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วนัที ่ ท่าเรือ เรือถึง เรือออก 
ศุกร์ 28 ม.ค. ฮ่องกง (Kai Tak Cruise Terminal)   - 16:30 น. 
เสาร์ 29 ม.ค. ล่องน่านนํ้าสากล - - 

อาทิตย ์30 ม.ค. นาฮะ, เกาะโอกินาวา่ (ญ่ีปุ่น) 11:30 น. Overnight 
จนัทร์ 31 ม.ค. นาฮะ, เกาะโอกินาวา่ (ญ่ีปุ่น) - 14:30 น. 
องัคาร 1 ก.พ. ล่องน่านนํ้าสากล - - 

พธุ 2 ก.พ. ฮ่องกง (Kai Tak Cruise Terminal)   07:00 น.  

เร่ิมต้น 38,500 บาท 

ล่องเรือสําราญ Norwegian Sun 
ฮ่องกง – ล่องน่านนํา้สากล - เมืองนาฮะ (เกาะโอกนิาว่า),ญีปุ่่น - 

ล่องน่านนํา้สากล - ฮ่องกง 

เดินทาง 28 ม.ค. – 2 ก.พ. 2565 (5 คนื)  
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รายละเอยีดเส้นทางเรือสําราญ 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 
 

12.00 น. เม่ือท่านเดินทางถึง ท่าเรือไคตั๊ก (Kat Tak Cruise Termial), ฮ่องกง เจา้หนา้ท่ีคนไทยคอยอาํนวย
ความสะดวกในการเช็คอินลงเรือสาํราญ Norwegian Sun (ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มี
อายุมากกว่า 6 เดือน) ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือสาํราญ Norwegian 
SUN จะจดัข้ึนในวนัถดัไปไดจ้ากเอกสาร Free Style Daily ท่ีจะส่งถึงห้องพกัของท่านทุกคืน (ทาง
เรือสาํราญจะเปิดใหท่้านทาํการเช็คอิน 4 ชัว่โมงก่อนเรือออก) 

 *** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล 
(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยงัจดุทีก่ าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของ
แต่ล่ะท่านได้ จากแผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพกัของท่าน*** 

วนัศุกร์ที ่28 ม.ค. 65 ท่าเรือไคตั๊ก, ฮ่องกง (Kai Tak Cruise Terminal) (1) 
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16.30 น. เรือสาํราญ Norwegian Sun ล่องออกจากท่าเรือท่าไคตัก๊ เพื่อมุ่งหนา้สู่เกาะโอกินาวา่ ประเทศญ่ีปุ่น 
คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
 ห้องอาหารทีใ่ห้บริการบนเรือสําราญ Norwegian Sun – ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 Four Seasons Restaurant    ชั้น 5 
 Seven Seas Restaurant     ชั้น 5 
 Garden Café (Buffet)     ชั้น 11 
 The Great Outdoors     ชั้น 11 
 Sports Bar ชั้น 11 
 Topsiders Bar & Grill ชั้น 11 
 ห้องอาหารพเิศษทีใ่ห้บริการบนเรือสําราญ Norwegian Sun – เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 
 La Cucina      ชั้น 5 
 Moderno Churrascaria ชั้น 11 
 Cagney’s Steakhouse     ชั้น 12  
 Le Bistro      ชั้น 12 
 Sushi ชั้น 12 
 Tepppanyaki ชั้น 12 
 Los Lobos Cantina ชั้น 12 
 อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดรั้บการ 
 คดัสรรไวบ้นเรือสาํราญ Norwegian Sun 
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หมายเหตุ  ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือแพคเกจเคร่ืองดื่มได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรือสําราญตลอดการเดินทาง เพียง
ใช้ CRUISE CARD ในการส่ังซ้ือ รายละเอียดของแพคเกจสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่บนเรือ
สําราญ 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
 อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัในหอ้งพกัของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออกกาํลงักายรับอรุณดว้ย

การจ๊อกก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกาย ท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง Fitness 
Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ี
ระลึก สินคา้แบรนดต่์าง ๆ ท่ีร้าน Duty Free ซ่ึงราคาถูกมาก ๆ สาํหรับท่านท่ีชอบการเส่ียงดวง บน
เรือสาํราญมีห้อง Casino ใหเท่านไดไ้ปลองเส่ียงดวง ทั้งน้ีท่านยงัสามารถเขา้คลาสต่างๆ ท่ีทางเรือ
สาํราญไดจ้ดักิจกรรมไวใ้ห้กบัผูโ้ดยสาร เช่น การสอนเตน้รํา การสอนแกะสลกั การทาํอาหาร การ
สอนพบัผา้ขนหนูรูปสตัวต่์าง ๆ การสอนนวดแบบผอ่นคลาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีทางเรือสาํราญ
จดัไวต้อบสนองความตอ้งการของท่านไดเ้ป็นอยา่งด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  
บ่าย อิสระใหท่้านไดเ้ลือกใชบ้ริการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสาํราญฯ 

วนัเสาร์ที่ 29 ม.ค. 65 ล่องน่านนํา้สากล (2) 
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คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
 อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ก่อนกลบัไป 
 พกัผอ่น ณ หอ้งพกัส่วนตวัของท่าน 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  
 อิสระใหท่้านไดเ้ลือกใชบ้ริการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสาํราญฯ  
11.30 น. เรือสาํราญฯ จอดเทียบท่า ณ เมอืงนาฮะ เกาะโอกนิาว่า ประเทศญ่ีปุ่ น   
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
บ่าย  เมืองนาฮะ ประตูสู่แดนสวรรค ์เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโอกินาว่า และศูนยก์ลางแห่งการคมนาคม 

นาฮะ นบัเป็นเมืองพี่น้องของโฮโนลูลู ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมลรัฐฮาวาย มกัจะทาํให้หลายคนจาํ
สลบักนั เหตุเพราะมีสภาพาอากาศและลกัษณะภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนกนั นอกจากน้ีเมืองนาฮะยงัเป็น
ฐานท่ีตั้งของทหารและกองกาํลงัอเมริกนัประจาํประเทศญ่ีปุ่น ทาํให้ภาษาองักฤษไดถู้กนาํมาใช้
อย่างแพร่หลายพอๆ กบัภาษาญ่ีปุ่น จึงทาํให้นักท่องเท่ียวไดรั้บการตอ้นรับอย่างน่าท่ึงจาากวฒัน
ธรรมท่ีหลากหลาย ทั้งแบบญ่ีปุ่น อเมริกนั และทอ้งถ่ินริวกิว ท่ีผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั ซ่ึงเห็น
ไดจ้ากอาหารจานเด่นอยา่ง เมนูข้าวทาโก้ (Taco Rice) หรือซูชิแฮมสแปม (Spam Musubi) ท่ีเหมาะ
สาํหรับผูท่ี้ชอบล้ิมลองรสชาติแปลกใหม่ หาดทรายท่ีเหยียดยาวของท่ีน่ีก็สามารถเดินทางมาถึงได้
ดว้ยบริการรถขนส่งสาธารณะ อาทิ หาดมนัซะ (Manza), หาดมูน (Moon) และหาดซัมปะ (Zanpa)  

 *** อสิระให้ท่านเลอืกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ังทีท่างเรือมบีริการ*** 
 สถานทีท่่องเทีย่วแนะนํา 
 พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าชุราอูมิ(Okinawa Churaumi Aquarium) เป็นพิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ้ าท่ีดีท่ีสุดใน

ประเทศญ่ีปุ่น เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 2002 
ตั้งอยูใ่น Ocean Expo Park ท่ีเคยจดัแสดง
งานนานาชาติเอ็กซ์โปในปี 1975 ไฮไลท์
ของการเยีย่มชมพิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ าแห่งน้ีคือ
แท็งกน์ํ้ าคุโรชิโอะ(Kuroshio Tank) ซ่ึงเป็น 
1 ในแท็งก์นํ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ภายใน

วนัอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 65 นาฮะ เกาะโอกนิาว่า, ประเทศญีปุ่่น (3) 
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นั้นเตม็ไปดว้ยส่ิงมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาวา่ท่ีหลากหลาย สตัวน์ํ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือฉลามวาฬยกัษ ์
และกระเบนราหู 

  อาชิบิน่าเอาท์เลตมอลล์ (Okinawa Outlet Mall ASHIBINAA) เอาทเ์ลตแห่งแรกในโอกินา
ว่า รวบรวมร้านคา้ชั้นนํากว่า 100 ร้าน ทั้ ง
เส้ือผา้แฟ  ชัน่ สินคา้แบรนด์เนม นาฬิกา 
ขา้วของเคร่ืองใช ้ของเล่น ทุกร้านจดัเต็มทั้ง
สินคา้รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ลดราคากระหนํ่า
กว่า 30-80% ให้ได้เดินช้อปกันอย่างจุใจ 
ภายใตบ้รรยากาศสบายๆ สไตล์รีสอร์ทริม
ทะเล หากชอ้ปจนเหน่ือยสามารถข้ึนไปทาน
อาหารท่ีชั้น 2 มีหลายร้านท่ีพร้อมใหบ้ริการ 

  
 ถนนโคคุไซโดริ (Kokusaidori Street) ข้ึนช่ือว่า “The Miracle of mile” เป็นถนนสายหลกัท่ีทอด

ยาว 2 กิโลเมตรผา่นใจกลางเมืองนาฮะ โดยเร่ิม
จากสถานีขนส่งนาฮะ(Naha Bus Terminal) 
และ หอประจาํจงัหวดั (Prefectural Hall) สอง
ข้างทางเรียงรายไปด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร
พื้นเมืองของโอกินาว่า และร้านขายของฝาก
มากมาย เดินเข้าไปตามตรอกซอกซอยเล็กๆ 
สองขา้งทาง ก็จะพบกบัร้านน่ารักๆ เป็นสไตล์
คาเฟ่ มีร้านขายของใชแ้ละตลาดสด  

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  
 อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ก่อนกลบัไป 
 พกัผอ่น ณ หอ้งพกัส่วนตวัของท่าน 
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เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญ  
 หลงัรับประทานอาหารเชา้ อิสระให้ท่านเลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีไดรั้บการคดัสรรไวบ้นเรือสาํราญฯ หรือ ท่องเท่ียวเมืองนาฮะต่อ  
 *** อสิระให้ท่านเลอืกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ังทีท่างเรือมบีริการ***   
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  
 *** ท่านจะต้องกลบัขึน้เรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ 1.30 ช่ัวโมง *** 
14.30 น. เรือสาํราญ Norwegian Sun ล่องออกจากท่าเรือนาฮะ เกาะโอกินาวา่  เพื่อมุ่งหนา้สู่เกาะฮ่องกง 

อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสําราญ 
Norwegian Sun ตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 
 
คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
 หลงัรับประทานอาหาร อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีไดรั้บการคดัสรรไวบ้นเรือสาํราญ Norwegian Sun 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 

วนัจันทร์ที่ 31 ม.ค. 65 นาฮะ เกาะโอกนิาวะ, ประเทศญีปุ่่น (4) 

วนัองัคารที่ 1 ก.พ. 65 ล่องน่านนํา้สากล (5) 
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 อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัในหอ้งพกัของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออกกาํลงักายรับอรุณดว้ย
การจ๊อกก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกาย ท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง Fitness 
Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ี
ระลึก สินคา้แบรนดต่์าง ๆ ท่ีร้าน Duty Free ซ่ึงราคาถูกมาก ๆ สาํหรับท่านท่ีชอบการเส่ียงดวง บน
เรือสาํราญมีห้อง Casino ใหเท่านไดไ้ปลองเส่ียงดวง ทั้งน้ีท่านยงัสามารถเขา้คลาสต่างๆ ท่ีทางเรือ
สาํราญไดจ้ดักิจกรรมไวใ้ห้กบัผูโ้ดยสาร เช่น การสอนเตน้รํา การสอนแกะสลกั การทาํอาหาร การ
สอนพบัผา้ขนหนูรูปสตัวต่์าง ๆ การสอนนวดแบบผอ่นคลาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีทางเรือสาํราญ
จดัไวต้อบสนองความตอ้งการของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ  
บ่าย อิสระใหท่้านไดเ้ลือกใชบ้ริการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสาํราญฯ 
คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
 อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ก่อนกลบัไป 
 พกัผอ่น ณ หอ้งพกัส่วนตวัของท่าน 
 ***ในวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายติดกระเป๋าแถบสีต่างๆ ทุกท่านตอ้งแยกของใชท่ี้จาํเป็นรวมถึงของมีค่า

ไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเลก็ ส่วนของใชท่ี้ไม่จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แลว้นาํมาวางหน้า
ห้องของท่านก่อนเวลาเท่ียงคืน จากนั้นทางเจา้หน้าท่ีเรือท่ีเป็นผูดู้แลจะมาเก็บกระเป๋าเดินทางของ
ท่านไปและท่านจะไดรั้บบิลค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีใชไ้ปบนเรือ ซ่ึงท่านจะตอ้งทาํการตรวจเช็คก่อนทาํ
การชาํระเงินในวนัรุ่งข้ึน สําหรับท่านท่ีชาํระผ่านบตัรเครดิต ทางเรือจะหักค่าใชจ่้ายของท่านตาม
หมายเลขบตัรเครดิตท่ีท่านผกูไวโ้ดยอตัโนมติั*** 
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เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญฯ 
07.00 น. เรือสาํราญฯ จอดเทียบท่า ณ ท่าเรือไคตัก๊ เกาะฮ่องกง 
08.00 น. อาํลาจากเรือ Norwegian Sun เพื่อเดินทางเขา้สู่ ณ ถนนแคนตั้น (Canton Road) หรือหลายคนเรียกว่า 

“ถนนแบรนดเ์นม” แห่งฮ่องกง หากเดินมาตรงย่านน้ี ท่านจะไดเ้ห็นแบรนดเ์นมไฮเอ็นดร์ะดบัโลก
เปิดช็อปกนัอยู่ตลอดทั้งถนน Canton เช่น LOUIS VUITTON, ARMANI, PRADA, GUCCI, 
VERSACE, Hermès, FENDI ฯลฯ เป็นตน้ ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีของห้าง Harbour City แหล่งชอ้ปป้ิงท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในฮ่องกง แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี Ocean Terminal, The Marco Polo Hong Kong 

 Hotel, Ocean Centre และ Gateway Arcade ท่ีน่ีไดร้วมร้านคา้ทุกแบรนดท์ัว่โลกก่อนกลบักรุงเทพฯ  
### 

อตัราค่าบริการ  
 

แบบห้องพกั 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ 2 ท่าน) 
ผู้ใหญ่ท่านที ่3 และ 4 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เดก็อายุ 06 – 24 เดอืน 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัห้องเดีย่ว
เพิม่ 

ห้องพกัแบบไม่มหีน้าต่าง 38,500 25,300 17,100 สอบถาม
เพิม่เตมิ ห้องพกัแบบมรีะเบียง 48,300 25,300 17,100 

 
- เมืองท่ีเรือจอดเทียบท่าหรือเส้นทางต่างๆ ท่ีเรือล่องเข้ารวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวนั อาจมีการ

เปล่ียนแปลงซ่ึงข้ึนอยู่ท่ีดุลยพินิจของกปัตนัเรือโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า เน่ืองดว้ยสภาพอากาศ หรือ

เหตุการณ์ไม่คาดคิด ท่ีมีผลกบัรายการขา้งตน้ 

- รูปภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

 
 
 
 

วนัพุธที่ 2 ก.พ. 65 ฮ่องกง (6) 
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แบบห้องพกับนเรือ 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพกัแบบไม่มหีน้าต่าง // ขนาด 13-22 ตารางเมตร 

ห้องพกัแบบมรีะเบียง // ขนาด 18-30 ตารางเมตร 
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อตัราค่าบริการนีร้วม; 

*ค่าหอ้งพกับนเรือ 5 คืนข้ึนอยูก่บัชนิดของหอ้งพกั  

*ค่าภาษีท่าเรือ     

*ค่าอาหารบนเรือ (ยกเวน้หอ้งอาหารท่ีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม)   

*ค่ารถจากท่าเรือสู่สนามบินและซิต้ีทวัร์คร่ึงวนั 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม; 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 
*ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (ถ้าม)ี 

*ค่าทวัร์บนฝ่ังทีเ่กาะนาฮ่า,ญ่ีปุ่ น 

*ค่าประกนัภัยบนเรือ 

*ค่ารถจากสนามบินสู่ท่าเรือไคตัก๊ 

*ค่าทปิพนักงานบนเรือ USD$80 ต่อท่าน 

*ภาษีเงนิได้หักคนื ณ ทีจ่่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่7% ในกรณีออกใบกาํกบัภาษี 

*ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ 

การสํารองทีน่ั่ง / ห้องพกั 

⁜ บริษทัฯ ขอรับชาํระเงินมดัจาํค่าทวัร์จาํนวน 50% ตามจาํนวนเงินค่าทวัร์ท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง  
ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทัภายใน 3 วนั และชาํระเงินส่วนท่ีเหลือภายใน 90 วนัก่อนการเดินทาง 
⁜ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง ผูโ้ดยสารสามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางไดก่้อนวนัเดินทาง 60 วนั และจะ
มีค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือคร้ังละ 3,000 บาท/ช่ือ/คร้ัง หรือตามราคาท่ีบริษทัเรือสาํราญเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายมาอีกคร้ัง 
⁜เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือ ชาํระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัทุกกรณี ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

⁜ หากมีการยกเลกิการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิ ทุกกรณี 

เงือ่นไข และ หมายเหตุ 
⁜บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมและเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
⁜บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าห้องพกับนเรือ ค่าภาษี
นํ้ามนั หรือมีการ ประกาศข้ึนหรือลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
⁜บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีปิดทาํการโดยจะจัดหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนเพื่อทดแทน  
⁜บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะของสาย
การบิน โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั โดยถือ
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
⁜บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การ
นดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 
⁜บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ หากทางเรือสาํราญ มีการแจง้เปล่ียนท่าเรือในการจอด 
หรือแจง้เปล่ียนเส้นทาง เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออาํนวยโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
⁜บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเขา้ประเทศนั้นๆ การนาํ
ส่ิงของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไป
ในทางเส่ือมเสียและผิดกฎหมาย 
⁜การไม่รับประทานอาหารในบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการท่องเท่ียว การออกหรือเขา้กรุ๊ปก่อนหรือหลงัตาราง
รายการท่ีกาํหนดทางบริษทัฯขออนุญาตไม่หกัคืนค่าใช่จ่ายในส่วนท่ีไม่ไดรั้บบริการนั้นๆ 
⁜กรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) / หนงัสือเดินทางนกัการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทาง
กบัคณะบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดย
ปกติการท่องเท่ียวจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 
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⁜ถา้ทางบริษทัไดอ้อกเอกสารเรือไปแลว้ และตอ้งการยกเลิกการใช้นั้นไม่สามารถขอคืนเงินไดเ้น่ืองจากเป็น
ราคาพิเศษ (Non-refund)  
⁜ท่านท่ีจะออกตัว๋เดินทางระหว่างประเทศ โปรดสอบถามทางบริษทัฯก่อน เพื่อยืนยนัการเวลาในการเดินทาง 
เพื่อให้ทนัเวลาในการเช็คอินเรือหากไม่ไดรั้บการยืนยนัจากทางบริษทัฯ และไดท้าํการออกตัว๋ไปแลว้นั้น บริษทั
ไม่ขอรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
⁜หลงัจากการจอง และ ชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยอมรับในขอ้ตกลง และ เง่ือนไขท่ีระบุไว้
ขา้งตน้ 

รายการและราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้้ามันและอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 


