
 
 

  

NRJH 0610_up 31 Jan 2018 

 

Costa neoRomantica 

เริ่มต้น 44,999 บาท 

  สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูใน 

เส้นทางญี่ปุน่-เกาหลี กับเรือส าราญ 

  
 

 

 
 

 

 

 

โตเกียว–โกเบ–เชจู (เกาหลี)–นาโกย่า-โตเกียว  
 
 

       
 

 ชมเมืองท่า “โกเบ” เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ 
 เท่ียว “เชจ”ู เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต้ 
 เมืองนาโกย่า เมืองท่าที่ใหญ่ท่ีสุดใน  “ภูมิภาคชูบุ” 

 
 
 

  

 

 
 
 

เดินทาง: 9 - 16 มิ.ย. 2561 (8 วัน 6 คืน)  

 

**มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริปบิน        
Japan Airlines สะสมไมล์ได ้
รวมรถรับส่งไปกลับ ท่าเรือ-สนามบิน 

พร้อมทัวร์ โตเกียว 
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รายละเอียดโปรแกรม 

 
 

20.30 น. พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL) ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาออก 
สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่ท่าน 

23.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภุมิ โดยเท่ียวบิน JL 718 
 

 
07.45 น. เดินทางถึงสนามบินโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
10.30 น. น าท่านเช็คอินเพื่อขึ้นเรือส าราญ Costa neoRomantica ท่ีหรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมการ

บริการในระดับสากล บนเรือส าราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่ม
กับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย 5 มื้อต่อวัน ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลัง
อาหาร รื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นร า **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเรือส าราญ Costa neoRomatica จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ท่ีจะส่ง
ถึงห้องพักของท่านทุกคืน** 

*** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill)
โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้าย
ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 
15.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมอืงโตเกียว  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ Costa neoRomantica 

 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับ 

วันท่ี 9   มิ.ย. 61  กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ         (1)                 

วันที่ 10   มิ.ย. 61  สุวรรณภูมิ – โตเกียว  - เรือส าราญ Costa neoRomantica             (2)  
            (1) 



 
 

  

NRJH 0610_up 31 Jan 2018 

 

การคัดสรรไว้บนเรือส าราญ Costa neoRomantica 
 
 
 

 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  

 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออกก าลัง
กายรับอรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้
บริการของห้อง Fitness Center ส่วนท่านท่ีชื่นชอบการช้อปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับ
การเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าท่ีระลึก สินค้าแบรนด์ต่างๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือส าราญ 
ส าหรับท่านท่ีชอบการเสี่ยงดวงห้อง Casino บนเรือส าราญสามารถตอบสนองความต้องการ
ของท่านได้เป็นอย่างดี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
15.00 น. เรือ Costa neoRoamantica เข้าเทียบท่าเมืองโกเบ เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศ 
 ญี่ปุ่น เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับท่ี 5 และเป็นเมืองท่าที่ส าคัญของญ่ีปุ่น 
 (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง) 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ Costa neoRomantica 
22.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองโกเบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่ 11  มิ.ย. 61   โกเบ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)           (3)              
(3)       

วันที่ 12  มิ.ย. 61   น่านน  าสากล                                             (4)       
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออก 
ก าลังกายรับอรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควร
เลือกใช้บริการของห้องSpa & Fitness Center ส่วนท่านท่ีชื่นชอบการช้อปป้ิง ก็สามารถ
เพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าท่ีระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง  ๆ ท่ีร้าน Duty 
Free บนเรือส าราญ Costa neoRomatica ส าหรับท่านท่ีชอบการเสี่ยงดวงห้อง  Casino บน
เรือส าราญฯสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ 
บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 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 ท่ี  Disco 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ Costa neoRomatica   
 อิสระพักผ่อน  เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับการคัด 
 สรรไว้บนเรือส าราญ Costa neoRomantica 
 
 
 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
11.00 น.  เรือส าราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่า เมืองเชจู 

หรือ เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลี ตามเวลา
ท้องถิ่นซึ่ งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่ วโมงมีลักษณะ    
เป็นเกาะโดยเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต้  องค์การ
ยูเนสโก้ (UNESCO) ให้รางวัลเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก ( THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 
NATUR) อิสระเลือกซื อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย 

วันที่ 13 มิ.ย. 61   เชจู ประเทศเกาหล ี  (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)  (5)          
(5)       
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18.00 น.   เรือส าราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองเชจู 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  

 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับ
การคัดสรรไว้บนเรือส าราญ Costa neoRomantica 

  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออก 
ก าลังกายรับอรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควร
เลือกใช้บริการของห้องSpa & Fitness Center ส่วนท่านท่ีชื่นชอบการช้อปป้ิง ก็สามารถ
พลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ท่ีร้าน Duty Free 
บนเรือส าราญ Costa neoRomatica ส าหรับท่านท่ีชอบการเสี่ยงดวงห้อง  Casino บนเรือ
ส าราญฯสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ 
บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 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 ท่ี  Disco 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ Costa neoRomatica   
 อิสระพักผ่อน  เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับการคัด 
 สรรไว้บนเรือส าราญ Costa neoRomantica 
  

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
11.00 น.  เรือส าราญ  Costa neoRomantica เข้ า เที ยบ ท่ าเมื องนาโกย่ า  เป็น เมื องใหญ่ ท่ีสุ ดใน         

“ภูมิภาคชูบุ” ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น บริเวณรอบๆนาโกย่ามีแหล่งผลิตสินค้า
การเกษตร ปศุสัตว์ และประมงท่ีมีชื่อเสียงของญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเสน่ห์
ดึงดูดใจให้ท่านมาเท่ียวชมได้อย่างเต็มอิ่ม เช่น การเท่ียวชมประวัติศาสตร์การท่องเท่ียวเชิง
อุตสาหกรรมและยังเพลิดเพลินกับการท่องเท่ียวในเมือง และแหล่งช้อปป้ิงต่าง ๆ อย่างจุใจ 

วันที่ 15 มิ.ย. 61    นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (อสิระทัวร์เสริมบนฝั่ง)     (7)       
                (6)       

 วันที่ 14  มิ.ย. 61         น่านน  าสากล                                                                                           (6) 
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  อิสระเลือกซื อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย 
17.00 น.   เรือส าราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองนาโกย่า 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับ
การคัดสรรไว้บนเรือส าราญ Costa neoRomantica 
 

   
หมายเหต ุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัด
กระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าท่ี
ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่าน
ตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านท่ีต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตท่ีท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันท่ีท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
08.00 น.   เรือส าราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่าเมืองโตเกียว 

น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญ และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดิน 
ทางเข้าเมืองโตเกียว ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยัน
ระบุรับด้วยตนเอง  น าท่านเดินทางสูศ่าลเจ้าเมจิ ซึ่งถือว่าเป็นศาลเจ้าชินโตท่ีส าคัญของ
มหานครโตเกียวได้ถูกท าลายในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสอง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่
ในปี ค.ศ.1958 ศาลเจ้าเมจิตั้งอยู่ใกล้แหล่งช้อปป้ิงฮาราจูกุ ในวันปีใหม่คนญี่ปุ่นจะนิยมมา
ขอพรท่ีศาลเจ้าแห่งนี้ จากนั้นอิสระท่านช้อปป้ิงท่ีอิออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นน า
นานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้นและยังมีร้าน 100 เยน 

วันที่ 16 มิ.ย. 61   โตเกียว –ศาลเจ้าเมจิ - อิออน พลาซ่า– กรุงเทพฯ           (8)    
(8)                          
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สินค้าท่ีมีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของ
ท่านในการเลือกซื อสินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)  
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ  เพื่อเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ 

18.05 น.  ออกเดินทางจากโตเกียวโดยเท่ียวบินท่ี JL 707 
23.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

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

อัตราค่าบริการ เดินทาง 9 – 16 ม.ิย. 61 

แบบห้องพัก      ผูใ้หญ่ท่านล่ะ 
 (พัก 2 ท่านต่อห้อง) 

 ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

   พักเดี่ยว 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าตา่ง     44,999       41,999*       35,999*   54,999 

ห้องพักแบบมีหนา้งตา่ง     48,999       45,999*       35,999*   59,999 

ห้องพักแบบมีระเบียง     โปรดสอบถาม       โปรดสอบถาม       โปรดสอบถาม   โปรดสอบถาม 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง,จ านวนห้องพักบนเรอืที่ยังว่างอยู่ 

  2. *ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบห้องส าหรบัผูเ้ข้าพักมากกว่า 2 ท่านขึ้นไป (ท่านที่ 3, 4 และเด็ก)    
 

อัตราค่าบริการนี รวม: 
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1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว-
กรุงเทพฯ ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 

2. ห้องพักบนเรือส าราญ 6 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงินมา) 
3. ทัวร์ตามโปรแกรมท่ีระบุ ,รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
5. หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ 
6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ ามันสายการบิน 
7. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการ  ส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ 

หากน้ าหนักหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการ
บินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ท่ีอายุไม่
เกิน 70 ปี) 

9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
 
อัตรานี ไม่รวม: 
1.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีออกใบก ากับภาษี  
2. ทัวร์เสริมบนฝั่ง (shore excursion) ,ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ 
3. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 13.50/คืน/ท่าน (ช าระบนเรือ) ,ค่าทิปหัวหน้าทัวร ์
4. ค่าท าหนังสือเดินทาง ,ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
5. อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ,ค่าแพคเกจน้ าดื่มบนเรือส าราญ 
6.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ 

เล่ือนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีจะเดินทาง 
การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรบัค่ามัดจ าส าหรับการส ารอง ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 2 วัน 
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2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทัวร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันมิฉะนั้นจะถือว่า
การส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง     
45 วัน และจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนช่ือครั งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั ง หรือตามราคาที่สายการบิน และ
เรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครั ง 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 วัน หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจ า  
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร ์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร ์
 
หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

คืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. เนื่องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน  
    ก่อนการท่องเท่ียวหรือระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถ   
    ขอคืนค่าบริการได้  
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ
ออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นหลักบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การน าสิ่งของ
ผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติท่ีส่อ
ไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 

 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน ้ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั ง 


