
 

 

รหัสทัวร B2B1900568 
ทัวรญี่ปุ�น เรือสาํราญเจาขา 7 วัน 5 คืน (TG) 
ศาลเจาแหงตํานานปราชญคนสําคนของญี่ปุ�น ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ 
สนุกกับกิจกรรมบนเรือสําราญ 
ซื้อ Option tour มากมาย หรือเลือกเที่ยวดวยตัวเอง 
ชมโชวการแสดงที่หองโชวหลักบนเรอื 
ลองเรือสําราญ Costa neoRomantica 
 
 

 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
[TG648 00.50 -08.00+1] 

22.30 น คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอร C สายการบินไทย 
เจาหนาท่ี ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรบัได] 

วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุเท็มมังกู - ทาเรือ ฮากาตะ – ลองเรือ 
00.50 น. ออกเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย  

เท่ียวบินที่ TG 648 สายการบินมีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่ง 
08.00 น. 
 
 

เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และรับกระเป�าสัมภาระเรียบรอย 
เดินทางสู ศาลเจาแหงตํานานปราชญคนสําคนของญี่ปุ�น ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ คือ
ศาลเจาที่ตั้งอยูในดาไซฟุ ซึ่งเคยเปนที่ทําการของรัฐบาลประจําจังหวัดชิกุเซ็นใน
ศตวรรษที่ 7 เมื่อป 901 รัฐมนตรีฝ�ายซาย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no 
Tokihara) ไดวางแผนเพ่ือทําใหคูแขงของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no 
Michizane) ถูกลดขั้นลงจากตําแหนงในชั้นศาลกลายเปนขาราชการชั้นผูนอยประจํา
ที่ดาไซฟุ หลังจากน้ันซุกะวะระจบชีวิตลงที่น่ันและถูกฝงอยูที่น่ีในฐานะเทพผูคุมครอง
นอกจากน้ีเขายังเปนที่รูจักกันดีในฐานะเทพเจาแหงการเรียนรู การอุทิศตนและโชค
ลาภ ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ ดึงดูดผูคนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกวา 700,000 
คนตอป  

 รูปปم�นวัวสัมฤทธิ์ (โกะชินกิว) เชื่อกันวาถาเราลูบหัวของรูปปم�นวัว จะทําใหฉลาดขึ้น 
ไดรับพรดานความรู ไดรับความนิยมอยางยิ่งในหมูนักเรียนที่กําลังเตรียมสอบ ที่ผูคน
พากันมาสักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะดานการเรียนการศึกษา 

 สะพานขามสระน้ํา (ชินจิอิเคะ) ประกอบดวย 3 สะพาน แสดงถึง อดีต ปจจุบัน และ
อนาคต การเดินขามสะพานน้ีเปรียบไดกับการชําระรางกายและจิตใจใหบริสทุธ์ิกอนจะ
เขาพบเทพเจา และจุดที่สามคือประตูโรมงและฮนเด็นอันโออา นอกจากน้ันรอบๆ
บริเวณศาลเจายังมีรานขายของฝาก รานคาเฟ� โดยเฉพาะอเมะกาเอโมจิ ขนมขึ้นชื่อ
ของที่น่ี แป�งโมจิจะเหนียวนุม ไสเปนอังโกะ อรอยเลยทีเดียว และที่น่ียังมีรานสตาร
บัคสที่โดงดังมากเพราะการออกแบบรานที่สวยแปลกตาโดยสถาปนิกชื่อดังคุมะ เคง
โกะ 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  



 

 

 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูทาเรือ ฮากาตะ  
13.00 น. 
 

นําทานเช็คอินขึ้นเรือ Costa neoRomantica (ควรมาถึงทาเรือกอนอยางนอย 3 
ชั่วโมง) ทานจะไดรับ Cruise Card ประจําตัวของทานและทําการผูกบัตรเครดิตเพ่ือ
ใชจายบนเรือสําราญ 

 
16.00 น. 
 
 

ลองออกจากทาเรือ ฮากาตะ ฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากทุกทาน ซอมการ
ระบบรักษาความปลอดภัยของทาเรือตามกฏของการลองเรือสากลแลว สามารถ 
รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหาร หลัก จากที่โชวอยูบนบัตร Costa Card 
ของทาน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ� ท่ีหองอาหาร บุฟเฟ�นานาชาติ ท่ีชั้น 
10 ของเรือได ตามอัธยาศัย หลังจากน้ัน พักผอนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือลอง
ออกสูนานน้ําสากลแลว รานคาปลอดภาษีจะเปดใหบริการรวมท้ังในสวนของคาสิโน
อีกดวย) 

วันที่ 3 ทาเรือไมซูร ุประเทศญี่ปุ�น - Optional tour - ลองเรือ – ชมการแสดงโชว 
เชา 
 
 

 รับประทานอาหารเชาที ่หองอาหารบุฟเฟ�ตนานาชาติ ช้ัน 10 (Ristorante 
Giardino)หรือหองอาหาร Main Dining Room ชั้น 8 (Ristorante 
Botticelli) 
เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือ ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ�น สําหรับทานที่ทําการจองทัวรบนฝم�ง
กับทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ 

13.00 น. 
 

ทาเรือไมซูรุ เปนเมืองในจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ�นติดกับทะเลญี่ปุ�นทางทิศ
เหนือ เปนเมืองสําคัญดานทะเลญี่ปุ�น  
สถานที่เที่ยวแนะนํา พิพิธภัณฑอิฐไมซูรุบริคพารก อุทยานปราสาทไมซุรุ Goro 
Sky Tower ตลาดปลา ToreTore (Option tour เริ่มตน 2,000 บาท/ทาน) 
สวนทานที่สะดวกเดินทางทองเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 
ชั่วโมง ทานใดที่ไมลงจากเรือ สามารถสนุกกับกิจกรรมตางๆที่ทางเรือเตรียมไวให
ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูไดจาก นิตยสาร Today ที่ทานจะไดรับในแตละวันที่
หองพักของทาน พรอมทั้งอ่ิมอรอยกับอาการกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ 

22.00 น. 
 

เรือลองออกจากทาเรือ ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ�น ทานสามารถทานอาหารเย็นไดที่
หองอาหารหลักที่แสดงอยูในบัตร Costa Card ของทานตามเวลาจองของทานวา
จะเปนรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หรือทานสามารถทานอาหารบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
ชั้น 10 เชนกัน หลังจากน้ัน ดูการแสดงโชวที่หองโชวหลักชั้น 5 ซึ่งจะโชวสองรอบ
ดวยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย 



 

 

 
วันที่ 4 ทาเรือคานาซาวา ประเทศญี่ปุ�น - Optional tour – ลองเรือ –  

ชมการแสดงโชว 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหาร บุฟเฟ�ตนานาชาติ ช้ัน 10 (Ristorante 

Giardino) หรือหองอาหาร Main Dining Room ชั้น 8 (Ristorante 
Botticelli) 

06.30 น. 
 
 

เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือ คานาซาวา ประเทศญี่ปุ�น สําหรับทานที่ทําการจองทัวร
บนฝم�งกับทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ 
สถานที่ทองเที่ยวนาสนใจ สวนคุโรเอ็น ตลาดปลา โอมิโจ ปราสาทคานาซาวา 
(Option tour เร่ิมตน 2,000 บาท/ทาน) 
สวนทานที่สะดวกเดินทางทองเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 
ชั่วโมง ทานใดที่ไมลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมตางๆที่ทางเรือเตรียมไวให
ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูไดจาก นิตยสาร Today ที่ทานจะไดรับในแตละวันที่
หองพักของทาน พรอมทั้งอ่ิมอรอยกับอาการกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ 

13.00 น. เรือลองออกจากทาเรือ คานาซาวา ประเทศญี่ปุ�น ทานสามารถทานอาหารเย็นไดที่
หองอาหารหลักที่แสดงอยูในบัตร Costa Card ของทานตามเวลาจองของทานวา
จะเปนรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หรือทานสามารถทานอาหารบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
ชั้น 10 เชนกัน หลังจากน้ัน ดูการแสดงโชวที่หองโชวหลักชั้น 5 ซึ่งจะโชวสองรอบ
ดวยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่ 5 ทาเรือซากาอิมินาโตะ ประเทศ ญี่ปุ�น - Optional tour - ลองเรือ –  
ชมการแสดงโชว 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหาร บุฟเฟ�ตนานาชาติ ช้ัน 10 ( Ristorante 
Giardino) หรือหองอาหาร Main Dining Room ชั้น 8 ( Ristorante 
Botticelli) 

08.00 น. 
 
 
 

เรือจอดเทียบทา ที่ทาเรือ ซากาอิมินาโตะ จังหวัดทตโตริ(Tottori) ประเทศญี่ปุ�น
สําหรับทานที่ทําการจองทัวรบนฝم�งกบัทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาออกจากเรือและ
สถานที่นัดพบบนเรือ 
สถานที่ทองเที่ยวแนะนํา “ถนนสายภูติพราย (Mizuki Shigeru Road)” 
(Option tour เร่ิมตน 2,000 บาท/ทาน)สวนทานท่ีสะดวกเดินทางทองเที่ยวเอง
สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ทานใดที่ไมลงจากเรือสามารถสนุก
กับกิจกรรมตางๆที่ทางเรือเตรียมไวใหตลอดทั้งวันโดยสามารถดูไดจาก นิตยาสาร 
Today ที่ทานจะไดรับในแตละวันที่หองพักของทาน พรอมทั้งอ่ิมอรอยกบัอาหาร



 

 

กลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ 
17.00 น. 
 

เรือลองออกจากทาเรือ ซากาอิมินาโตะ ประเทศญี่ปุ�น ทานสามารถทานอาหารเย็น
ไดที่หองอาหารหลักที่แสดงอยูในบัตร Costa Card ของทานตามเวลาจองของ
ทานวาจะเปนรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หรือทานสามารถทานอาหารบุฟเฟ�ต
นานาชาติ ช้ัน 10 เชนกัน หลังจากน้ัน ดูการแสดงโชวที่หองโชวหลักชั้น 5 ซึ่งจะโชว
สองรอบดวยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย 

 
วันที่ 6 ทาเรือปูซาน ประเทศเกาหลีใต- Optional tour-ลองเรือ –  

ชมการแสดงโชว 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหาร บุฟเฟ�นานาชาติ ช้ัน 10 ( Ristorante 

Giardi 
หรือหองอาหาร Main Dining Room ชั้น 8 ( Ristorante Botticelli) 

14.00 น. 
 
 

เรือจอดเทียบทา ที่ทาเรือ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต สําหรับทานที่ทําการจองทัวรบน
ฝم�งกับทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ สวนทานที่
สะดวกเดินทางทองเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  
สถานที่เที่ยวแนะนํา ถนนคนเดิน Gwangbok dong Street หมูบานวัฒนธรรม 
ปูซาน กัมชอน Busan Gamcheon Culture Village (Option tour เร่ิมตน 
2,000 บาท/ทาน) 
ทานใดทีไมลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมตางๆท่ีทางเรือเตรียมไวใหตลอดทั้ง
วันโดยสามารถ ดูไดจาก นิตยสาร Today ที่ทานจะไดรับในแตละวนัที่หองพักของ
ทาน พรอมท้ังอ่ิมอรอยกับอาการกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ 

22.00 น. 
 
 

เรือลองออกจาก ปูซาน ประเทศเกาหลีใต ทานสามารถทานอาหารเย็นไดที่
หองอาหารหลักที่แสดงอยูในบัตร Costa Card ของทานตามเวลาจองของทานวา
จะเปนรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หรือทานสามารถทานอาหารบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
ชั้น 10 เชนกัน หลังจากน้ัน ดูการแสดงโชวที่หองโชวหลักชั้น 5 ซึ่งจะโชวสองรอบ
ดวยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย 
เรือจะมีแทกกระเป�าและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ใหทานนํา
กระเป�าเดินทางของทานวางไวหนาหองเพื่อใหพนักงานนําลงไปที่ทาเรือในวันรุงขึ้น  
(สิ่งของที่ทานจําเปนตองใชระหวางวันใหทานแยกใสในกระเป�าถือ )**ถาทานใดมี
ความประสงคจะถือกระเป�าเดินทางลงดวยตนเองไมจําเปนตองวางไวที่หนา
หองพัก**เรือจะมีใบแจง สถานที่และเวลาที่หองพักของทานเพื่อใหทานรับหนังสือ
เดินทางคนื 



 

 

วันที่ 7 ทาเรือฮากาตะ - สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
[TG649 11.35-14.55] 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหาร บุฟเฟ�นานาชาติ ช้ัน 10 ( Ristorante 
Giardino หรือหองอาหาร Main Dining Room ชั้น 8 (Ristorante 
Botticelli) 

08.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือ ฮากาตะ ฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากทุกทานลงจากเรือ 
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าเดินทางของทานดานลาง 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินฟกุุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 

11.35 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 649 
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 1 ทาน  

ทานละ 

เด็กอายุ2ปแตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 2 ทาน  
ทานละ 

28 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 62 39,999.- 39,999.- 39,999.- 
03-09 กรกฎาคม 62 39,999.- 39,999.- 39,999.- 
12-18 กรกฎาคม 62 39,999.- 39,999.- 39,999.- 
17-23 กรกฎาคม 62 39,999.- 39,999.- 39,999.- 

**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทันที หลังจากไดรับการยนืยันหองพัก 
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแลว เก็บคาใชจายเต็ม 100%  ไมวากรณีใดๆ 
3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา ท้ังน้ีขึ้นอยุกับระยะเวลาในการจองและจํานวนหองวางบนเรือ 
4. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป
มีการ 

คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา

ประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
2. คาท่ีพักหองพักบนเรือสําราญ 7 วัน 5 คืน  
3. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
4. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
5. เจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
6. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน การบินไทย 30 กิโลกรัม  คาประกันวนิาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 
7. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล 
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
 
 
 
 
 



 

 

เบ้ียประกนัเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
 

8.คารถรบัสงจาก สนามบิน - ทาเรือ – สนามบิน 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1.คาทําหนังสือเดินทางไทย, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 
2.คาทัวรเสริมบนฝم�งตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด 

คาโทรศัพท  
4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คาแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 
6. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 
8. คาภาษีทาเรือและประกันการเดินทางบนเรือ 5,900 บาท/ทาน 
9. คาทิปพนักงานบนเรือ 13.5 USD ตอคืน ตอทาน 
 

การชําระคาบริการ 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคาบริการหองพักบนเรือ เต็มจํานวน ตอผูโดยสารหน่ึงทาน ภายใน 3 วัน 
หลังจากหลังการจอง 
 

การยกเลิกการเดินทาง 

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไมสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเดินทางไดใน
ทุกกรณี 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใชบริการ 

1. การเดินทางในสวนของแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรบัสงนํา
เท่ียว โดยทานสามารถซื้อทัวรเสริมท่ีมีบริการขายอยูบนเรือ สามารถขอคําแนะนําจากหัวหนาทัวรได 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. การชําระคาบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด เน่ืองจากเกิดความเสียหาย

ตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษิัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ ท่ีเกิด
จากการยกเลิกของทาน 

4.2 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศทองเท่ียวโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน 
ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น 

4.3 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหต ุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
3.สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
4.ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวัน

เดินทางกลับ 
5.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง 
6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 



 

 

7.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัด
หยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

8.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

9.บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของ
ไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

10.เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

11.ในโปรแกรมเวลาท่ีใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบกอน
เดินทางอีกครั้ง 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน 
และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 


