สัมผัสประสบการณ์การเดินทางส ุดหร ูใน
เส้นทางญี่ป่ น-เกาหลี
ุ
กับเรือสําราญ

Costa neoRomantica
โตเกียว–โกเบ–เชจู (เกาหลี)–นาโกย่า-โตเกียว
เดินทาง: 9 - 16 มิ.ย. 2561 (8 วัน 6 คืน)
เริม่ ต้น

44,999 บาท

• ชมเมืองท่า “โกเบ” เป็ นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ
• เที่ยว “เชจู” เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้
• เมืองนาโกย่า เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ”
**มีหัวหน้ าทัวร์ ดูแลตลอดทริปบิน
Japan Airlines สะสมไมล์ได้
รวมรถรับส่ งไปกลับ ท่ าเรื อ-สนามบิน
พร้ อมทัวร์ โตเกียว
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รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 9 มิ.ย. 61
20.30 น.

23.30 น.

กรุงเทพฯ / สุ วรรณภูมิ

(1)

พร้ อ มกัน ณ เคาน์ เตอร์ ส ายการบิ น เจแปนแอร์ ไลน์ (JL) ชั้น 2 อาคารผู ้โ ดยสารขาออก
สนามบินสุ วรรณภูมิ ใช้ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับเพื่ออํานวย
ความสะดวกให้แก่ท่าน
ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภุมิ โดยเที่ยวบิน JL 718

วันที่ 10 มิ.ย. 61

สุ วรรณภูมิ – โตเกียว - เรื อสํ าราญ Costa neoRomantica

07.45 น.

(2)

เดินทางถึงสนามบินโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามเวลาท้องถิ่นซึ่ งเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
10.30 น.
นําท่านเช็คอินเพื่อขึ้นเรื อสําราญ Costa neoRomantica ที่หรู หราในสไตล์ยุโรป พร้อมการ
บริ การในระดับสากล บนเรื อสําราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบ เต็มอิ่ม
กับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชี ย 5 มื้อต่อวัน ชมการแสดงแสนอลังการทุ กคืนหลัง
อาหาร รื่ นเริ งกับการร้องเพลงและเต้นรํา **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรม
ต่างๆ ที่เรื อสําราญ Costa neoRomatica จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่ ง
ถึงห้องพักของท่านทุกคืน**
*** ก่อนทีเ่ รื อสํ าราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรื อจะมีการซ้ อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill)
โดยขอให้ ผู้โดยสารทุกท่ านมารายงานตัวยังจุดที่กาํ หนดไว้ โดยสั งเกตจุดรวมพลของแต่ ล่ะท่ านได้ ที่แผ่ นป้ าย
ด้ านหลังประตูห้องพักของท่ าน***
15.00 น.
เรื อ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองโตเกียว
คํา่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารบนเรื อสําราญ Costa neoRomantica
อิสระพักผ่อน หรื อ เลือกใช้บริ การพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ
การคัดสรรไว้บนเรื อสําราญ Costa neoRomantica
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วันที่ 11 มิ.ย. 61
เช้ า

กลางวัน
15.00 น.

คํา่
22.00 น.

โกเบ ประเทศญี่ปนุ่ (อิสระทัวร์ เสริมบนฝั่ง)
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(3)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรื อเลือกที่จะไปออกกําลัง
กายรับอรุ ณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้ า หรื อหากต้องการฟิ ตร่ างกายท่านสามารถเลือกใช้
บริ การของห้อง Fitness Center ส่ วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับ
การเลื อกชม เลื อกซื้ อ สิ น ค้าที่ ระลึ ก สิ น ค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ ร้าน Duty Free บนเรื อสําราญ
สําหรับท่านที่ชอบการเสี่ ยงดวงห้อง Casino บนเรื อสําราญสามารถตอบสนองความต้องการ
ของท่านได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
เรื อ Costa neoRoamantica เข้าเทียบท่าเมืองโกเบ เป็ นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศ
ญี่ปุ่น เป็ นเมืองขนาดใหญ่อนั ดับที่ 5 และเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญของญี่ปุ่น
(อิสระทัวร์ เสริมบนฝั่ง)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ Costa neoRomantica
เรื อ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองโกเบ
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วันที่ 12 มิ.ย. 61
เช้ า

12.00 น.
บ่ าย

คํา่

วันที่ 13 มิ.ย. 61
เช้ า
11.00 น.

น่ านนํา้ สากล
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(4)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
อิ สระให้ท่ านได้พ กั ผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบิ น ของท่ าน หรื อเลื อ กที่ จะไปออก
กําลังกายรั บอรุ ณ ด้วยการจ็อ กกิ้ งบนชั้น ดาดฟ้ า หรื อ หากต้อ งการฟิ ตร่ างกายท่ านควร
เลือกใช้บริ การของห้อง Spa & Fitness Center ส่ วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ ง ก็สามารถ
เพลิดเพลิ นไปกับการเลื อกชม เลือกซื้ อ สิ นค้าที่ ระลึก สิ นค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ ร้าน Duty
Free บนเรื อสําราญ Costa neoRomatica สําหรับท่านที่ชอบการเสี่ ยงดวงห้อง Casino บน
เรื อสําราญฯสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรื อ
อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริ การ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อร่ วมเล่นเกมบนเรื อสําราญ
Costa neoRomatica ตามอัธ ยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel
Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรื อ จะสนุ ก ไปกับ Super
Karaoke ที่ Disco
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ Costa neoRomatica
อิสระพักผ่อน เลือกใช้บริ การพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัด
สรรไว้บนเรื อสําราญ Costa neoRomantica

เชจู ประเทศเกาหลี

(อิสระทัวร์ เสริมบนฝั่ง)

(5)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
เรื อ สํ า ราญ Costa neoRomatica เข้า เที ย บท่ า เมื อ งเชจู
หรื อ เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลี ตามเวลา
ท้ อ งถิ่ น ซึ่ งเร็ ว กว่ า ประเทศไทย 2 ชั่ ว โมงมี ล ัก ษณะ
เป็ นเกาะโดยเป็ นเกาะที่ ใหญ่ ที่สุดในเกาหลีใต้ องค์การ
ยูเนสโก้ (UNESCO) ให้ ร างวัล เกาะเชจู เป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง
มหั ศ จรรย์ ทางธรรมชาติ แ ห่ ง ใหม่ ข องโลก ( THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF
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คํา่
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NATUR) อิสระเลือกซื้อทัวร์ เสริม ตามอัธยาศัย
เรื อสําราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองเชจู
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
อิสระพักผ่อน หรื อ เลือกใช้บริ การพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ
การคัดสรรไว้บนเรื อสําราญ Costa neoRomantica

น่ านนํา้ สากล า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
(6)
เช้วัานที่ 14 มิ.ย. 61 รับประทานอาหารเช้
อิ สระให้ท่ านได้พ กั ผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบิ น ของท่ าน หรื อเลื อ กที่ จะไปออก
กําลังกายรั บอรุ ณ ด้วยการจ็อ กกิ้ งบนชั้น ดาดฟ้ า หรื อ หากต้อ งการฟิ ตร่ างกายท่ านควร
เลือกใช้บริ การของห้อง Spa & Fitness Center ส่ วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ ง ก็สามารถ
พลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สิ นค้าที่ระลึก สิ นค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free
บนเรื อสําราญ Costa neoRomatica สําหรับท่านที่ชอบการเสี่ ยงดวงห้อง Casino บนเรื อ
สําราญฯสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็ นอย่างดี
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรื อ
บ่ าย
อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริ การ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อร่ วมเล่นเกมบนเรื อสําราญ
Costa neoRomatica ตามอัธ ยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel
Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรื อ จะสนุ ก ไปกับ Super
Karaoke ที่ Disco
คํา่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ Costa neoRomatica
อิสระพักผ่อน เลือกใช้บริ การพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัด
สรรไว้บนเรื อสําราญ Costa neoRomantica
วันที่ 15 มิ.ย. 61
นาโกย่ า ประเทศญี่ปนุ่ (อิสระทัวร์ เสริมบนฝั่ง)
(7)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
11.00 น.
เรื อสํ า ราญ Costa neoRomantica เข้ า เที ยบท่ าเมื อ งน าโกย่ า เป็ นเมื อ งให ญ่ ที่ สุ ดใน
“ภู มิภาคชู บุ” ซึ่ งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ ปุ่น บริ เวณรอบๆนาโกย่ามี แหล่ งผลิ ตสิ นค้า
การเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที่มีชื่อเสี ยงของญี่ปุ่นนอกจากนี้ ยงั มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ ห์
ดึงดูดใจให้ท่านมาเที่ยวชมได้อย่างเต็มอิ่ม เช่ น การเที่ยวชมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิ ง
อุตสาหกรรมและยังเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในเมือง และแหล่งช้อปปิ้ งต่าง ๆ อย่างจุใจ
อิสระเลือกซื้อทัวร์ เสริม ตามอัธยาศัย
NRJH 0610_up 31 Jan 2018

ROONGSARP TRAVEL SERVICE CO., LTD. TEL: 02 2240039 / FAX: 02 2248057

17.00 น.
คํา่

PAGE 6

เรื อสําราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองนาโกย่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
อิสระพักผ่อน หรื อ เลือกใช้บริ การพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ
การคัดสรรไว้บนเรื อสําราญ Costa neoRomantica

หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลงจากเรื อ ท่านจะต้องจัด
กระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่
ของเรื อ จะมาเก็บ กระเป๋ าใบใหญ่ ข องท่ านไปตั้งแต่ ก ลางดึ ก และบัญ ชี ค่ าใช้จ่ ายต่ างๆ จะถู ก ส่ งมาให้ท่ าน
ตรวจเช็ค ก่ อ นทําการชําระในวัน รุ่ งขึ้ น สําหรั บท่ านที่ ต ้องการชําระผ่านบัตรเครดิ ต ทางบริ ษ ทั เรื อ จะชาร์ จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
วันที่ 16 มิ.ย. 61
เช้ า
08.00 น.

โตเกียว –ศาลเจ้ าเมจิ - อิออน พลาซ่ า– กรุงเทพฯ

(8)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสําราญ
เรื อสําราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่าเมืองโตเกียว
นําท่านเช็คเอาท์ออกจากเรื อสําราญ และนําท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสื อเพื่อเดิน
ทางเข้าเมืองโตเกียว ณ บริ เวณท่าเรื อ พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยัน
ระบุรับด้วยตนเอง นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าเมจิ ซึ่งถือว่าเป็ นศาลเจ้าชินโตที่สาํ คัญของ
มหานครโตเกียวได้ถูกทําลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่
ในปี ค.ศ.1958 ศาลเจ้าเมจิต้ งั อยูใ่ กล้แหล่งช้อปปิ้ งฮาราจูกุ ในวันปี ใหม่คนญี่ปุ่นจะนิยมมา
ขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้ งที่ออิ อน พลาซ่ า ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนํา
นานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้นและยังมีร้าน 100 เยน
สิ นค้าที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
เลือกชมและเลือกซื้อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการเสี ย เวลาอัน มี ค่ า ของ
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ท่ า นในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า อิส ระรั บ ประทานอาหารกลางวั น ตามอัธ ยาศั ย )
เมื่ อ ได้เวลาอัน สมควรแล้ว นํา ทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่ ส นามบิ น นาริ ต ะ เพื่ อ เดิ น ทางกลับ
กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางจากโตเกียวโดยเที่ยวบินที่ JL 707
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

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

อัตราค่าบริการ เดินทาง 9 – 16 มิ.ย. 61
แบบห้ องพัก

ผู้ใหญ่ ท่านล่ ะ

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

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

44,999

ห้องพักแบบมีหน้างต่าง
ห้องพักแบบมีระเบียง
หมายเหตุ :

พักเดีย่ ว

45,999*

35,999*

54,999

48,999

41,999*

35,999*

59,999

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

1. ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ข้ น
ึ อยูก่ บั ระยะเวลาในการจอง,จํานวนห้องพักบนเรื อที่ยงั ว่างอยู่
2.

*ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบห้องสําหรับผูเ้ ข้าพักมากกว่า 2 ท่านขึ้นไป (ท่านที่ 3, 4 และเด็ก)
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่ าตั๋ว โดยสารเครื่ อ งบิ น ชั้น ประหยัด สายการบิ น เจแปนแอร์ ไ ลน์ ไป-กลับ กรุ ง เทพฯ-โตเกี ย วกรุ งเทพฯ ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น
2. ห้องพักบนเรื อสําราญ 6 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาํ การชําระเงินมา)
3. ทัวร์ตามโปรแกรมที่ระบุ ,รถรับส่ งจากสนามบินและท่าเรื อ
4. อาหารบนเรื อสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสําราญ
5. หัวหน้าทัวร์คนไทยร่ วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ
6. ภาษีท่าเรื อ, ภาษีน้ าํ มันสายการบิน
7. ค่าขนกระเป๋ าซึ่ งสายการบินมีบริ การ สําหรับกระเป๋ าท่านละ 2 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ
หากนํ้าหนักหรื อจํานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาํ หนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการ
บินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสี ยชี วิต (สําหรับผูท้ ี่อายุไม่
เกิน 70 ปี )
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ ในกรณี ออกใบกํากับภาษี
2. ทัวร์เสริ มบนฝั่ง (shore excursion) ,ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
3. ค่าทิปพนักงานบนเรื อ ท่านละ USD 13.50/คืน/ท่าน (ชําระบนเรื อ) ,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
4. ค่าประกันภัยบนเรื อ 600 บาท/ท่าน (ไม่บงั คับซื้ อ)** กรณี ลูกค้าไม่ซ้ื อประกันภัยบนเรื อ ทางเรื อจะมี
เอกสารให้ลูกค้าเซ็นเอกสารเพื่อยืนยันการไม่ ใช้ประกันภัยบนเรื อ กรุ ณาเซ็ นเอกสารและส่ งกลับ
ให้กบั ทางบริ ษทั
5. ค่าทําหนังสื อเดินทาง ,ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
6. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรื อ,ค่าแพคเกจนํ้าดื่มบนเรื อสําราญ
7. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดิ น ทางต้องมี ส มาชิ กอย่างน้อย 25 ท่ านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ
เลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสํ ารองการเดินทาง:
1. บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั
ภายใน 2 วัน
2. ส่ วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชําระให้ครบถ้วนก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วันมิฉะนั้นจะถือว่า
การสํารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการยึดบางส่ วนเป็ นค่าดําเนินการ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่ อผูเ้ ดินทาง ผูโ้ ดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วัน
อาจมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อประมาณท่านละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรื อตามราคาที่สายการบิน และ
เรื อเรี ยกแจ้งเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง
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กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 วัน หักค่าบริ การ ยึดค่ามัดจํา 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
หมายเหตุ:
1. กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางเข้าหรื อออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
คืนค่าทัวร์ให้ได้
2. เนื่องจากแพคเกจเป็ นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ก่อนการท่องเที่ยวหรื อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่ รับผิด ชอบค่ าใช้จ่ายใดๆ อัน เกิ ด จากเหตุ สุ ด วิสั ย เช่ น อุ บ ัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อ
ออกนอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะ
ของสายการบิ น โรงแรม และสภาวะทางการเมื อ งโดยถื อผลประโยชน์แ ละความปลอดภัยของผู ้
เดินทางเป็ นหลักบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนําสิ่ งของ
ผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติท่ีส่อ
ไปในทางเสื่ อมเสี ยและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนาํ ้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั ง้
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