกฮาม่า), ประเทศญีปุ่น่ 
 

 พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Diamond Princess 
 

องัคารท่ี 1 ต.ค. 62 (9) ล่องทะเล 
 เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า กลางวนั และเยน็  ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  
 

วนัน้ีเป็นวนัที่ท่านจะไดส้นุกสนาน และเพลดิเพลนิกบักจิกรรม
ต่างๆ มากมายบนเรอื ทีม่ใีหทุ้กทา่นรว่มสนุกกนัตลอดทัง้วนั 
 
 

 
 

*** คืนน้ี ขอให้ทุกท่านจดักระเป๋าสมัภาระใบใหญ่ และวางไว้หน้าห้องพกัของท่าน เพ่ือท่ี
เจ้าหน้าท่ีจะได้รวบรวมไปเกบ็ไว้ท่ีห้องสโตร ์ และน าลงจากเรือในวนัรุ่งขึ้น โดยเรือจะแจ้ง
เวลาให้ท่านทราบอีกครัง้หน่ึง  
ขอให้ทุกท่านแยกของใช้จ าเป็นเช่นเส้ือผา้ หนังสือเดินทาง (Passport) เอกสารต่างๆ รวมถึง
ยาประจ าตวัใส่กระเป๋าเดินทางใบเลก็ 
 

 พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Diamond Princess 
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พธุท่ี 2 ต.ค. 62  (8)  เมืองโตเกียว (โยโกฮาม่า), ประเทศญ่ีปุ่ น 
06.00 น.  เรอืจอดเทยีบท่า ท่าเรือนานาชาติโอซงับาชิ (Osanbashi Yokohama)  

เชญิท่านลงเรอื หลงัผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง และรบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

แนะน าใหท้่านเดนิทางตรงไปยงัจากสนามฮาเนดะ (จากท่าเรอืโยโกฮามา่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
30-60 นาท ีขึน้อยูก่บัสภาพการจารจร)  

 
......... น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั)  
......... น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ.... 
 

 



http://www.princess.com/
mailto:gsa@regaleintl.com


VOYAGE : Sea of Japan RT from Tokyo 9 Days 
SAILING DATE : September 23 – October 02, 2019 
SHIP : Diamond Princess (116,000 Tonnages) 
CATEGORY : INSIDE 1st- 2nd  BALCONY 1st – 2nd  MINI-SUITE 1st – 2nd SUITE 1st – 2nd 
CRUISE FARE :  82,100.- 102,500.- 192,100.-
PORT CHARGE : 7,200.- 7,200.- 7,200.- 7,200.-
GOVERNMENT TAXS : 5,100.- 5,100.- 5,100.- 5,100.-
FUEL SURCHARGE : - - - - 

SELLING PRICE 60,800.- 94,400.- 114,800.- 204,400.-

OPTIONS : 
PRE-TRANSFER (SIN) 
POST-TRANSFER (SIN) 
PRE-HOTEL - - - - 
POST-HOTEL - - - - 

TIP (PAID ON BOARD) USD 130.50 USD 130.50 USD 139.50 USD 148.50

   ราคาดงักล่าวขา้งตน้เป็นราคา บาท ต่อท่าน (พกั 2 ท่าน/ 1 หอ้ง) 




 ราคาดงักล่าวขา้งตน้นี้เป็นราคาท่ีเช็ค ณ วนัท่ีเสนอซึ�งอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้น-ลงไดอี้กจนกว่าจะไดรั้บการยนืยนัหอ้งพกัจากเรือ 

 FOC = 16 ท่าน ฟรี 1 ท่าน (หอ้งพกัคู่/ไม่มีหนา้ต่าง)ผูโ้ดยสารท่ีนอนเตียง 3 และ 4 ไม่สามารถมานบัรวมได ้

เง่ือนไขการช าระเงนิ  (หลงัจากมกีารจองห้องพกั) 
 ช าระมดัจ าเพื่อยนืยนัหอ้งพกั (Deposit 10%) ภายใน  1 - 7 วนัหลงัจากไดรั้บการยนืยนัหอ้งพกัจากทางเรือ 
 ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด (Balance/Full Payment) อยา่งนอ้ย 76 วนัก่อนการเดินทาง (ส าหรับเสน้ทาง 7 วนัหรือนอ้ยกวา่)

อยา่งนอ้ย 90 วนัก่อนการเดินทาง (ส าหรับเสน้ทางท่ีมากกวา่ 7 วนั) 
**หากระยะเวลาในการจองห้องพกัน้อยกว่า 76 / 90 วนัก่อนเดนิทาง บริษทัฯใคร่ขอเรียกเกบ็ยอดทัง้หมดหลงัจากได้รับการยนืยนัห้องพกัจาก
ทางเรือ**  
การยกเลกิห้องพกั (หลงัจากมกีารช าระเงนิ) 

 ซ้ือ Waiver 
เน่ืองจากระยะเวลาในการเรียกเกบ็เงินของทางเรือจะเรียกเกบ็ล่วงหน้านาน ดังน้ันเพ่ือประโยชน์ของผู้โดยสารหากท่านไม่สามารถ
เดินทางได้ ทางเรือจึงได้มทีางเลือกในการซ้ือความคุ้มครองการเดินทางในกรณีท่ีท่านติดภาระกิจเร่งด่วน หรือเกิดเหตกุารณ์ไม่คาดฝัน
ท่ีท าให้ท่านไม่สามารถเดินทาง โดยการซ้ือ Waiver โดยมรีายละเอียดดังนี ้:- 
ระยะเวลาในการซ้ือ ท่านสามารถแจง้ความจ านง และช าระเงินพร้อมกบัการช าระมดัจ า หากช าระมดัจ าแลว้จะไม่สามารถซ้ือ

เพ่ิมได ้
ช่ือผู้เดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งแจง้ช่ือ-สกลุ ท่ีสะกดถูกตอ้งตามหนงัสือเดินทาง ในกรณีท่ีช าระเงินมดัจ าใหก้บัทางเรือ

แลว้ จะไม่สามารถแกไ้ขช่ือ หรือตวัสะกด หรือเปล่ียนมือผูโ้ดยสารได ้
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ท่านสามารถยกเลกิห้องพกัได้ 14 วนัล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง โดยจะไดรั้บเงินท่ีช าระมาคืนทั้งหมด 

100% เตม็ ยกเวน้ค่า Waiver 
 ไม่ซ้ือ Waiver 

ยกเลิกมากกวา่  75 วนัข้ึนไป ไม่มีการ Charge ใด ๆ 
ยกเลิกภายใน    74 – 6 1 วนัก่อนเดินทาง ไม่คืนเงินค่ามดัจ า 
ยกเลิกภายใน    60 – 29 วนัก่อนเดินทาง ช าระ  50 % ของราคาเตม็ 
ยกเลิกภายใน    28 – 15 วนัก่อนเดินทาง ช าระ 75 % ของราคาเตม็ 
ยกเลิกภายใน    14 วนัก่อนเดินทาง  ช าระ 100 % เตม็ 

48,500.-

HND 1,300.- // NRT 1,900.-

HND 1,300.- // NRT 1,900.-

HND 1,300.- // NRT 1,900.-

HND 1,300.- // NRT 1,900.-

HND 1,300.- // NRT 1,900.-

HND 1,300.- // NRT 1,900.-

HND 1,300.- // NRT 1,900.-

HND 1,300.- // NRT 1,900.-

ทางเรือจะทาํการเกบ็เงินผูโ้ดยสารเพิ�มเติมท่านละ USD9 ต่อท่าน / วนั ในกรณีที�นํ� ามนัในตลาด New York  Mercantile 

Exchange Index ขึ�นถึง USD70 ต่อบาเรล 
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