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รหัสโปรแกรม : 27354 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

...เท่ียวญีปุ่่นสไตลใ์หม่กบั...เรือส ำรำญ MSC Beillissima... 

กรุป๊เดียวเท่ำน้ัน ... 11–21 มิถุนำยน 2023 

เที่ยวครบ+น ้ำด่ืมทุกพอรท์และอำหำรบนฝัง่ รวมค่ำเขำ้ชม อำบทรำยรอ้น 

รบัจ ำนวนจ ำกดั!! ... จองก่อน 8 ท่ำนแรก ลดพิเศษ 5,000 บำท!! 
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วนัที่เดินทำง เท่ียวบิน สนำมบินตน้ทำง สนำมบินปลำยทำง เวลำออก เวลำถึง 

11 มิ.ย. 66 TG 682 BKK HND 22.45 06.55+1 

21 มิ.ย. 66 TG 661 HND BKK 00.20 04.50 

- ตำรำงเวลำบินอำจมีกำรเปลีย่นแปลงเวลำตำมประกำศของสำยกำรบิน - 

 

11 มิ.ย. 66 กรุงเทพฯ 
 

19.00 น. เจำ้หน้ำท่ีรอตอ้นรบัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชั้น 4 ประตูทำงเขำ้ท่ี 4 เคำน์เตอรเ์ช็คอิน

แถว H สำยกำรบินไทย  

22.45 น. บินสู่ สนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบิน TG 682 

 

12 มิ.ย. 66 ฮำเนดะ – โยโกฮำม่ำ 
 

06.55 น.  ถึง สนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่น 

 = ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร = 

เดินทำงสู่ เมืองโยโกฮำม่ำ เมืองหลวงของจงัหวดัคำนำกำวำ ซึ่งเป็นจงัหวดัท่ีมีประชำกรหนำแน่นเป็นอนัดบั 

3 รองจำกโตเกียวและโอซำกำ้ ตั้งอยูท่ำงตอนใตข้องโตเกียว คำบเกี่ยวระหวำ่งอ่ำวโตเกียวและอ่ำวสำกำมิ โยโก

ฮำม่ำเป็นเมืองท่ำเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่นและยงัเป็นท่ำเรือแห่งแรกท่ีเปิดประเทศญี่ปุ่นสู่นำนำประเทศในปี 

ค.ศ. 1859 จึงเป็นแหล่งรวมวฒันธรรมท่ีหลำกหลำย ไม่วำ่จะป็น ไอศกรีม หนังสือพิมพ ์คิรินเบียร ์โทรเลข 

รถไฟ กเ็ขำ้มำสู่ญี่ปุ่นครั้งแรกท่ีเมืองโยโกฮำม่ำน่ีเอง  

• ชมบรรยำกำศของ เมืองโยโกฮำม่ำ ในปัจจุบนัไม่วำ่จะเป็น Land Mark Tower (ตึกท่ีสูงท่ีสุดในญี่ปุ่น), 

Queen's Square (ตึกแฝด 3 หลงั เรียงต่อกนัมำดว้ยควำมสูงท่ีลดหลัน่กนั ซึ่งออกแบบรบักบัตึก Land 

Mark Tower) หรือ Grand Inter-Continental Hotel (โรงแรมสำมเหล่ียมหลงัมน)    
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• ใหม่!...Yokohama Air Cabin นัง่กระเชำ้ลอยฟ้ำในเมืองแห่งแรกของญี่ปุ่น ชมวิวเมืองและบริเวณท่ำเรือ

โยโกฮำม่ำ ระยะทำงไป-กลบั 1,260 เมตร จุดสูงสุดอยูเ่หนือพื้ นถึง 40 เมตรเลยทีเดียว 
 

   
 

• เยือน ยำ่นไชน่ำทำวน ์หรือ จูกะไก ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่นและเก่ำแก่เกือบพอๆ กบัย่ำนท่ำเรือ เป็นจุดแรกท่ี

คนจีนเขำ้มำติดต่อคำ้ขำยกบัญี่ปุ่น รำวปี ค.ศ. 1859 เกิดกำรแลกเปล่ียนวฒันธรรมอย่ำงมำกมำย เช่น 

เสน้ก๋วยเต๋ียวจำกจีนถูกปรบัเปล่ียนจนมำเป็นรำเม็งในปัจจุบนั ในยำ่นน้ีมีภตัตำคำรอำหำรมีอยูร่ำว 150 

รำ้น และรำ้นท่ีจ ำหน่ำยขนมหวำนน ำเขำ้จำกจีนและสินคำ้เบ็ดเตล็ดจำกท่ีอื่นๆ ในเอเชีย โดยจะมี

สถำปัตยกรรมและตกแต่งประดบัประดำไปดว้ยสีแดงอนัเป็นเอกลกัษณข์องยำ่นไชน่ำทำวน์ทัว่ทุกมุมโลก 

ไม่วำ่จะเป็นซุม้ประตูสีแดง ป้ำย-โคมไฟ ตึกแถวตกแต่งสถำปัตยกรรมแบบจีน 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำร ณ รำ้นอำหำรทอ้งถ่ิน 

บ่ำย  ท่องเท่ียวในเมืองโยโกฮำม่ำ (ต่อ) 

• โกดงัอิฐแดงโยโกฮำมำ (Yakohama Red Brick Warehouse) หรือ อิคำเรนกะโซอูโกะ (Aka   

Renga  Souko) อำคำรอิฐแดง 2 อำคำร เคยถูกใชเ้ป็นอำคำรศุลกำกร และคลงัสินคำ้ของประเทศใน

ปลำยสมยัยุคเมจิ (ค.ศ. 1868-1912) จนถึงตน้ยุคไทโช (ค.ศ. 1912 – 1926) จำกน้ันไดถ้กูฟ้ืนฟูให้

เป็นสถำนท่ี ทำงวฒันธรรมและกำรพำณิชย ์ในปี ค.ศ. 2002 น้ีเอง ภำยในอำคำรประกอบดว้ย รำ้นคำ้ 

รำ้นอำหำร คำเฟ่มำกมำย และยงัเป็นสถำนท่ีจดักิจกรรมในเทศกำลต่ำงๆ อีกดว้ย บนชั้น 3 ของอำคำรยงั

มีระเบียงท่ีสำมำรถชมวิวบริเวณท่ำเรือแบบพำโนรำม่ำไดอ้ีกดว้ย  

• Marine & Walk หำ้งสรรพสินคำ้ ท่ีมีทั้งรำ้นอำหำร คำเฟ่ และรำ้นแฟชัน่ จุดถ่ำยรูปเก๋ไก๋ มำกมำย

ท่ำมกลำงบรรยำกำศปลอดโปร่งสบำยริมทะเล หรือลองพกัจิบกำแฟ ทำนอำหำรบริเวณท่ีนัง่ริมระเบียง

เพื่อด่ืมด ำ่กบัทิวทศัน์ทอ้งทะเลกวำ้ง 

• หรือจะเชื่อมต่อไปยงั Hammerhead อำคำรมิกซยู์สท่ีประกอบดว้ยรำ้นอำหำรอร่อย แหล่งรวมรำเม็งเลิศรส 

รำ้นขนมท่ีสำมำรถร่วม Workshop ขนม หรือออกแบบกล่องขนมได ้และอื่นๆ อีกมำก 

ไดเ้วลำนัดหมำย เดินทำงสู่ท่ำเรือ    

16.00 น. เช็คอินขึ้ นเรือส ำรำญ MSC BELLISSIMA 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

20.00 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่ น 

ที่พกั MSC BELLISSIMA 
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13 มิ.ย. 66 โกเบ 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

อิสระพกัผ่อนบนเรือส ำรำญ สำมำรถเลือกรวมกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีมีภำยในเรือ ทั้ง ชอ้ปป้ิงรำ้นขำยสินคำ้ปลอด

ภำษีบนเรือ หรือ กิจกรรมตำมจุดต่ำงๆ บนเรือตำมประกำศกิจกรรมของทำงเรือส ำรำญ  

Food & Drink: Bar & Lounges ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณ Public area ของเรือ รวมถึงหอ้งอำหำรที่หลำกหลำย  

Entertainment: Disco, Card Room, หอ้งสมุด, คำสิโน และ Theater ท่ีจดักำรแสดงพิเศษในทุกค ำ่คนื  

Fitness: สระว่ำยนำ้, สปำ และ ฟิตเนส  

Activities: กิจกรรม กำรแสดงและเกมสต์ำ่งๆ ที่จดัทัว่บริเวณของ Public area 

เท่ียง รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

16.00 น. เรือจอดเทียบท่ำ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

ที่พกั MSC BELLISSIMA 
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14 มิ.ย. 66 โกเบ 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

 ท่องเท่ียวใน เมืองโกเบ เมืองเอกของจงัหวดัเฮียวโงะ เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 5 และเป็นเมืองท่ำท่ีส ำคญัของ

ญี่ปุ่น จึงมียำ่นบำ้นพกัชำวต่ำงชำติสไตลต์ะวนัตกท่ีมีมำตั้งแต่ยุคเอโดะ และอำหำรขึ้ นชื่อท่ีรูจ้กักนัดี คือสุดยอด

เน้ือชั้นเลิศ “เน้ือโกเบ” ท่ีเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก 

• ศำลเจำ้อคิุตะ ท่ำมกลำงเมืองท่ีมีควำมเป็นเมืองท่ำและควำมเป็นตะวนัตก ยงัมีศำลเจำ้ท่ีมีประวติัควำม

เป็นมำยำวนำนกวำ่ 1,800 ปี ท่ีสถิตของเทพธิดำวำคะฮิรุเมะมิโนะโคโตะ หรือ เทพเจำ้แห่งสิ่งทอ เชื่อกนั

วำ่ท่ำนจะทกัทอสำยสมัพนัธใ์หก้บัผูศ้รทัธำท่ีมำขอพรดำ้น “ควำมรกั” นัน่เอง 

• ศำลเจำ้คิตำโน่เทนมำกุ เมื่อขอพรเร่ืองควำมรกัท่ีศำลเจำ้อิคุตะเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ อีกเร่ืองท่ีส ำคญัไม่แพ้

กนัคือพรเร่ืองควำมส ำเร็จดำ้นกำรงำนและกำรศึกษำซึ่งสำมำรถขอพรไดท่ี้ศำลเจำ้แห่งน้ี (เป็นหน่ึงในสอง

แห่งท่ีส ำคญั อีกแห่งอยูท่ี่ ศำลเจำ้ดำไซฟุ ในฟุกุโอกะ) ทั้งยงัเป็นแหล่งชมดอกบ๊วยและใบไมแ้ดงท่ีสวยงำม

จุดหน่ึงของเมืองมรดกโลกโกเบแห่งน้ี  

เท่ียง รบัประทำนอำหำร ณ รำ้นอำหำรทอ้งถ่ิน 

บ่ำย อิสระชอ้ปป้ิงตลอดบ่ำย 

• ยำ่นซนัโนมิยะ (Sannomiya) ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีหลงัคำคลุม มีรำ้นคำ้ปลีกเรียงรำย 2 ขำ้งทำง 

หำ้งสรรพสินคำ้ ไปจนถึงรำ้นอำหำร ผบั แกลเลอรี มำกมำย 

• ยำ่นโมโตมำจ ิ(Motomachi) ยำ่นรำ้นคำ้ท่ีด ำเนินกำรโดยคนทอ้งถ่ิน รำ้นเล็กๆ ตกแต่งอยำ่งมีสไตลข์อง

ตวัเอง ทั้งรำ้นคำเฟ่ รำ้นขนม รำ้นเสื้ อผำ้ รองเทำ้เครื่องประดบั ของกระจุกกระจิก  

ไดเ้วลำนัดหมำย เดินทำงกลบัสู่ท่ำเรือ 

19.00 น. กลบัข้ึนเรือส ำรำญ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

20.00 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองฮิโรชิม่ำ ประเทศญี่ปุ่น 

ที่พกั MSC BELLISSIMA 
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15 มิ.ย. 66 ฮิโรชิม่ำ 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

อิสระพกัผ่อนบนเรือส ำรำญ สำมำรถเลือกรวมกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีมีภำยในเรือ ทั้ง ชอ้ปป้ิงรำ้นขำยสินคำ้ปลอด

ภำษีบนเรือ หรือ กิจกรรมตำมจุดต่ำงๆ บนเรือตำมประกำศกิจกรรมของทำงเรือส ำรำญ  

Food & Drink: Bar & Lounges ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณ Public area ของเรือ รวมถึงหอ้งอำหำรที่หลำกหลำย  

Entertainment: Disco, Card Room, หอ้งสมุด, คำสิโน และ Theater ท่ีจดักำรแสดงพิเศษในทุกค ำ่คนื  

Fitness: สระว่ำยนำ้, สปำ และ ฟิตเนส  

Activities: กิจกรรม กำรแสดงและเกมสต์ำ่งๆ ที่จดัทัว่บริเวณของ Public area 

เท่ียง รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

15.00 น. เรือจอดเทียบท่ำ เมืองฮิโรชิม่ำ ประเทศญี่ปุ่น 

 ท่องเท่ียวใน เมืองฮิโรชิม่ำ เมืองเอกในจงัหวดัฮิโรชิม่ำ ถือเป็นเมืองท่ีส ำคญัท่ีสุดในประวติัศำสตรโ์ลก 

โดยเฉพำะสงครำมครั้งท่ี 2 เพรำะเป็น 1 ใน 2 เมืองของญี่ปุ่นท่ีถูกระเบิดปรมำณูโดยอเมริกำในสงครำมครั้ง

น้ัน  

• ชม ปรำสำทฮิโรชิม่ำ หรือ ปรำสำทปลำครำฟ ท่ีแตกต่ำงจำกปรำสำทอื่นๆ ในญี่ปุ่น เพรำะเป็นปรำสำท

บนพื้ นรำบ ลอ้มรอบดว้ยคูน ้ำ แลว้ยงัเป็นปรำสำทหน่ึงในไม่กี่แห่งท่ีเป็นศูนยก์ลำงแห่งกำรคำ้ในอดีต 

• ชม Hiroshima Peace Memorial Park สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ใจกลำงเมือง เป็นท่ีรวมของพิพิธภณัฑ ์

อนุสรณส์ถำน อนุสำวรียผ์ูเ้สียชีวิต จุดไฮไลทค์ือ A-Bomb Dome อำคำรท่ีเคยเป็นท่ีตั้งของกรม

อุตสำหกรรมของจงัหวดัฮิโรชิม่ำ หน่ึงในอำคำรไม่กี่หลงัท่ียงัหลงเหลือรอดมำไดห้ลงักำรระเบิดของ

ปรมำณูในครั้งน้ัน เร่ืองรำวของชำวเมืองฮิโรชิม่ำก็น่ำประทับใจไม่แพก้นั เพรำะนอกจำกจะไม่ทอ้แทก้บั

สงครำมท่ีก ำลงัเผชิญอยูใ่นสมยัน้ัน แต่กลบัมุ่งมัน่สรำ้งสถำนท่ีแห่งน้ีขึ้ นเพื่อตอกย ้ำใหโ้ลกไดต้ระหนักรูว้ำ่

สนัติภำพส ำคญักบัโลกเพียงใด 

• อิสระชอ้ปป้ิง ยำ่น Downtown 

19.00 น. เดินทำงกลบัข้ึนเรือส ำรำญ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

22.00 น. ออกเดินทำงสู่ เกำะเชจู ประเทศเกำหลีใต ้

ที่พกั MSC BELLISSIMA 
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16 มิ.ย. 66 AT SEA 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

อิสระพกัผ่อนบนเรือส ำรำญ สำมำรถเลือกรวมกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีมีภำยในเรือ ทั้ง ชอ้ปป้ิงรำ้นขำยสินคำ้ปลอด

ภำษีบนเรือ หรือ กิจกรรมตำมจุดต่ำงๆ บนเรือตำมประกำศกิจกรรมของทำงเรือส ำรำญ  

Food & Drink: Bar & Lounges ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณ Public area ของเรือ รวมถึงหอ้งอำหำรที่หลำกหลำย  

Entertainment: Disco, Card Room, หอ้งสมุด, คำสิโน และ Theater ท่ีจดักำรแสดงพิเศษในทุกค ำ่คนื  

Fitness: สระว่ำยนำ้, สปำ และ ฟิตเนส  

Activities: กิจกรรม กำรแสดงและเกมสต์ำ่งๆ ที่จดัทัว่บริเวณของ Public area 

เท่ียง รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

ที่พกั MSC BELLISSIMA 
 

 

 

17 มิ.ย. 66 เกำะเชจู, เกำหลีใต ้
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่ำ เกำะเชจู ประเทศเกำหลีใต ้

 ท่องเท่ียวบน เกำะเชจู หรือ เชจูโด เขตปกครองพิเศษหรือจงัหวดัปกครองตนเองพิเศษเชจู หน่ึงในเกำ้จงัหวดั

ของประเทศเกำหลีใต ้พื้ นท่ีสว่นใหญครอบคลุมเกำะเชจูซึ่งเป็นเกำะใหญ่ท่ีสุดในเกำหลีใต ้ภูมิประเทศเป็นเกำะ

หินลำวำท่ีเกิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟในอดีต มีอำกำศท่ีเย็นสบำยตลอดทั้งปี   

• เยือน ยอดเขำชองซำน อิลจลุบง (Seongsan Ilchubong) ยอดเขำอนัเป็นเอกลกัษณแ์ห่งน้ีเกิดจำกกำร

ประทุของภูเขำไฟเป็นนำนผ่ำนไปนับแสนปี ปัจจุบนัภูเขำไฟไดด้บัลงแลว้ ลำวำท่ีแข็งตวับริเวณปำกปล่องมี

ลกัษณะเป็นแท่งแหลมร่วม 99 กอ้นโดยรอบท ำใหเ้หมือนมงกุฎ ดว้ยควำมเฉพำะตวัน้ียอดเขำน้ีจึงเป็น 1 

ใน 10 สถำนท่ีสวยงำมในเกำะเชจูท่ีนักท่องเท่ียวจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสัวิวทิวทศัน์ ทั้งยงั

สำมำรถชมทอ้งฟ้ำและผืนทะเลไดโ้ดยรอบ นักท่องเท่ียวนิยมมำชมพระอำทิตยข์ึ้ นและสูดอำกำศบริสุทธ์ิท่ี

ยอดเขำ ยอดเขำชองซำน อิลจุลบง ถูกยกยอ่งใหเ้ป็น 1ใน 7 สิ่งมหศัจรรยใ์หม่ทำงธรรมชำติของโลก

โดยองคก์ำร UNESCO 

• หมู่บำ้นวฒันธรรมซองอึบ (Seongeup Folk Village) หมูบ่ำ้นเกำหลีโบรำณเล็กๆ ท่ียงัคงลกัษณะกำรมุง

หลงัคำดว้ยหญำ้ ตั้งอยูเ่ชิงเขำฮลัลำซำน อยูอ่ำศยันับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1410 และยงัอำศยัมำจนรุ่นลูกรุ่น

หลำนในปัจจุบนั ประกอบไปดว้ย บำ้นพกัอำศยั โรงเรียน ศำลำวำ่กำร ศำลเจำ้ บำงส่วนเหลือเพียงแต่ซำก

อำคำรโบรำณ ซำกปรกัหกัพงัของป้อมปรำกำร อนุสรณห์ิน ตรงใจกลำงหมู่บำ้นมีตน้ เซลโควำ่ (Zelkova) 
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ซึ่งอำยุหลำยรอ้ยปียืนตน้เป็นจุดศูนยก์ลำงของหมู่บำ้นแห่งน้ี หมู่บำ้นแห่งน้ีไดร้บักำรก ำหนดใหเ้ป็น

ทรพัยส์ินทำงวฒันธรรมพื้ นบำ้นแห่งชำติเกำหลีใตเ้มื่อปี ค.ศ. 1984 

เท่ียง รบัประทำนอำหำร ณ รำ้นอำหำรทอ้งถ่ิน 

บ่ำย ท่องเท่ียวบนเกำะเชจู (ต่อ) 

• แวะชม หินยงดูอมั หรือหินหวัมงักร อยูท่ำงตอนเหนือของเกำะเชจู ตำมต ำนำนเล่ำวำ่ มงักรตวัหน่ึงขโมย

หยกล ้ำค่ำจำกภูเขำฮลัลำ แลว้ถูกยิงดว้ยธนูตกลงมำท่ีบริเวณยงดูอมัแห่งน้ี ร่ำงของมงักรจมลงสู่กน้ทะเล

แต่เหลือเพียงส่วนหวั จึงกลำยมำเป็นหินหวัมงักรในปัจจุบนั 

15.00 น. เดินทำงกลบัข้ึนเรือส ำรำญ 

16.00 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองคำโกชิม่ำ ประเทศญี่ปุ่น 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

ที่พกั MSC BELLISSIMA 

 

 
 

18 มิ.ย. 66 คำโกชิม่ำ – อิบสุุกิ – คำโกชิม่ำ 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

09.00 น. เรือจอดเทียบท่ำ เมืองคำโกชิม่ำ ประเทศญี่ปุ่น 

 ท่องเท่ียวใน เมืองคำโกชิม่ำ เมืองศูนยก์ลำงท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัคำโกชิม่ำ เกำะคิวชู ไดร้บักำรขนำนนำมว่ำ 

“เนเป้ิลแห่งตะวนัออก” ดว้ยลกัษณะอำกำศ ภูมิประเทศท่ีเป็นอ่ำว และมีภูเขำไฟตั้งอยูใ่กลเ้มืองเหมือนกนั 

เดินทำงสู่ เมืองอิบุสุกิ (Ibusuki) เมืองเล็กๆ ท่ีอยูท่ำงตอนใตข้องเกำะคิวชู ซึ่งมีภูเขำไฟท่ียงัคุกรุ่นอยู ่จึงท ำให้

พื้ นท่ีใตดิ้นลึกลงไปในบริเวณน้ียงัมีควำมรอ้นตำมธรรมชำติไหลเวียนอยูแ่ละถ่ำยเทควำมรอ้นขึ้ นมำบนพื้ นดิน

บริเวณชำยหำดของเมือง ท ำใหห้ำดทรำยของท่ีน่ีมีควำมต่ำงจำกท่ีอื่น จึงกลำยเป็นจุดเด่นใหเ้มือง Ibusuki มี

ชื่อเสียงเร่ืองกำรอบทรำยรอ้น ซึ่งเชื่อกนัมำตั้งแต่สมยัเอโดะวำ่ทรำยรอ้นสำมำรถช่วยเร่ืองกำรไหลเวียนของ

โลหิตมีผลดีต่อสุขภำพและผิวพรรณ และยงัสำมำรถช่วยรกัษำโรคไดอ้ีกดว้ย 

• สมัผสัประสบกำรณใ์นกำรอำบทรำยรอ้น ท่ีไมค่วรพลำดของเมืองน้ี 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำร ณ รำ้นอำหำรทอ้งถ่ิน 

เดินทำงกลบัสู่ เมืองคำโกชิม่ำ  

• อิสระเดินเล่น ยำ่นกำรคำ้เท็นมงคงั ถนนสำยชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ระดบัภูมิภำคและเป็นย่ำนธุรกิจท่ีมีรำ้นคำ้

เรียงรำยทั้ง รำ้นคำ้ทอ้งถ่ิน รำ้นขำยของฝำก รำ้นอำหำร ไปจนถึงรำ้นเหลำ้ เป็นแหล่งท่ีคึกคกัน่ำเดินแห่ง

หน่ึงของเกำะคิวชูทีเดียว 

18.00 น. เดินทำงกลบัข้ึนเรือส ำรำญ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

19.00 น. ออกเดินทำงสู่เมืองโยโกฮำม่ำ ประเทศญี่ปุ่น  

ที่พกั MSC BELLISSIMA 
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19 มิ.ย. 66 AT SEA 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

อิสระพกัผ่อนบนเรือส ำรำญ สำมำรถเลือกรวมกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีมีภำยในเรือ ทั้ง ชอ้ปป้ิงรำ้นขำยสินคำ้ปลอด

ภำษีบนเรือ หรือ กิจกรรมตำมจุดต่ำงๆ บนเรือตำมประกำศกิจกรรมของทำงเรือส ำรำญ  

Food & Drink: Bar & Lounges ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณ Public area ของเรือ รวมถึงหอ้งอำหำรที่หลำกหลำย  

Entertainment: Disco, Card Room, หอ้งสมุด, คำสิโน และ Theater ท่ีจดักำรแสดงพิเศษในทุกค่ำคนื  

Fitness: สระว่ำยนำ้, สปำ และ ฟิตเนส  

Activities: กิจกรรม กำรแสดงและเกมสต์ำ่งๆ ที่จดัทัว่บริเวณของ Public area 

เท่ียง รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

ที่พกั MSC BELLISSIMA 

 

หมำยเหต:ุ  

ก่อนเรือกลบัเทียบท่ำใน เชำ้วนัถดัไป ท่ำนจะตอ้งด ำเนินกำรเตรียมตวัเพื่อเช็คเอำทอ์อกจำกเรือดงัน้ี  

1. จดักระเป๋ำ Overnight bag ส ำหรบัเสื้ อผำ้และของใชส้่วนตวัจ ำเป็นท่ีตอ้งใชใ้นช่วงกลำงคืนและเชำ้วนัถดัไป  

2. จดักระเป๋ำใบใหญ่และวำงไวห้น้ำหอ้ง พรอ้มผูกป้ำยกระเป๋ำสีต่ำงๆ ตำมท่ีเรือก ำหนด เจำ้หน้ำท่ีของเรือจะมำเก็บกระเป๋ำใบ

ใหญ่ไปในช่วงกลำงดึก (ป้ำยกระเป๋ำสีต่ำงๆ น้ีจะเป็นตวัก ำหนดล ำดบักำรน ำกระเป๋ำลงจำกเรือ)  

3. ช ำระค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ซึ่งรำยละเอียดค่ำใชจ้่ำยจะส่งใหต้รวจเช็คควำมถูกตอ้งก่อน (ชำรจ์ผ่ำนบตัรเครดิตท่ีลงทะเบียนไวต้อน

เช็คอินในวนัแรกของกำรขึ้ นเรือโดยอตัโนมติั)  
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20 มิ.ย. 66 โยโกฮำม่ำ – คำมำคูระ – ฮำเนดะ 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรือส ำรำญ 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่ำ เมืองโยโกฮำม่ำ ประเทศญี่ปุ่น 

 เช็คเอำทอ์อกจำกเรือส ำรำญ พรอ้มรบักระเป๋ำสมัภำระ 

 เดินทำงสู่ เมืองหลวงเก่ำคำมำคูระ  

• สมัผสัประสบกำรณ ์นัง่ขบวนรถไฟยอ้นยุค Enoden รถไฟสำยยอดนิยมทั้งคนทอ้งถ่ินเองและ

นักท่องเท่ียว ซึ่งยอ้นเวลำกลบัไปในสมยัยุคเมจิ รำวศตวรรษท่ิ 19 ท่ีรถไฟขบวนเร่ิมกำรเดินรถ ตูร้ถไฟ 

สถำนี หรือแมแ้ต่ควำมเร็วของกำรเดินรถ ก็ยงัคงสภำพเดิมไว ้ทั้งยงัมีโลเคชัน่ท่ียงัเป็นฉำกในเอนิเมะชื่อดงั

ใหค้นรกักำรต์ูนไปตำมรอยไดอ้ีกดว้ย 

• ลงสถำนี Hase แวะ นมสักำรพระใหญ่ไดบุทสึ แห่งวดัโคโตคุอิน เมืองคำมำคูระ องคพ์ระท ำจำกส ำริดมี

ควำมสูง 13.35 เมตร หนัก 95 ตนั มีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัสองในญี่ปุ่น รองจำกหลวงพ่อโตวดัโทไดจิ 

แห่งเมืองนำรำ สรำ้งในปี ค.ศ. 1252 เดิมท่ำนประดิษฐำนอยูใ่นหอ้งโถงของวดั แต่ไดร้บัควำมเสียหำย

จำกพำยุและแผ่นดินไหวหลำยต่อหลำยครั้งท ำใหต้วัอำคำรหำยไป จึงประดิษฐำนกลำงแจง้มำจนปัจจุบนั 

• เดินเทำ้สู่ วดัฮำเซเดระ ท่ีอยู่ไม่ห่ำงกบัวดัโคโตคุอินนัก และเป็นจุดชมดอกไฮเดรนเยียในช่วงเดือน

มิถุนำยนและใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงปลำยเดือนตุลำคม 

เดินทำงกลบัสู่ เมืองโยโกฮำม่ำ  

• พิพิธภณัฑร์ำเม็ง ท่ีคนรกัเสน้ไม่พลำด จดัแสดงประวติัควำมเป็นมำ ตกแต่งบรรยำกำศยอ้นยุค จ ำลอง

รำ้นรำเม็งตกแต่งแบบโบรำณ คลำสสิค ตน้แบบมำจำกเมืองเก่ำโตเกียว ชิตำมำชิ ทีเด็ดคอืรวบรวมสุด

ยอดรำ้นรำเมงทุกสำรทิศมำไวใ้หท้่ำนชิมแบบชำมเล็กๆ  หำกไม่จุใจก็เลือกชำมใหญ่ๆ ไดต้ำมตอ้งกำร  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง อสิระเลือกรำเม็งในพิพิธภณัฑร์ำเม็งตำมอธัยำศยั (คืนเงินสด 1,500 เยน) 

• อิสระชอ้ปป้ิง Aeon Mall Shinagawa  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ณ Aeon Mall Shinagawa เพ่ือควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง(คืนเงินสด 

2,000 เยน) 

20.00 น. เดินทำงสู่สนำมบินฮำเนดะ เพื่อเช็คอิน  
 

 

 

21 มิ.ย. 66 กรุงเทพฯ 
 

00.20 น. บินสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน TG 661 

04.50 น.  ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
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อตัรำค่ำบริกำร 

รำยละเอียดและคำ่บริกำร (บำท) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (หอ้ง Interior) 

เด็ก 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 
ท่ำนละ 114,900 บำท 

พกัหอ้งเด่ียว + หอ้ง Interior เพิ่มท่ำนละ 32,000 บำท 

พกัหอ้งคู่ Upgrade พกัหอ้ง Balcony เพิ่มท่ำนละ 15,000 บำท 

พกัหอ้งเด่ียว + Upgrade พกัหอ้ง Balcony เพิ่มท่ำนละ 62,000 บำท 

ค่ำทิปพนักงำนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน/หวัหน้ำทวัร ์ 
เพิ่มท่ำนละ 

2,000 บำท 

เรียกเก็บในใบแจง้ค่ำใชจ้่ำยส่วนที่เหลือ 

Join Land (ไม่ตอ้งกำรตัว๋เคร่ืองบิน) 

(BKK-HND-BKK) 
หกัท่ำนละ 25,000 บำท 

อพัเกรดตัว๋เคร่ืองบิน Business Class  

(BKK-HND-BKK) 
เพิ่มท่ำนละ 

โปรดตรวจสอบ 

สำมำรถยืนยนัรำคำที่แน่นอนไดเ้มื่อท ำกำรจองและที่นัง่ Confirm แลว้เท่ำน้ัน 

ภำษีน ้ำมนัจำกสำยกำรบิน 

ค ำนวณ ณ วนัท่ี 23 ก.พ. 2566 
 

อำจมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมตำมประกำศของสำยกำรบิน 

ณ วนัท่ีออกตัว๋เครื่องบิน 
 

!!! ขอ้ควรทรำบก่อนท ำกำรจอง:  

1. ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัโปรแกรมกำรเดินทำงใหเ้หมำะสม หำกมีกำรเปล่ียนแปลงท่ำเทียบเรือ รวมถึงกำรเปล่ียนแปลง

เวลำเทียบท่ำ/ออกเดินทำงของเรือ 

2. ส ำหรบัผูเ้ดินทำง 3-4 ท่ำนท่ีตอ้งกำรพกัในหอ้งเดียวกนั จะตอ้งแจง้ ณ วนัท่ีท ำกำรจองและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้

ในภำยหลงัได ้หรือ เปล่ียนแปลงไดแ้บบมีเงื่อนไข ทั้งน้ีขึ้ นกบัหอ้งวำ่งและกำรพิจำรณำของทำงเรือผูใ้หบ้ริกำร  

3. เน่ืองจำกกำรจองหอ้งพกัเป็นแบบกรุ๊ป กำรจดัหอ้งพกัเป็นสิทธ์ิของเรือผูใ้หบ้ริกำรตำมประเภทของหอ้งพกัท่ีท ำกำรจอง 

Special Request ต่ำงๆ เช่น หอ้งติดกนั/ชั้นเดียวกนั หรือต ำแหน่งของหอ้งพกัท่ีตอ้งกำร จึงไม่สำมำรถกำรนัตีตำมท่ี

ตอ้งกำรได ้ 
 

ค่ำบริกำรน้ีรวม: 

• ตัว๋เคร่ืองบินชั้น Economy Class เสน้ทำง BKK-HND-BKK โดยสำยกำรบิน TG พรอ้มน ้ำหนักกระเป๋ำท่ีสำยกำรบิน

ก ำหนด 

กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลด – ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนักไม่เกิน 23 กก. 

กระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง (Hand Carry) - น ้ำหนักไม่เกิน 6 กก. 

ตำมขนำดท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

• ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษีน ้ำมนั, ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ 

• ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บำท 

และ ค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศวงเงิน 2,000,000 บำท 

ค่ำรกัษำพยำบำลหลงักลบัจำกต่ำงประเทศภำยใน 7 วนั วงเงิน 

70,000 บำท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อำยุเกิน 85 ปี) 

• ค่ำท่ีพกั, อำหำร, Port fee และ Service fee ตำมแพ็คเกจของ

เรือผูใ้หบ้ริกำร 

• ค่ำอำหำรทุกมื้ อตำมระบุ, ค่ำพำหนะ หรือ รถรบั-ส่ง ระหว่ำงน ำเท่ียว และ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมระบุในโปรแกรม 

• หวัหน้ำทวัร ์(คนไทย) คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
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ค่ำบริกำรน้ีไมร่วม: 

• ทิปพนักงำนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหน้ำทวัร์ 

• ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำในแต่ละโรงแรม/เรือ (ถำ้มี) 

• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั เช่น ค่ำซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ ค่ำอินเตอรเ์น็ต/WIFI, เครื่องด่ืมมินิบำร,์ ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำท่ีเกิน

จำกท่ีสำยกำรบินก ำหนด และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรำยกำร 

• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ในกรณีตอ้งกำรใบเสร็จรบัเงิน จะตอ้งช ำระภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษี

หกั ณ ท่ีจ่ำยเพิ่มเติม) 
 

กำรช ำระเงิน 

งวดท่ี 1 : ส ำรองท่ีนัง่ 40,000 บำท/ท่ำน (ภำยใน 1 วนั หลงัมีกำรยืนยนักรุ๊ปเดินทำงแน่นอน) 

งวดท่ี 2 : ช ำระส่วนท่ีเหลือ 60 วนัล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 
 

กำรยกเลิกกำรเดินทำง 

120-91 วนั ก่อนกำรเดินทำง … หกัค่ำใชจ้่ำย 25% ของคำ่มดัจ ำ    

90-61 วนั ก่อนกำรเดินทำง … หกัค่ำใชจ้่ำย 50% ของค่ำมดัจ ำ    

60-31 วนั ก่อนกำรเดินทำง … หกัค่ำใชจ้่ำย 50% ของค่ำทวัร ์

30-0 วนั ก่อนกำรเดินทำง ... หกัค่ำใชจ้่ำย 100% ของค่ำทวัร ์
 

หมำยเหต:ุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทำง ต ำ่กว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบล่วงหน้ำ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงกำรพำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีปิดท ำกำร โดยจะจดัหำสถำนท่ีท่องเท่ียว

อื่นเพื่อทดแทนเป็นล ำดบัแรกหรือคืนค่ำเขำ้ชมแก่คณะผูเ้ดินทำงแทน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสยั เช่น กำรเปล่ียนแปลง

เท่ียวบิน/เปล่ียนแปลงตำรำงบินโดยสำยกำรบิน กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน กำรนัดหยุดงำน กำรประทว้ง ภยัธรรมชำติ 

กำรก่อจลำจล อุบติัเหตุ ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค ำนึงและรกัษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงใหม้ำกท่ีสุด 

• เน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษัทตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกรอ้งเงินคืน 

ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรท่ีทำงทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ไดท้ ำกำรตกลงหรือแจง้ใหท้รำบก่อนเดินทำง 

• หำกถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง เน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หลบหนีเขำ้เมือง รวมถึงสำเหตุอื่นๆ 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้ นและไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท่ี์ช ำระมำแลว้ 

• กำรเดินทำงจะตอ้งใช ้“หนังสอืเดินทำงบุคคลธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู” เท่ำน้ัน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือออก

นอกประเทศใดประเทศหน่ึงจำกกำรใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่ำเสียหำยรวมถึงค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้ น และไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท่ี์ช ำระมำแลว้ 

• หำกยกเลิกกำรจองทวัร ์หลงัจำกย่ืนวีซ่ำรวมถึงไดร้บัอนุมติัวีซ่ำเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำเล่ม

พำสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่ำในทุกกรณี ไม่ว่ำค่ำใชจ้่ำยในกำรย่ืนวีซ่ำจะรวมหรือแยกจำกรำยกำรทวัรก์็ตำม 

• กำรพิจำรณำวีซ่ำข้ึนกบัดุลยพินิจของสถำนฑูต ในกรณีท่ีวีซำ่ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ บริษัทไม่สำมำรถคืนค่ำธรรมเนียมวี

ซ่ำได ้ 
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กรณีเดินทำงโดยลูกคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง (Land Only) 

ในกรณีลูกคำ้ด ำเนินกำรเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมำเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคำ้ตอ้งด ำเนินกำรมำพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเองและตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรมำพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหำกกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดควำมล่ำชำ้หรือ

ยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสำเหตุใดๆ ก็ตำม 
 

ตัว๋เครื่องบิน 

• กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) หำกออกตัว๋แลว้ไม่สำมำรถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สำมำรถเปล่ียนวนัเดินทำงได ้

• กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพรอ้มกนั หำกตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั จะตอ้งช ำระ

ค่ำใชจ้่ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ และขึ้ นกบัขอ้ก ำหนดและกำรพิจำรณำของสำยกำรบิน ซึ่งทำงบริษัทฯ ไม่

สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

• ในกรณียกเลิกกำรเดินทำงหลงัจำกท่ีบริษัทฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของสำย

กำรบินเท่ำน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำน้ัน) 

• ผูเ้ดินทำงท่ีตอ้งซื้ อตัว๋เคร่ืองบนิภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ ่ฯลฯ จะตอ้งแจง้ฝ่ำยขำยเพื่อยืนยนักำร

เดินทำงของโปรแกรมท่ีท ำกำรจองรวมถึงเช็คเท่ียวบินท่ีเดินทำงไป/กลบั หำกซื้ อตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดร้บักำร

ยืนยนัจำกฝ่ำยขำย บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศน้ันๆ 

• กำร Request ท่ีนัง่และอำหำรบนเท่ียวบิน จะเป็นไปตำมกำรพิจำรณำของสำยกำรบิน ซึ่งทำงบริษัทฯ จะด ำเนินกำรส่ง 

Request ให ้แต่ไม่สำมำรถแทรกแซงหรือใหค้ ำยืนยนัใดๆ ได ้
 

หอ้งพกับนเรือ 

• หอ้งพกับนเรือเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีท่ีตอ้งกำรพกัแบบ 3-4 ท่ำน / 3-4 เตียง (Triple/Quarter 

Room) จะข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดและรูปแบบของหอ้งพกัของเรือแต่ละล ำ ซึ่งอำจไม่สำมำรถจดัหอ้งพกัแบบ 3-4 เตียง

ตำมท่ีตอ้งกำรได ้
 

กระเป๋ำถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

• กรุณำงดน ำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเครื่องบินโดยเด็ดขำด เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนำด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่เพื่อโหลดใตท้อ้งเครื่อง 

• ของเหลวต่ำงๆ เช่น น ้ำด่ืม ครีม โลชัน่ น ้ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย ์เป็นตน้ อนุญำตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น 

ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. ใส่รวมกนัในถุงใสพรอ้มแสดงต่อเจำ้หน้ำท่ีรกัษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำร

องคก์ำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (ICAO) 

• หำกซื้ อสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทำง เท่ียวบิน จึงสำมำรถน ำขึ้ นเคร่ืองได ้และ

หำ้มมีร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 
 

สมัภำระและค่ำพนักงำนยกสมัภำระ 

• น ้ำหนักสมัภำระท่ีสำยกำรบินอนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินจะข้ึนกบัแต่ละสำยกำรบิน กำรเรียกเก็บค่ำระวำง

น ้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสำยกำรบิน หำกน ้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

• กระเป๋ำสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตใหน้ ำขึ้ นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ำหนักตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด และขนำดไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 ส ำหรบัหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส ำหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

หำกกระเป๋ำมีน ้ำหนักหรือขนำดเกินจำกท่ีสำยกำรบินก ำหนด อำจถูกปฏิเสธใหถื้อข้ึนเคร่ืองและตอ้งโหลดใตท้อ้งเครื่อง

แทน 
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• ในบำงรำยกำรทวัรท่ี์ตอ้งเดินทำงโดยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจถูกก ำหนดใหน้้อยกวำ่เท่ียวบิน

ระหวำ่งประเทศ ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน หำกน ้ำหนักเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด ค่ำใชจ้่ำยท่ี

เกิดขึ้ นเป็นควำมรบัผิดชอบของผูเ้ดินทำง 

 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสูญหำย 

• ไม่ควรใส่ของมีค่ำทุกชนิดในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่อง หำกเกิดกำรสูญหำย สำยกำรบินจะรบัผิดชอบชดใช้

ตำมกฎของ IATA เท่ำน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมำณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้ำหนักกระเป๋ำจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกนิ 

USD 400 กรณีเดินทำงชั้นธรรมดำ (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทำงชัน้ธุรกิจ (Business) 

• กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) และกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ สูญหำยระหว่ำงกำรท่องเท่ียว (ระหวำ่งทวัร)์ ประกนัภยั

กำรเดินทำงท่ีบริษัทจดัท ำใหไ้ม่ครอบคลุมในกรณีน้ี และ บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึ้ น 
 

** กำรส ำรองที่นัง่และช ำระมดัจ  ำกำรเดินทำงเป็นกำรยอมรบัเงื่อนไขที่ บริษัทฯ แจง้ไวแ้ลว้ขำ้งตน้ ** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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