
 

 

 

 

 

 

 
จหีลง - นางาซาก ิ– เชจ ู- จหีลง  

     6 วนั 5 คนื 

 
 

วันเดนิทาง เวลาเรอืออก 

03-08 พฤษภาคม 17.00 น. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
5-Night Keelung  Nagasaki- Jeju- Cruise 

Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

Sun Keelung,Taiwan - 17.00 

Mon At Sea - - 

Tue Nagasaki,Japan 12.00 21.00 

Wed Jeju,South Korea 12.00 21.00 

Thu At Sea - - 

Fri Keelung,Taiwan 16.00  

                         

 

 



วันที ่1           จหีลง,ไตห้วัน 

14.00 น.   เช็คอนิสูเ่รอืส าราญ SuperStar Aquarius ณ ทา่เรอืจหีลง ประเทศ ไตห้วัน 
ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิเถาหยวนมาทีท่า่เรอืจหีลงใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

(กรุณามาถงึทา่เรอืเพือ่เช็คอนิลงเรอืกอ่นอย่างนอ้ย 3 ชัว่โมง) 
Keelung Port Terminal : No.1,Chung-Cheng Road,Keelung, Taiwan 

Tel: 886-2-24206100 
หลังจากนัน้อสิระเดนิส ารวจสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆบนเรอืและพักผ่อนตามอัธยาศัย  

17.00 น.  เรอืออกจากทา่เรอื ทา่เรอืจหีลง ประเทศ ไตห้วนั 

  (หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย) 
ค า่   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 

 

*  หอ้งอาหาร  Mariner Buffet  ชัน้ 9 หอ้งอาหารแบบ international Buffet ชัน้ 9 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร  Dynasty Restaurant  ชัน้ 9 หอ้งอาหารแบบ Chinese family style ชัน้ 9 ของเรอื 

***หอ้งอาหาร   Spices Restaurant  

ชัน้11    

หอ้งอาหารแบบ Malaysian specially buffet ชัน้11 ของเรอื 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

บนเรอืใชส้กลุเงนิ TWD (Taiwan Dollars) 
 

เชญิทา่นอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย*ทา่นสามารถทราบ วัน เวลา สถานทีต่ารางจัดกจิกรรมตา่งๆ  
ไดจ้ากนติยสาร Star Navigator ทีจ่ะวางอยูท่ีห่อ้งของท่านทุกวัน*  

 

วันที ่2          ล่องน่านน ้าสากล 

 

เชา้/กลางวัน/เย็น  รับประทานอาหารเชา้/กลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรอืจัดใหดั้งนี้ 

    

*  หอ้งอาหาร  Mariner Buffet  ชัน้ 9 หอ้งอาหารแบบ international Buffet ชัน้ 9 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร  Dynasty Restaurant  ชัน้ 9 หอ้งอาหารแบบ Chinese family style ชัน้ 9 ของเรอื 

***หอ้งอาหาร   Spices Restaurant  
ชัน้11    

หอ้งอาหารแบบ Malaysian specially buffet ชัน้11 ของเรอื 

 

                         วันนี้เรอืจะลอ่งทะเลตลอดทัง้วันและท่านสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างเรอืจัดใหห้รอืพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย 
 

กจิกรรมบนเรอื 

 



 

 

วันที ่3         นางาซาก ิ, ประเทศญีปุ่่ น 

 
เชา้/กลางวัน/เย็น  รับประทานอาหารเชา้/กลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรอืจัดใหด้ังนี้ 

 

*  หอ้งอาหาร  Mariner Buffet  ชัน้ 9 หอ้งอาหารแบบ international Buffet ชัน้ 9 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร  Dynasty Restaurant  ชัน้ 9 หอ้งอาหารแบบ Chinese family style ชัน้ 9 ของเรอื 

***หอ้งอาหาร   Spices Restaurant  

ชัน้11    

หอ้งอาหารแบบ Malaysian specially buffet ชัน้11 ของเรอื 

 

                หลังการรับประทานอาหารเรยีบรอ้ยเชญิท่านชมการแสดงสดุอลังการ ณ หอ้ง Stardust  Lounge บรเิวณชัน้10 
 

12.00 น.    เดนิทางถงึทา่เรอื นางาซาก ิของประเทศญีปุ่่ น (Nagasaki) 

(ราคายังไมร่วมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) 
นางาซาก ิเป็นจังหวัดทีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาตลิอ้มรอบดว้ยทะเลทัง้สามดา้น 

มีเกาะมากถึง 971 เกาะ ในจังหวัดยังมีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่น 
สถานที่ที่คุณสามารถสัมผัสประวัตศิาสตร์ของนางาซากเิช่นบรรยากาศตัว

เมอืงทีผ่สมผสานระหวา่งญีปุ่่ นและวัฒนธรรมตะวันตกและจุดทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สงครามก็มีเป็นจ านวนมาก ตัวอย่างเช่นเกาะเดตมิะ มจุีดเด่นเป็นทวิทัศน์ที่
เป็นเอกลักษณ์ที่มีอาคารแบบผสมระหว่างญี่ปุ่ นและตะวันตก ตัง้เรียงราย 

นอกจากนี้ยังมีจุดท่องเที่ยวที่เกีย่วขอ้งกับประวัตศิาสตร์เรื่องสงครามและ
ระเบดิปรมาณูเชน่ "สวนสันตภิาพ" และ "พพิธิภัณฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซา

ก"ิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) เป็นตน้  (ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออก
จากเรอืและสถานที่นัดพบบนเรอื  สว่นท่านที่สะดวกเดนิทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ 
บรเิวณทา่เรอื และกรุณากลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 

ตัวอยา่ง Shore Excursion คลกิ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

https://media.starcruises.com/Content/PDF/ssq-ex-keelung-nagasaki-kagoshima-15mar20-en.pdf


   

21.00 น. เรอืลอ่งออกจากนางาซาก ิของประเทศญีปุ่่ น 

ค า่  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9 จากนัน้  

เชญิทา่นอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย*ทา่นสามารถทราบ วัน เวลา สถานทีต่ารางจัดกจิกรรมตา่งๆ  
ไดจ้ากนติยสาร Star Navigator ทีจ่ะวางอยูท่ีห่อ้งของท่านทุกวัน 
 

วันที ่4           เชจ ูประเทศเกาหล ี

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืจัดใหด้ังนี้ 

ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหาร เชา้ กลางวัน เย็น และมือ้ดกึไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืจัดให ้

*  หอ้งอาหาร  Mariner Buffet  ชัน้ 9 หอ้งอาหารแบบ international Buffet ชัน้ 9 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร  Dynasty Restaurant  ชัน้ 9 หอ้งอาหารแบบ Chinese family style ชัน้ 9 ของเรอื 

***หอ้งอาหาร   Spices Restaurant    
ชัน้11 

หอ้งอาหารแบบ Malaysian specially buffet ชัน้11 ของเรอื 

12.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ  เชจู ประเทศเกาหล ี(Jeju) 

  (ราคายังไมร่วมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) 

                       เกาะเชจ ูถอืวา่เป็นเกาะสวรรค ์และแสนจะโรแมนตกิของคนเกาหลใีต ้และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญของประเทศ 

  เกาหลดีว้ย ตัง้อยูท่างใตข้องประเทศ ถอืเป็นเกาะทีใ่หญท่ีส่ดุ 

เกาะเชจู มีศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์จากวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว ทั ้งการเดินทางการขนส่งที่มีความ

สะดวกสบายและทันสมัย รา้นอาหารและรา้นคาเฟ่ต่างๆที่ไดร้ับความนยิมจากลูกคา้ และที่พักบรรยากาศดีๆ เหมาะกับ

การพักผอ่น สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ 

  -ไร่ชาโอซลุลอค 

  -ภเูขาซองอัค จุดเดน่คอืมชีายหากสดี า และมรีา้นอาหารทะเลสดใหมใ่หบ้รกิารมากมาย 

-ชายหาดวอลจองร ีเป็นจุดไอไลทแ์ละเป้นทีน่ิยมของนักท่องเที่ยวเพราะเป็นหาดที่สามารถลงเล่นน ้าได ้อากาศด ีน ้า

ทะเลมีความเย็นสดชืน่เหมือนเล่นน ้าตก หากลูกคา้ไม่สนใจเล่นน ้าสามารถเดนิริมทะเลได ้(ส าหรับท่านที่ท าการจอง

ทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  ส่วนท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่ว

เองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื และกรุณากลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 น. เรอืลอ่งออกจาก เชจ ูประเทศเกาหล ี(Jeju) 

ค า่  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9 จากนัน้  

เชญิทา่นอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย*ทา่นสามารถทราบ วัน เวลา สถานทีต่ารางจัดกจิกรรมตา่งๆ  

ไดจ้ากนติยสาร Star Navigator ทีจ่ะวางอยูท่ีห่อ้งของท่านทุกวัน 
 



 
 

วันที ่5          ล่องน่านน ้าสากล 

เชา้/กลางวัน/เย็น  รับประทานอาหารเชา้/กลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรอืจัดใหด้ังนี้ 
    

*  หอ้งอาหาร  Mariner Buffet  ชัน้ 9 หอ้งอาหารแบบ international Buffet ชัน้ 9 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร  Dynasty Restaurant  ชัน้ 9 หอ้งอาหารแบบ Chinese family style ชัน้ 9 ของเรอื 

***หอ้งอาหาร   Spices Restaurant  
ชัน้11    

หอ้งอาหารแบบ Malaysian specially buffet ชัน้11 ของเรอื 

 
                         วันนี้เรอืจะลอ่งทะเลตลอดทัง้วันและท่านสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างเรอืจัดใหห้รอืพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย 

 

กจิกรรมบนเรอื 

 

 

22.00 น. เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้่านในหอ้งพักของทา่นใหท้า่นน ากระเป๋าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้

หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปทีท่า่เรอืในวันรุ่งขึน้(สิง่ของทีท่า่นจ าเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวันใหท้่านแยกใสใ่นกระเป๋าถอื) 

** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไม่จ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก ** 

 

(ทา่นสามารถช าระคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิกอ่นออกจากเรอืไดท้ีแ่ผนกตอ้นรับชัน้ 7) 
 

วันที ่6           จหีลง ประเทศไตห้วัน 

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืจัดใหด้ังนี้ 
 

*  หอ้งอาหาร  Mariner Buffet  ชัน้ 9 หอ้งอาหารแบบ international Buffet ชัน้ 9 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร  Dynasty Restaurant  ชัน้ 9 หอ้งอาหารแบบ Chinese family style ชัน้ 9 ของเรอื 

***หอ้งอาหาร   Spices Restaurant    

ชัน้11 

หอ้งอาหารแบบ Malaysian specially buffet ชัน้11 ของเรอื 

 
16.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรอืจหีลง ประเทศไตห้วนั (ท่านสามารถช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิก่อนออกจากเรือไดท้ี่แผนก

ตอ้นรับ ชัน้ 7)หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พธิีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าเดนิทางของท่านดา้นล่าง
หลังจากนัน้ เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

 



**กรุณาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 

วนัเดนิทาง 
03-08 พฤษภาคม 2563 

 
 
 

ประเภทหอ้ง 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกัน 2-4 ทา่น 
(เดก็ 2-12 ปี ราคาเทา่กับผูใ้หญ)่ 

 
พักเดีย่ว 

ราคาทา่นละ ทา่นที ่1 
ราคาทา่นละ 

ทา่นที ่2 
ราคาทา่นละ 

ทา่นที ่3-4 
ราคาทา่นละ 

เดก็ทารก 
(ไมเ่กนิ 2 
ขวบ) 

ราคาทา่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง(Inside) 38,700.- ฟร ี 19,350.- 10,975.- 52,850.- 

หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง
(Oceanview) 

45,000.- ฟร ี 22,500.- 12,550.- 62,300.- 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง (Balcony) เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 

 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิสเ์รอื TWD 2,100/คน/ทรปิ (ช าระบนเรอื)*** 
***ราคาเฉพาะเรอืส าราญเทา่น ัน้ ไมร่วมคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ รถรบัสง่ และไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** 

 

 

 



 

 

เงือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

หมายเหตุ 

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ ่ากว่า 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

3. ลูกคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากว่า 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้

เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ

และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิัยในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 5 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่่านไดท้ าการช าระเงนิ) 

2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีท่าเรอื 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิส ์TWD 420 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ TWD 530 ตอ่คนต่อคนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอื

สงูขึน้ไป 
2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

3. อาหารพเิศษทีท่่านสัง่เพิม่เตมิกับทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 

5. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

6. คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ค่าเครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (หากตอ้งการซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 

8. คา่รถรับสง่จาก (หากตอ้งการซือ้รถรับสง่ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 
9. คา่ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจล่องเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทัวร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีารคอน

เฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากัด 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ่้ายทัง้หมด เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูกั่บการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง

ดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดทั้ง้สิน้ 

4.4 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 


