
 

 

 

ล่องเรือส าราญ Costa neoRomantica 

โอกินาว่า - ฮวาเหลียน - คีลุง - ไทเป 

เดินทาง 10 - 15 เม.ย. 41 (4 วนั 1 คืน) “ช่วงสงกรานต”์ 

เริ่มต้น 10,777 บาท 

 
 

วันที ่ ท่าเรือ เรือถึง เรือออก 

10 เม.ย. กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ - - 

11 เม.ย. 

เซี่ยงไฮ้ - นาฮะ/โอกินาว่า - ถนนโคคุไซ - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - เช็คอินลงเรือ

ส าราญ Costa neoRomantica 

- 22800 น. 

12 เม.ย. ล่องน่านน้ าสากล - - 

13 เม.ย. ฮวาเหลียน (ไต้หวัน) 08:00 น. 18:00 น. 

14 เม.ย. คลีุง (ไต้หวัน) - ตึกไทเป 101 - เถาหยวน/ไต้หวัน - เซี่ยงไฮ้ 07:00 น. - 

15 เม.ย. กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ - - 

 

 



 

 

 

“ชมศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดโอกินาว่า” 

“ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คแห่งเมืองไทเปที่มีความสูงถึง 306 เมตร” 

“มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง” 

 

วันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 41  กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภมูิ 

22.30 น. พรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิแถว R ประตู 9 เคาน์เตอรส์ายการบนิไชนา่อสีเทริน์ แอรไ์ลน ์โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นเดนิทาง 

 
วันจันทร์ที่ 11 เม.ย. 41 กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - นาฮะ/โอกินาว่า - ถนนโคคุไซ – ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - เช็คอินลง

เรือส าราญ Costa neoRomantica 

02.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนินาฮะ เกาะโอกนิาว่า ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิไชน่าอสีเทริน์ แอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่MU 548 

07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิซีย่งไฮ ้ผูต่ง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.55 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิไชนา่อสีเทริน์ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MU 2085 

13.30 น. เดนิทางถงึสนามบนินาฮะ เกาะโอกนิาว่า ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านสู ่ยา่นถนนโคคไุซ ถนนสายหลักแห่งการชอ้ปป้ิง เป็นถนนคลา้ยกับถนน

บรอดเวยใ์นมหานครนวิยอรก์ ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่จํีาหน่ายเฉพาะในยา่นนี้เท่านัน้ อาท ิ ของที่

ระลกึรูปวัวรูปสัตวต์่างๆทีแ่ต่งแตม้สสีันไดจั้ดจา้นโดนใจ เหมาะแก่การมอบเป็นของทีร่ะลกึหรอืของฝาก 

(เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาอนัมคีา่ของทา่นในการเลอืกซือ้สนิคา้อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั

ตามอธัยาศยั) 

 จากนั้นนําท่านชมศาลเจา้นามโินะอุเอะ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณที่เป็นพื้นที่ศักดิส์ทิธิ ์ใชใ้นการสวดภาวนา

อธษิฐานตอ่เทพเจา้ทีส่ถติอยู ่ณ อาณาจักรเจา้สมทุรโพน้ทะเลมาแต่ครัง้โบราณ ในอดตีชาวเรอืทีเ่ขา้ออก 

ณ ทา่เรอืนาฮะ ซึง่ขณะนัน้เป็นศนูยก์ลางการแลกเปลีย่นคา้ขายกบันานาประเทศ ทัง้จนี ประเทศทางตอนใต ้

เกาหล ีและชาวยามาโตะ (คําทีใ่ชเ้รยีกชาวญีปุ่่ นในยุคโบราณ) มักจะแหงนหนา้มองขึน้ไปยังศาลเจา้ซึง่

ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเพือ่อธษิฐานและแสดงความขอบคุณ ศาลเจา้นามโินะอเุอะไดรั้บความเสยีหายจากการ

รบในโอกนิาวา่ เมือ่ครัง้สงครามแปซฟิิก แตไ่ดรั้บการบรูณะฟ้ืนฟใูนเวลาตอ่มาเมือ่สงครามสิน้สดุลง ปัจจบุัน

นีไ้ดก้ลายมาเป็นศนูยก์ลางแหง่ศาสนาชนิโตในจังหวัดโอกนิาว่า นําท่านสูท่า่เรอืนาฮะ เพือ่ทําการเช็คอนิ

ลงเรอืสําราญ Costa neoRomantica เมอืงนาฮะเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดโอกนิาว่าเคยเป็นศูนยก์ลาง

ความเจรญิรุ่งเรอืงในสมัยรวิกวิ ทําใหใ้นสมัยนัน้ไดรั้บอทิธพิลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศต่างๆ อาท ิจนี 

อเมรกิา เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้เป็นตน้ ทําใหโ้อกนิาวา่มวีัฒนธรรมทีแ่ตกตา่งจากทีอ่ืน่ในญีปุ่่ น อกีทัง้ยงัมี

สภาพภมูอิากาศแบบเขตรอ้น ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสฟ้ีาอมเขยีวดุจดั่งสมีรกต และเป็นสถานทีพ่ักผ่อนตาก

อากาศทางทะเลตดิอนัดับโลก 

18.00 น. นําทา่นเชค็อนิลงเรอืสําราญ Costa neoRomantica เรอืสําราญทีต่กแตง่สไตลย์โุรป  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

 หลังรับประทานอาหารคํ่า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทงิและร่วมสนุกกับกจิกรรมต่างๆ ทีเ่รอืจัดขึน้ใน

แตล่ะวัน หรอืใชบ้รกิารสิง่อํานวยความสะดวกมากมายภายในเรอืสําราญไดต้ามอธัยาศัย 

 

 



 

 

 

 
 

หอ้งอาหารทีใ่หบ้รกิารบนเรอืส าราญ - ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

- Botticelli Restaurant  ชัน้ 8 

- Giardino Buffet Restaurant ชัน้ 10 (บฟุเฟ่ต)์ 

หอ้งอาหารพเิศษทีใ่หบ้รกิารบนเรอืส าราญ - เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

- La Fiorentina Steak House ชัน้ 9    

- Grill Capri   ชัน้ 11   

- Pizzeria Capri   ชัน้ 11 

 ***ก่อนที่เรือจะถอนสมอออกเดนิทาง เจา้หนา้ที่บนเรือจะประกาศแจง้ซอ้มหนีภัย ซึง่ทุกท่านตอ้งไป

รายงานตัวยังจุดนัดพบทีกํ่าหนดไว ้โดยจุดนัดพบหรอื Muster Station สามารถดูไดจ้ากแผนผังทีต่ดิไว ้

หลังประตหูอ้งพักของทา่น*** 

 

22.00 น. เรอืสําราญออกจากเมอืงนาฮะ เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงฮวาเหลยีน ประเทศไตห้วัน 

 ***รายละเอยีดของกจิกรรมตา่งๆ ทีจั่ดขึน้บนเรอืสําราญ Costa neoRomantica ในแต่ละวัน ท่านสามารถ

ดไูดจ้ากเอกสาร TODAY ทีเ่จา้หนา้ทีเ่รอืจัดสง่ใหต้ามหอ้งพักของทา่นในทกุๆ คนืหรอืหากทา่นใดสนใจซือ้

ทัวรเ์สรมิกบัทางเรอื ทา่นสามารถซือ้ไดท้ีเ่คานเ์ตอรข์ายทัวรต์ามเวลาทีร่ะบใุนเอกสาร TODAY***   

 
วันอังคารที่ 12 เม.ย. 41 ล่องน่านน้ าสากล 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  

 ทกุทา่นสามารถพักผอ่นบนเรอืสําราญ Costa neoRomantica ไดต้ามอธัยาศัย  

 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  

 หลังรับประทานอาหารคํ่า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทงิและร่วมสนุกกับกจิกรรมต่างๆ ทีเ่รอืจัดขึน้ใน

แต่ละวัน หรือใชบ้รกิารสิง่อํานวยความสะดวกมากมายภายในเรือสําราญไดต้ามอัธยาศัย หากท่านใด

ตอ้งการซือ้สนิคา้ปลอดภาษีบนเรอื สามารถซือ้ไดท้ีร่า้นขายสนิคา้ Duty Free ณ ตอนทีเ่รอืล่องน่านน้ํา

สากล 

 



 

 

 

วันพุธที่ 13 เม.ย. 41  ฮวาเหลียน/ไต้หวัน (อิสระท่องเที่ยวหรือซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่งตามอัธยาศัย) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  

08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมอืงฮวาเหลยีน ประเทศไตห้วัน ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันออกของมหาสมุทร

แปซฟิิก เป็น “ดนิแดนแห่งความบรสิทุธิ”์ โดยยดืตัวยาวไปตามชายฝ่ังมหาสมทุรทะเลแปซฟิิก ครอบคลุม 

2 เมอืงหลัก คอืเมอืงฮวาเหลยีนและเมอืงไถตง จากความอดุมสมบรูณ์ของสารอาหารในกระแสน้ําญีปุ่่ นและ

กระแสน้ําชายฝ่ังทีไ่หลมารวมกัน ทําใหแ้ถบนี้เต็มไปดว้ยแพลงตอนและฝูงปลานอ้ยใหญ่จํานวนมหาศาล 

จงึกลายเป็นจุดชมปลาโลมาและปลาวาฬที่มชี ือ่เสยีงที่สุด นักท่องเทีย่วจากทีต่่างๆ จงึนยิมเดนิทางมา

ทอ่งเทีย่ว นอกจากนีย้งัมทีวิเขานอ้ยใหญ ่ลําธารจากรอยแยกเปลอืกโลก หนา้ผา แมน้ํ่า น้ําตกและบอ่น้ําพุ

รอ้น รวมถงึวัฒนธรรมของชนเผา่ดัง้เดมิ ทําใหเ้มอืงนี้มแีหล่งท่องเทีย่วมากมาย เชน่ อทุยานแห่งชาตไิท่ลู่

เกอ๋ เป็นตน้ 

 

 สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจ 

 อุทยานแห่งชาตไิท่ลู่เก๋อ หรือที่คนไทยเรียกว่า “ทาโรโกะ” เป็นอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ทาง

ทรัพยากรธรรมชาต ิและมลีักษณะทางภูมศิาสตร์ทีโ่ดดเด่น อกีทัง้ยังเป็นสถานทีท่่องเที่ยวยอดนยิมตดิ

อันดับ 1 ใน 3 อันดับตน้ๆ ของประเทศไตห้วัน มพีืน้ทีก่ว่า 506,000 ไร่ ตัง้อยูห่่างจากตัวเมอืงฮวาเหลยีน

ประมาณ 15 กโิลเมตร หากมาเทีย่วชมทีน่ี่ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ

ไปกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของหุบเขาหนิออ่น หนา้ผา 

ถ้ํา อุโมงคแ์ละสายน้ําทีค่ดเคีย้ว ซึง่ผาหนิอ่อนเกดิจากการทีถู่ก

แม่น้ําลี่อู่กัดเซาะมาเป็นเวลานาน บวกกับการเปลี่ยนแปลงของ

เปลอืกโลก ทําใหอ้ทุยานแหง่นี้มลีกัษณะเป็นหุบเขาแนวตัง้คลา้ย

ตัวย ู(U) ทําใหผู้ม้าเยีย่มชมอทุยานไดส้ัมผัสกับความมหัศจรรยท์ี่

ธรรมชาตรัิงสรรคส์ ิง่สวยงามเหลา่นีข้ ึน้มาเป็นทัศนยีภาพทีส่วยงาม

ชวนประทับใจไมรู่ล้มื 

 ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอืออกประมาณ 1.30 - 1 ช ัว่โมง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ หรอื อสิระรบัประทานอาหารบนฝั่ง  

18.00 น. เรอืสําราญออกจากเมอืงฮวาเหลยีน เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงคลีงุ ประเทศไตห้วัน 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

 หลังรับประทานอาหารคํ่า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทงิและร่วมสนุกกับกจิกรรมต่างๆ ทีเ่รอืจัดขึน้ใน

แต่ละวัน หรือใชบ้รกิารสิง่อํานวยความสะดวกมากมายภายในเรือสําราญไดต้ามอัธยาศัย หากท่านใด

ตอ้งการซือ้สนิคา้ปลอดภาษีบนเรอื สามารถซือ้ไดท้ีร่า้นขายสนิคา้ Duty Free ณ ตอนทีเ่รอืล่องน่านน้ํา

สากล 

 ***ในวันนี้ท่านจะไดรั้บป้ายตดิกระเป๋าแถบสตี่างๆ ทุกท่านตอ้งแยกของใชท้ีจํ่าเป็นรวมถงึของมคี่าไวใ้น

กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก สว่นของใชท้ีไ่มจํ่าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่แลว้นํามาวางหนา้หอ้งของท่าน

กอ่นเวลาเทีย่งคนื จากนัน้ทางเจา้หนา้ทีเ่รอืทีเ่ป็นผูด้แูลจะมาเก็บกระเป๋าเดนิทางของทา่นไป 

 และท่านจะไดรั้บบลิค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีใ่ชไ้ปบนเรอื ซึง่ท่านจะตอ้งทําการตรวจเช็คก่อนทําการชําระเงนิใน

วันรุง่ขึน้ สําหรับทา่นทีช่ําระผา่นบตัรเครดติ ทางเรอืจะหักคา่ใชจ้า่ยของทา่นตามหมายเลขบตัรเครดติทีท่า่น

ผกูไวโ้ดยอตัโนมตั*ิ** 

 

 
 



 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 เม.ย. 41  คีลุง/ไต้หวัน - ตึกไทเป 101 - เถาหยวน - เซี่ยงไฮ้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

07.00 น. เรอืสําราญจอดเทยีบทา่ ณ เมอืงคลีงุ ประเทศไตห้วัน เมอืงคลีงุ หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ “เมอืงจหีลง” เป็นเมอืง

เล็กๆ ตดิชายฝ่ังทะเลทีม่ทีา่เรอืขนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของประเทศไตห้วัน  

09.00 น. นําทา่นเชค็เอาทอ์อกจากเรอืสําราญฯ และนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจลงตราหนังสอืเพือ่เดนิทางเขา้เมอืงคลีุง 

ณ บรเิวณทา่เรอื พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ ซึง่ทกุทา่นจะตอ้งมายนืยนัระบรัุบดว้ยตนเอง จากนัน้นําท่านสูต่กึ

ไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ชมววิบนชัน้ 89) สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่เมอืง

ไทเป มคีวามสงูถงึ 508 เมตร เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในประเทศไตห้วัน การ

ออกแบบตกึนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสัญลักษณ์อันเป็นมงคลตาม

ขนบธรรมเนียมจนี และความเชือ่โบราณเพือ่ใหเ้ขา้กับเทคโนโลยอีัน

ทันสมยัในปัจจบุนัโดยลักษณะตัวอาคารถูกออกแบบใหเ้ป็นรูปทรงลํา

ไผ่ 8 ปลอ้ง ภายในตัวอาคารตดิลูกตุม้เหล็กขนาดใหญ่หนัก 900ตัน 

ทําหนา้ทีป้่องกนัแรงสัน่สะเทอืนไมใ่หอ้าคารสงูเสยีดฟ้าแหง่นี ้สัน่ไหว

ไปมาเมือ่เกดิแผ่นดนิไหวดว้ย นอกจากนี้ตกึไทเป 101 ยังรวมเอา

รา้นคา้จากแบรนดด์ังมากมาย เชน่ Louis Vuitton, Christian Dior 

และ Chanel รวมทัง้รา้นอาหารขึน้ชือ่ทัง้ในและนอกประเทศมาไวใ้น

ตกึสุดไฮเทคนี้อกีดว้ย (เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาอนัมคีา่ของ

ทา่นในการเลอืกซือ้สนิคา้อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)   

 เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวนเพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

15.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไชนา่อสีเทริน์ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MU 5008 

17.20 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิซีย่งไฮ ้ผูต่ง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

21.35 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิไชนา่อสีเทริน์ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MU 547 

 
วันศุกร์ที่ 15 เม.ย. 41  กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ   

01.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ 

แบบห้องพัก ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 0 

ท่าน) 

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1 และ 2 

(พักกับผู้ใหญ่ 0 

ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 10 ป ี

(พักกับผู้ใหญ่ 0 ทา่น) 

พักห้องเดี่ยว

เพ่ิม 

ห้องพักแบบไม่มีหนา้ต่าง 10,777 

07,777 05,777 

4,300 

ห้องพักแบบมีหนา้ต่าง 10,777 5,300 

ห้องพักแบบมีระเบียง 12,777 6,300 

**กรุป๊ออกเดนิทางข ัน้ต า่ 25 คน ในกรณีทีก่รุป๊ต า่กวา่ 25 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา** 

- เมอืงทีเ่รอืจอดเทยีบทา่หรอืเสน้ทางตา่งๆ ทีเ่รอืลอ่งเขา้รวมถงึเวลาการเดนิทางในแต่ละวัน อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ซึง่ขึน้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของกปัตันเรอืโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เนือ่งดว้ยสภาพอากาศ หรอืเหตกุารณ์ไมค่าดคดิ 

ทีม่ผีลกบัรายการขา้งตน้ 

- รปูภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 
 

 



 

 

 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง  
ขนาด 16.6 ตารางเมตร 

ห้องพักแบบมีระเบียง 

ขนาด 24.2 ตารางเมตร 

แบบห้องพักบนเรือ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม; 

☑ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับ ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิไชน่าอสีเทริน์ แอรไ์ลน์ 

☑ คา่หอ้งพักบนเรอืสําราญ 3 คนื ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นเลอืก (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

☑ คา่รถรับ - สง่ และทัวรต์ามรายการทีร่ะบ ุ

☑ คา่อาหารบนเรอืสําราญตามรายการทีร่ะบ ุ(ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ 

☑ คา่ภาษีสนามบนิ และภาษีทา่เรอื 

☑ หัวหนา้ทัวรค์นไทยดแูลตลอดการเดนิทาง 

☑ คา่ขนกระเป๋าซึง่สายการบนิมบีรกิารสําหรับกระเป๋าทา่นละ 2 ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัมตอ่ใบ หากน้ําหนักหรอื

จํานวนของกระเป๋าเกนิกวา่ทีกํ่าหนดทา่นอาจตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยโดยตรงกบัสายการบนิทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ 

☑ คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีทีเ่สยีชวีติ (สําหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 

ปี) 

☑ คา่รักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี) 

*** คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผูเ้ดนิทางทีม่อีายเุกนิ 80 ปี *** 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 

ขนาด 16.6 ตารางเมตร 
 



 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม; 

☒ คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

☒ คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ

☒ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ หัวหนา้ทัวร ์และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท ตอ่ทรปิ (เด็กชําระคา่ทปิเทา่กบัผูใ้หญ)่ 

☒ คา่ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนโปรแกรม 

☒ คา่ประกนัภยับนเรอื 

☒ คา่ทปิพนักงานบนเรอื (Hotel Service Charge) ทา่นละ USD 46.50 (ชําระบนเรอื)  

☒ คา่ภาษีขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (International Tourist Tax) ทา่นละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ชําระบนเรอื) 

☒ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

การส ารองทีน่ ัง่ / หอ้งพกั 

⁜ บรษัิทฯ ขอรับคา่มดัจําสําหรับการสํารองทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากมกีารยนืยนัจากทางบรษัิทภายใน 3 วัน 

⁜สว่นทีเ่หลอืของราคาทัวร ์กรุณาชําระใหค้รบถว้นกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วันมฉิะนัน้จะถอืว่าการสํารองการ

เดนิทางนัน้ถกูยกเลกิ และบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการยดึบางสว่นเป็นคา่ดําเนนิการ 

⁜ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง ผูโ้ดยสารสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้อ่นวันเดนิทาง 45 วัน และจะมี

ค่าใชจ้่ายในการเปลีย่นชือ่ครัง้ละ 3,000 บาท/ชือ่/ครัง้ หรอืตามราคาทีส่ายการบนิ และบรษัิทเรอืสําราญเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยมาอกีครัง้ 

⁜เมือ่ท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอื ชําระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททกุกรณี ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

⁜ เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

⁜ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 – 45 วัน หกัคา่บรกิาร ยดึคา่มดัจํา 15,000 บาท 

⁜ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 – 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทวัร ์

⁜ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 - 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย 80% ของคา่ทวัร ์

⁜ยกเลกิกะทันหันกอ่นการเดนิทาง 14 วัน ไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

⁜ยกเวน้กรณีทีบ่รษัิททัวร ์นําเงนิชําระค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าแลนด ์เพือ่เตรยีมการจัดนําเทีย่ว กอ่นนักท่องเทีย่วจะมกีาร

แจง้ยกเลกิการเดนิทาง บรษัิททัวรส์ามารถหักชําระค่าใชจ้่ายตามจรงิก่อนทีจ่ะคนืใหนั้กท่องเทีย่วได ้เชน่ เทีย่วบนิ

พเิศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

เงือ่นไข และ หมายเหต ุ

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมและเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

⁜คณะเดนิทางตอ้งมีสมาชกิอย่างนอ้ย 25 ท่านและทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรือ เลื่อนหรือ

เปลีย่นแปลงการเดนิทางในกรณีทีส่มาชกิไมค่รบตามจํานวนดังกลา่ว 

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน หรอืมี

การ 

ประกาศขึน้หรอืลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีจ่ะเดนิทาง 

⁜บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีปิ่ดทําการโดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่

เพือ่ทดแทน  

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะของสายการบนิ 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

โรงแรม สภาวะทางการเมอืง และภยัธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท โดยถอืผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อันเกดิจากเหตุสดุวสิัย เชน่ อบุัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิการนัด

หยดุงาน การกอ่การจลาจล ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ หากทางเรอืสําราญ มกีารแจง้เปลีย่นท่าเรอืในการจอด หรอื

แจง้เปลีย่นเสน้ทาง เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อํานวยโดยคํานงึถงึความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

⁜บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ผลทีเ่กดิขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูหา้มเขา้ประเทศนัน้ๆ การนําสิง่ของผดิ

กฎหมายไปหรอืกลับระหว่างการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตทิีส่่อไปในทางเสือ่มเสยี

และผดิกฎหมาย 

⁜การไมรั่บประทานอาหารในบางมือ้ ไมเ่ทีย่วตามรายการทอ่งเทีย่ว การออกหรอืเขา้กรุ๊ปกอ่นหรอืหลังตารางรายการที่

กําหนดทางบรษัิทฯขออนุญาตไมห่ักคนืคา่ใชจ่า่ยในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บบรกิารนัน้ๆ 

⁜กรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) ในการเดนิทางกับ

คณะ  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบหากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกตกิาร

ทอ่งเทีย่วจะใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดาเทา่นัน้ (เลม่สเีลอืดหม)ู 

⁜การเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกบัคณะ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางทัง้ขาไป

และขากลับทา่นจะตอ้งแจง้กับทางบรษัิทฯ เพือ่ทําการตรวจสอบสถานะทีน่ั่งในวันเดนิทางทีท่่านตอ้งการเปลีย่น และ

ผูโ้ดยสารจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ และเป็นผูกํ้าหนด 

⁜ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ และตอ้งการยกเลกิการใชต้ั๋ว ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนื (refund) ระยะเวลา

ตามระบบและเงือ่นไขของสายการบนินัน้ๆ (เฉพาะกรณีทีส่ามารถทําการคนืตั๋ว หรอื refund ไดเ้ทา่นัน้) 

⁜หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ชนั้น้ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้

⁜ในกรณีทีลู่กคา้ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (join tour) ลูกคา้ตอ้งเดนิทางมาพบคณะเองและ

รับผดิชอบ 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาพบคณะเอง 

⁜ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบรษัิทฯกอ่น เพือ่ยนืยันการเดนิทาง หากไมไ่ดรั้บการยนืยันจาก

ทางบรษัิทฯ และไดทํ้าการออกตั๋วไปแลว้นัน้ บรษัิทไมข่อรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

⁜หลังจากการจอง และ ชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยอมรับในขอ้ตกลง และ เงือ่นไขทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้้ามันและอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 




