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ล่องเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 5 วัน 3 คืน 
เส้นทำง คีลุง (ไต้หวัน) - โอกินำว่ำ (ญี่ปุ่น) - มิยำโกจิมะ (ญี่ปุ่น) - คีลุง (ไต้หวัน) 

                                โดยสำยกำรบิน อีวีเอ แอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เดินทำงพร้อมเจ้ำหน้ำที่ คอยอ ำนวยควำมสะดวก (ขึ้น-ลงไต้หวัน) / ฟร ีค่ำทิปเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี 
 อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ USD 46.50 และ เด็กอำยุ 12-4 ปี USD 23.25 

ไม่รวมค่ำทัวร์เสริมบนฝั่ง  
 
 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

 

จองด่วน!! โปรโมชั่น ลด 5,000.- (ต่อห้อง พักห้องละ 2 ท่ำน เมื่อจอง และช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็ม ภำยใน 30 พ.ย. 62) 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 15-19 เม.ย. 63           รำคำเร่ิมต้นที่  43,900 บำท (พักบนเรือห้องไมม่ีหน้ำต่ำง) 
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รำคำโปรโมชั่น มีจ ำนวนจ ำกัด โปรดสอบถำมห้องว่ำง และรำคำทุกครั้งกำรท ำกำรจอง 
Date Port Arr Dep 

D1 – 15APR20  Bangkok 

D2 – 16APR20 
Bangkok – Taipei  by BR206  01:45 – 06:35 
Keelung (Taiwan) Embark 15:00 

D3 – 17APR20   Okinawa (Japan) 14:00 22:00 

D4 – 18APR20 Miyakojima (Japan)  10:00 18:00 

D5 – 19APR20 
Keelung (Taiwan) Disembark  07:00 

Taipei  –  Bangkok by BR205 20:45 – 23:30  

*** จองด่วนจ ำนวนจ ำกัด *** 

วันที่เดินทำง เวลำเดินทำง รำยกำร 

D 1 
15 เมษายน 2563 

กรุงเทพฯ 
21:00 

ผู้เดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว Q 
 รับเอกสารการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับท่าน  
 ท าการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก 

D 2 
16 เมษายน 2563 
กรุงเทพฯ – ไต้หวัน 

01:45 
06:35 

 
 
 

กลางวัน 
15:00 

ค่ า 

ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบิน BR206 
ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน, ประเทศไต้หวัน 
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  วัดหลงซาน 
 ท่าเรือคีลุง เพื่อท าการเช็คดินข้ึนเรือส าราญ Costa neoRomantica 
“กรุณำเช็คอินขึ้นเรืออย่ำงน้อย 2 ช่ัวโมงก่อนเรือออกจำกท่ำ” 
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ 
เรือออกจากท่า มุ่งหน้าสู่เมืองโอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น 
รับประทานอาหารค่ า บนเรือ 

พักบนเรือ Costa neoRomantica 

D 3 
17 เมษายน 2563 

เมืองโอกินาว่า 
14:00 – 22:00 

เช้า / กลางวัน 
14:00 

 
ค่ า 

22:00 

รับประทานอาหารเช้า / กลางวัน บนเรือ 
รือจอดเทียบท่า ณ เมืองโอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น 
ลงเที่ยวตามโปรแกรมที่ท่านเลือกซื้อ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 
รับประทานอาหารค่ า บนเรือ 
เรือออกจากท่า มุ่งหน้าสู่เกาะมิยาโกะจิมา, ประเทศญี่ปุ่น 

พักบนเรือ Costa neoRomantica 
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D 4 
18 เมษายน 2563 
เกาะมิยาโกะจิมา 
10:00 – 18:00 

Tender 

เช้า 
10:00 

 
กลางวัน / ค่ า 

18:00 

รับประทานอาหารเช้า บนเรือ 
เรือจอดลอยล านอกเกาะมิยาโกะจิมา, ประเทศญี่ปุ่น 
ลงเที่ยวตามโปรแกรมที่ท่านเลือกซื้อ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 
รับประทานอาหารกลางวัน / ค่ า บนเรือ 
เรือออกจากท่า มุ่งหน้าสู่เมืองคีลุง, ประเทศไต้หวัน 

พักบนเรือ Costa neoRomantica 

D 5 
19 เมษายน 2563 
ไต้หวัน – กรุงเทพฯ 

 

เช้า 
07:00 

 
กลางวัน 

บ่าย 
20:45 
23:30 

รับประทานอาหารเช้า บนเรือ 
เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือคีลุง, ประเทศไต้หวัน 
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  จิ่วเฟ่ิน 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
ซีเหมินติง  สนามบินเถาหยวน 
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน BR205 
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

วันแรก : 15 เมษำยน 2563 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

21:00 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสำรขำออก ประตู 8 แถว Q เคำน์เตอร์สำยกำรบิน Eva Air  
กรุณำเดินทำงถึงสนำมบินล่วงหน้ำก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำงน้อย 4 ชั่วโมงเพื่อท ำกำรเช็คอิน แลกบอร์ดดิ้งพำสต์ และ 
โหลดสัมภำระด้วยตัวท่ำนเอง 

วันที่สอง : 16 เมษำยน 2563 กรุงเทพฯ – ไทเป, ประเทศไต้หวัน 

01:45 ออกเดินทางโดยสายการบินอีวีเอแอร์ เหินฟ้าสู่กรุงไทเป, ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน BR206 
 บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่อง 
06:35 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน, ประเทศไต้หวัน  

Welcome to Taipei 
หลังผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ 
 “อนุสรณ์สถำนเจียงไคเชก” (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที่ที่เป็น
สัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูน
อดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก อีกไฮไลท์ส าคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก คือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆ ต้นชั่วโมง  จากนั้นแวะ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่  “วัดหลงซำน“หรือ เหมงเจีย หลงซาน 
(Longshan Temple) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของไทเป มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้น
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โดยชาวฝูเจี๊ยนชว่งปีค.ศ. 1738  มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของ
จีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวัน  

11:00 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ “คีลุง” เพ่ือเช็คอินขึ้นเรือส าราญ “คอสต้า นีโอโรมานติก้า” 
Welcome to Keelung Port 

 ** ทางเรือจะเปิดให้ท าการเช็คอินขึ้นเรือได้ประมาณ 5 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า ** 
 *** เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน *** 

1. พาสปอร์ตผู้เดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากว่า 6 เดือน  
2. ตั๋วเรือ, Boarding Form ของ Costa  

Welcome on board Costa neoRomantica! 
ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือส าราญสุดหรู คอสต้า นีโอโรมานติก้า 

 
 

หลังเช็คอินข้ึนเรือเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ที่ห้องบุฟเฟ่ต์ได้ตามอัธยาศัย 

14:00 ขอเชิญท่านน าเสื้อชูชีพไปร่วมฟังการสาธิตระบบเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง กับเรือส าราญ (Emergency Drill) 
โดยกรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today อีกครั้ง 

15:00 เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “โอกินำว่ำ”, ประเทศญี่ปุ่น  
 รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ที่ห้องบุฟเฟ่ต์ได้ตามอัธยาศัย 

 ** เวลำอำหำรค่ ำที่ห้องอำหำรหลักในเส้นทำงนี้แบ่งเป็น 2 รอบ ** 
  รอบแรก เริ่มเวลำ 17:30    รอบสอง เริ่มเวลำ 20:00 

ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรอบเวลาอาหารที่แน่นอนจากเอกสารยืนยันที่แจกอยู่ภายในห้องพักของท่าน 
หลังอาหาร เชิญท่านชมการ แสดงจากนักแสดงมืออาชีพ หรือจะร่วมสนุกสนานกับการเต้นร า หรือ ค่ าคืนไนท์กับ 
Rock’n Roll ที่จะท าให้ท่านเพลิดเพลินอย่างไม่รู้จบ ที่ห้อง Grand Bar หรือ Cabaret Vienna ในทุกๆ วัน หรือเสี่ยง
โชคในคาสิโนตามอัธยาศัย 

ระวางขับน้ า 57,100 ตัน / ความยาวของเรือ 725 ฟุต / ความกว้างของเรือ 101 ฟุต / จ านวนผู้โดยสารสูงสุด1,800 ท่าน / 

จ านวนห้องพัก 789 ห้อง / จ านวนลูกเรือ  622 คน / จ านวนชั้นให้บริการ (Deck) 12 (10 ชั้นส าหรับผูโ้ดยสาร)   

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 1993  (restyling 2012) 
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พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 
 

วันที่สำม : 17 เมษำยน 2563 โอกินำว่ำ, ประเทศญี่ปุ่น 

เรือจอดเทียบท่ำเวลำ 14:00 – 22:00 
 รับประทานอาหารเช้า และ กลางวัน ที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino  

14:00 เรือเทียบท่าเมือง “โอกินำว่ำ”, ประเทศญี่ปุ่น จังหวัดทางใต้สุดของประเทศ ที่
ประกอบด้วยเกาะโอกินาว่าและเกาะย่อยอีกกว่า 160 แห่ง โอกินาว่าต่างมีความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน จึงท าให้เกิดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ใน
ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นในฐานะสถานที่พัก
ตากอากาศเขตร้อนหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศมา
เยือนเป็นจ านวนมาก  เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ
ทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ ส าหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง เพื่อรอเรียกลง
จากเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามที่เรือแจ้ง อย่าลืมน า Costa card 
ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง  (หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะท าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)  

 สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า 
< Shuri Castle    ปราสาทชุริ    
< Kokusai Dori, Heiwa Dori  ถนนโคคุไซ, ถนนเฮวะ   
< Makishi Fish Market   ตลาดปลามะคิชิ    
< Okinawa World  

** กรณีท่ำนที่ลงจำกเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมง ** 
 รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ที่ห้องบุฟเฟ่ต์ได้ตามอัธยาศัย 

22:00 เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เกำะมิยำโกะจิมะ, ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่สี่ : 18 เมษำยน 2563 เกำะมิยำโกะจิมะ, ประเทศญี่ปุ่น 

เรือจอดเวลำ 10:00 – 18:00 [Tender] 
 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino  

10:00 เรือจอดลอยล าบริเวณด้านนอกของ “เกำะมิยำโกะจิมะ” (Miyakojima) เกาะใหญ่
อันดับที่สี่ของโอกินาว่า   มีชายหาดที่งดงาม และ เป็นจุดด าน้ าเพื่อชมแนวปะการังท่ี
ดีที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  โดยมีเมือง “ฮิราร่า” (Hirara) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะ
นี้  มีร้านอาหารและบาร์เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยว  (หมายเหตุ  เนื่องจากเรือจอด
ลอยล า ต้องนั่งเรือTender หรือเรือเล็กเข้าสู่ฝั่ง กรุณาเผือเวลาในการเดินทางด้วย)    

 เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ 
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ส าหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง เพื่อรอเรียกลงจากเรือ  ส่วนท่านที่
สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามที่เรือแจ้ง อย่าลืมน า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้ง
ที่ลงและข้ึนเที่ยวบนฝั่ง  (หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะท าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)  

 สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า 
< Maehama Beach, Sunayama Beach  หาดมาเอฮามะ, หาดซุนะยามะ 
< Tuyumya Grave    สุสานทูยูมิยะ 
< Higashi Hennazaki    แหลมฮิกาชิเฮ็นนะซากิ 
< Irabu Ohashi Bridge   สะพานอิราบุโอฮาชิ 
< Miyakojima Botanical Garden  สวนพฤกษศาสตร์มิยาโกะจิมะ 
** กรณีท่ำนที่ลงจำกเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมง ** 

 รับประทานอาหารกลางวัน และ ค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 
18:00 เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “เมืองคีลุง”, ประเทศไต้หวัน 
คืนนี้   ขอให้ท่านน ากระเป๋าใหญ่ ที่ผูกป้ายติดกระเป๋าใหม่ เรียบร้อยแล้ว วางไว้หน้าห้อง ภายในเวลาที่เรือ

ก าหนด(ตรวจสอบเวลาจาก “Today”) ทางเจ้าหน้าที่เรือจะน าไปเก็บ และ น าลงจากเรือให้ท่าน
เพ่ือความสะดวกในการขึ้นฝั่ง 

 เรียนแนะน าให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว ส าหรับวันรุ่งขึ้น 
หมำยเหตุ : วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลำที่แน่นอนจำก Today  

พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 
 

วันที่ห้ำ : 19 เมษำยน 2563 คีลุง - จิ่วเฟิ่น - ไทเป - กรุงเทพฯ 

เรือจอดเทียบท่ำเวลำ 07:00 
 รบัประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟ่ต์ Giardino  

หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ที่ท่านได้รับแจ้ง Today เจ้าหน้าที่
จะประกาศเรียกลงเรือตามล าดับ 

07:00 เรือเทียบท่าเมือง “คีลุง” ประเทศไต้หวัน หลังผ่านการตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางไปยังถนนสายเก่าใน “จิ่วเฟิ่น” (Jiufen Old 
Street) ถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่า สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า
ท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ าชา  ร้านขายของที่
ระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟ่ินเช่น 
บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และโรตีสายไหมเป็นต้น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
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บ่าย ช่วงบ่ายวันนี้เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ง “ย่ำนซีเหมินติง” (Ximending) แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุดของ
ไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป(Harujuku of Taipei) เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ ร้านขนม ต่างๆ 
นอกจากนั้นยังมีสินค้าหลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น ให้ท่านได้เดินเล่น และ ช้อปปิ้ง
กันอย่างเพลิดเพลิน  ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20:45 ออกเดินทางโดยสายการบิน Eva Air เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR205 
23:30 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ    
 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 
 

จองด่วน!! โปรโมชั่น ลด 5,000.- (ต่อห้อง พักห้องละ 2 ท่ำน เมื่อจอง และช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็ม ภำยใน 30 พ.ย. 62) 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เงื่อนไขกำรยกเลิก ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินในทุกกรณี 

เงื่อนไขกำรจอง 
- โปรดช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ 15,000 บำท หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่า
มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

  รำคำห้องพักบนเรือ 

ต่อท่ำน (บำท) 

งดแถมกระเป๋ำ 

ประเภทห้องพักบนเรือ [Classic] 
3rd & 4th 

(ผู้ใหญ่) 

เด็กอายุต่ า

กว่า 18 ปี *** 

พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 

เด็กอายุต่ า   

กว่า 12 ป ี*** 

พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 

Inside 

ห้องด้ำนใน 

Outside 

ห้องมีหน้ำต่ำง 

Balcony 

ห้องมีระเบียง 

15-19 เม.ย. 63 43,900 46,900 50,900 35,900 30,900 27,500 
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- ยอดส่วนเหลือ ช าระภายใน 20 ธันวาคม 2562 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ ภายใน 10 ธันวาคม 2562  หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ 
หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์หลัง 20 ธ.ค. 62 โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 

- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
อัตรำนี้รวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในเส้นทาง BKK – Taipei – BKK โดยสายการบิน Eva Air  
2. ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 3 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)  /  ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ   
3. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)  
4. รถรับส่งบริการระหว่างสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน 
5. ทัวร์ที่วันไป และ วันกลับ พร้อมอาหารกลางวัน ตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
อัตรำนี้ไม่รวม 

1. Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax] (ถ้ามี) 
2. ค่าวีซ่า (ถ้ามี), ค่าทัวร์บนฝั่ง  
3. ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 46.50 / เด็กอายุ 12-04 ปี USD 23.25 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรีค่าทิปบนเรือ 
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
5. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
6. * ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งของเรือส าราญ 
7. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
9. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขกำรยกเลิก  :    ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินในทุกกรณี 
หมำยเหต ุ
1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือและสายการบินท่ียังว่าง 
2.ในกรณีท่ีมีจ านวนผู้เดินทางน้อยกว่า 16 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง 
3.ในกรณีชาวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบเรื่องวีซ่าก่อนจอง และ ต้องมีวีซ่าพร้อมก่อนเดินทาง (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)  
4.การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสิทธิ์ ของทางสถานทูต  
5.สตรีท่ีมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
6.ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
7.กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
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8.** ส าคัญ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการ
กระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ ท้ังนี้ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง  
และการพิจารณาเป็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ท้ังสิ้น 
9.ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอ
คืนค่าบริการได้ 
10.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดูกาล 
11.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซึ่งเป็นไปตามโปรแกรมการเดินทางของทางเรือเป็นหลัก  โดย
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้จะค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
12 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นท่ี

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

13 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

ส ำคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเท่ียวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการ

ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง 

ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ท้ังสิ้น 

14 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 

เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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เพือ่กำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทีเ่พิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

หมำยเหตุ  

* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ

ประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลสั (เดินทำงท่ัวโลก / เดินทำงเอเชีย) 

 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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