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ล่องเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 5 วัน 4 คืน 
เส้นทำง โอกินำว่ำ - ฮวำเหลียน - คีลุง - ไทเป  

               โดยสำยกำรบิน คำเธ่ย์แปซิฟิค 
                                

พักบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 3 คืน - พักโรงแรม 1 คืน 
 

 
 
 
 
 

  เดินทำงพร้อมเจ้ำหน้ำที่ คอยอ ำนวยควำมสะดวก  
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปไกด์ทอ้งถิ่น หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ ท่ำนละ 1,200 บำท ต่อทริป (เด็กช ำระค่ำทิปเท่ำกับผู้ใหญ่)  

ไม่รวม ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจำกทีร่ะบุในโปรแกรม - ไม่รวมค่ำประกันภัยบนเรือ  
ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่ำนละ USD 46.50 (ช ำระบนเรอื)  

ไม่รวม ค่ำภำษีขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น (International Tourist Tax) ท่ำนละ JPY 1,000 หรอื USD 8.90 (ช ำระบนเรือ)  
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำงวันท่ี 13-17 เม.ย. 63 (ช่วงสงกรำนต์) รำคำเริ่มต้นที่  35,999 บำท (พักบนเรอืห้องไมมี่หน้ำต่ำง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ท่ำเรือ เรือถึง เรือออก 

13 เม.ย. 63 
กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณภูม ิ- ฮ่องกง - นำฮะ/โอกิ
นำว่ำ - เช็คอินลงเรือส ำรำญ Costa 
neoRomantica 

- 22:00 น. 

14 เม.ย. 63 ล่องน่ำนน้ ำสำกล - - 

15 เม.ย. 63 ฮวำเหลียน (ไต้หวัน) 08:00 น. 18:00 น. 

16 เม.ย. 63 
คีลุง (ไต้หวัน) - หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่น - ไทเป - วัด
หลงซำน - ย่ำนซีเหมินติง - พักโรงแรม 1 คืนที่
ไต้หวัน 

07:00 น. - 

17 เม.ย. 63 
ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค - มิตซุย
เอำท์เลท - เถำหยวน/ไต้หวัน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ/
สนำมบินสุวรรณภูมิ 

- - 
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“ชมศำลเจ้ำนำมิโนะอุเอะ ศำลเจ้ำที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดในจังหวัดโอกินำว่ำ” 

“ชมหมูบ่้ำนโบรำณจ่ิวเฟิ่น ถนนท่องเที่ยวย่ำนเมืองเก่ำของไต้หวัน” 

“ชมตึกไทเป 101 แลนดม์ำร์คแห่งเมืองไทเปที่มีควำมสูงถึง 508 เมตร” 

“ช้อปปิ้งจุใจย่ำนซีเหมินติง และมิตซุย เอำท์เลท” 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

 

วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - นำฮะ/โอกินำว่ำ - ศำลเจ้ำนำมิโนะอุเอะ -  
                            เช็คอินลงเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 

03.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

06.35 น. ออกเดินทางสู่สนำมบินนำฮะ เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ 
CX 616 

10.25 น. เดินทางถึงสนำมบินฮ่องกง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
12.10 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ KA 378 
15.55 น. เดินทางถึงสนำมบินนำฮะ เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านชมศำลเจ้ำนำมิโนะอุเอะ  ตั้งอยู่  ณ บริ เวณที่ เป็นพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ ใช้ในการสวดภาวนาอธิษฐานต่อเทพเจ้าที่สถิตอยู่  
ณ อาณาจักรเจ้าสมุทรโพ้นทะเลมาแต่ครั้งโบราณ ในอดีตชาวเรือที่
เข้าออก ณ ท่าเรือนาฮะ ซึ่งขณะนั้นเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ค้าขายกับนานาประเทศ ทั้งจีน ประเทศทางตอนใต้ เกาหลี และชาว
ยามาโตะ (ค าที่ใช้เรียกชาวญี่ปุ่นในยุคโบราณ) มักจะแหงนหน้ามอง
ขึ้นไปยังศาลเจ้าซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเพ่ืออธิษฐานและแสดงความขอบคุณ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะได้รับ
ความเสียหายจากการรบในโอกินาว่า เมื่อครั้งสงครามแปซิฟิก แต่ได้รับการบูรณะฟ้ืนฟูในเวลาต่อมาเมื่อ
สงครามสิ้นสุดลง ปัจจุบันนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาชินโตในจังหวัดโอกินาว่า  
จากนั้นน าท่านสู่ ท่ำเรือนำฮะ เพ่ือท าการเช็คอินลงเรือส าราญ Costa neoRomantica เมืองนาฮะเป็น
เมืองหลวงของจังหวัดโอกินาว่าเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองในสมัยริวกิว ท าให้ในสมัยนั้นได้รับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศต่างๆ อาทิ จีน อเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ท าให้โอกิ
นาว่ามีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากที่อ่ืนในญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน ล้อมรอบไปด้วย
ทะเลสีฟ้าอมเขียวดุจดั่งสีมรกต และเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศทางทะเลติดอันดับโลก 
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18.00 น. น าท่านเช็คอินลงเรือส าราญ Costa neoRomantica เรือส าราญที่ตกแต่งสไตล์ยุโรป  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เรือจัดขึ้น
ในแต่ละวัน หรือใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายภายในเรือส าราญได้ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 ห้องอำหำรที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ - ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

- Botticelli Restaurant  ชั้น 8 
- Giardino Buffet Restaurant ชั้น 10 (บุฟเฟ่ต์) 

 ห้องอำหำรพิเศษท่ีให้บริกำรบนเรือส ำรำญ - เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 
- La Fiorentina Steak House ชั้น 9    
- Grill Capri   ชั้น 11   
- Pizzeria Capri   ชั้น 11 

***ก่อนที่เรือจะถอนสมอออกเดินทาง เจ้าหน้าที่บนเรือจะประกาศแจ้งซ้อมหนีภัย ซึ่งทุกท่านต้องไป
รายงานตัวยังจุดนัดพบที่ก าหนดไว้ โดยจุดนัดพบหรือ Muster Station สามารถดูได้จากแผนผังที่ติดไว้
หลังประตูห้องพักของท่าน*** 

22.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองนาฮะ เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองฮวำเหลียน ประเทศไต้หวัน 
 ***รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเรือส าราญ Costa neoRomantica ในแต่ละวัน ท่าน

สามารถดูได้จากเอกสาร TODAY ที่เจ้าหน้าที่เรือจัดส่งให้ตามห้องพักของท่านในทุกๆ คืนหรือหากท่านใด
สนใจซื้อทัวร์เสริมกับทางเรือ ท่านสามารถซื้อได้ที่ เคาน์เตอร์ขายทัวร์ตามเวลาที่ระบุ ในเอกสาร 
TODAY***  

วันอังคำรที่ 14 เม.ย. 63  ล่องน่ำนน้ ำสำกล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
ทุกท่านสามารถพักผ่อนบนเรือส าราญ Costa neoRomantica ได้ตามอัธยาศัย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  

หลังรับประทานอาหารค่ า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เรือจัดขึ้น
ในแต่ละวัน หรือใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายภายในเรือส าราญได้ตามอัธยาศัย หากท่านใด
ต้องการซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือ สามารถซื้อได้ที่ร้านขายสินค้า Duty Free ณ ตอนที่เรือล่องน่านน้ า
สากล 

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63 ฮวำเหลียน/ไต้หวัน (อิสระท่องเที่ยวหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งตำมอัธยำศัย)   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองฮวำเหลียน ประเทศไต้หวัน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุทร

แปซิฟิก เป็น “ดินแดนแห่งความบริสุทธิ์” โดยยืดตัวยาวไปตามชายฝั่งมหาสมุทรทะเลแปซิฟิก 
ครอบคลุม 2 เมืองหลัก คือเมืองฮวาเหลียนและเมืองไถตง จากความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารใน
กระแสน้ าญี่ปุ่นและกระแสน้ าชายฝั่งที่ไหลมารวมกัน ท าให้แถบนี้ เต็มไปด้วยแพลงตอนและฝูงปลาน้อย
ใหญ่จ านวนมหาศาล จึงกลายเป็นจุดชมปลาโลมาและปลาวาฬที่มีชื่อเสียงที่สุด นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ 
จึงนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีทิวเขาน้อยใหญ่ ล าธารจากรอยแยกเปลือกโลก หน้าผา แม่น้ า 
น้ าตกและบ่อน้ าพุร้อน รวมถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิม ท าให้เมืองนี้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น 
อุทยานแห่งชาติไท่ลู่เก๋อ เป็นต้น 

 สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ 
อุทยำนแห่งชำติไท่ลู่เก๋อ หรือที่คนไทยเรียกว่า “ทาโรโกะ”เป็น
อุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และมีลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติด
อันดับ 1 ใน 3 อันดับต้นๆของประเทศไต้หวัน มีพ้ืนที่กว่า 506,000 

ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองฮวาเหลียนประมาณ 15 กิโลเมตร หากมา
เที่ยวชมที่นี่ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามตระการ
ตาของหุบเขาหินอ่อน หน้าผา ถ้ า อุโมงค์และสายน้ าที่คดเคี้ยว ซึ่งผา
หินอ่อนเกิดจากการที่ถูกแม่น้ าลี่อู่กัดเซาะมาเป็นเวลานาน บวกกับ
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ท าให้อุทยานแห่งนี้มีลักษณะเป็น
หุบเขาแนวตั้งคล้ายตัวยู (U) ท าให้ผู้มาเยี่ยมชมอุทยานได้สัมผัสกับ

ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์สิ่งสวยงามเหล่านี้ขึ้นมาเป็นทัศนียภาพที่สวยงามชวนประทับใจไม่รู้ลืม 
 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1.30 - 1 ชั่วโมง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ หรือ อิสระรับประทานอาหารบนฝั่ง  
18.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองฮวาเหลียน เพ่ือมุ่งหน้าสู่ เมืองคีลุง ประเทศไต้หวัน 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
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หลังรับประทานอาหารค่ า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เรือจัดขึ้น
ในแต่ละวัน หรือใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายภายในเรือส าราญได้ตามอัธยาศัย หากท่ านใด
ต้องการซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือ สามารถซื้อได้ที่ร้านขายสินค้า Duty Free ณ ตอนที่เรือล่องน่านน้ า
สากล 

 ***ในวันนี้ท่านจะได้รับป้ายติดกระเป๋าแถบสีต่างๆ ทุกท่านต้องแยกของใช้ที่จ าเป็นรวมถึงของมีค่าไว้ใน
กระเป๋าเดินทางใบเล็ก ส่วนของใช้ที่ไม่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วน ามาวางหน้าห้องของท่าน
ก่อนเวลาเที่ยงคืน จากนั้นทางเจ้าหน้าที่เรือท่ีเป็นผู้ดูแลจะมาเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านไป 

 และท่านจะได้รับบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่านจะต้องท าการตรวจเช็คก่อนท าการช าระเงินใน
วันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ช าระผ่านบัตรเครดิต ทางเรือจะหักค่าใช้จ่ายของท่านตามหมายเลขบัตรเครดิตที่
ท่านผูกไว้โดยอัตโนมัติ*** 

วันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย. 63 คีลุง/ไต้หวัน - หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - วัดหลงซำน - ย่ำนซีเหมินติง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองคีลุง ประเทศไต้หวัน เมืองคีลุง หรือเรียกอีกชื่อว่า “เมืองจีหลง” เป็น

เมืองเล็กๆ ติดชายฝั่งทะเลที่มีท่าเรือขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไต้หวัน  
09.00 น. น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญฯ และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือ เพ่ือเดินทางเข้าเมือง 

คีลุง ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า โดยสองข้างทางจะเต็ม
ไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าแก่ เช่น โรงน้ าชา ร้านขายของที่ระลึก ร้าน
ขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมสูตรพิเศษเฉพาะเมืองจิ่วเฟ่ิน เช่น บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตร
โบราณ และโรตีสายไหม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่เมืองไทเป เมืองหลวงของสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวัน 

ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวัน เป็นศูนย์กลางการค้าและ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ส าคัญของ
ประเทศอีกด้วย  

 พาท่านไหว้พระขอพรที่วัดหลงซำน หรือ “วัดเขามังกร” เริ่ม
สร้างขึ้นในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิ
เฉี่ยนหลง แล้วเสร็จในปี 1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปกว่า 260 
ปี วัดหลงซานได้มีการบูรณะใหม่หลายครั้งแต่ยังคงความเป็น
ศิลปะโบราณ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซานถูกระเบิดจน
พระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยินแต่ "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่
สถิตอยู่ด้านในกลับไม่ได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุการณ์คราวนั้นท าให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธากันมากขึ้นและ
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นอกจากวัดหลงซานนี้จะมี "พระโพธิสัตว์กวนอิม" เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยัง
มีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ ซึ่งเป็นวัดที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่ง 

 จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งย่ำนซีเหมินติง หรือ สยาม สแควร์ แห่งเมืองไทเป แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม 
เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หลากหลายสไตล์ รวมไปถึงเครื่องส าอางแบรนด์ยอดนิยมต่างๆ ให้เลือกซื้อ
อีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีร้านขายชานมไข่มุกชื่อดังอย่างร้าน Tiger Sugar ให้ได้ลิ้มลอง อิสระให้ทุก
ท่านเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 เข้าพักโรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า  

วันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 63 ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค - มิตซุย เอำท์เลท พำร์ค - เถำหยวน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ/
สนำมบินสุวรรณภูมิ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิวบนชั้น 89) สถานที่ท่องเที่ยว
แห่งเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไต้หวัน 
การออกแบบตึกนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสัญลักษณ์อันเป็นมงคลตาม
ขนบธรรมเนียมจีน และความเชื่อโบราณเพ่ือให้เข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัย
ในปัจจุบันโดยลักษณะตัวอาคารถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงล าไผ่ 8 ปล้อง 
ภายในตัวอาคารติดลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่หนัก 900ตัน ท าหน้าที่ป้องกันแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารสูง
เสียดฟ้าแห่งนี้ สั่นไหวไปมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวด้วย นอกจากนี้ตึกไทเป 101 ยังรวมเอาร้านค้าจากแบ
รนด์ดังมากมาย เช่น Louis Vuitton, Christian Diorและ Chanel รวมทั้งร้านอาหารขึ้นชื่อทั้งในและ
นอกประเทศมาไว้ในตึกสุดไฮเทคนี้อีกด้วย  
จากนั้นน าท่านชมอนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ไทเป สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
ด้านหน้าทั้ง 2 ข้าง มีโรงละครและโรงแสดงดนตรี ซึ่งเป็นอาคารทรง
จีนโบราณ ท าให้ที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ส าคัญในการแสดงออกถึง
วัฒนธรรมของไต้หวัน เนื่องจากเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและพิธี
ส าคัญต่างๆ มากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอำท์เลท พำร์ค แหล่งเลือกซ้ือสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้า

ต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องส าอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จาก
หลากหลายแบรนด์ชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือ 
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว น าท่านเดินทางสู่สนำมบินเถำหยวนเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

18.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 473 
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20.45 น. เดินทางถึงสนำมบินฮ่องกง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
21.35 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 617 
23.30 น.  เดินทางถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

รำคำโปรโมชั่น มีจ ำนวนจ ำกัด โปรดสอบถำมห้องว่ำง และรำคำทุกครั้งกำรท ำกำรจอง 
** จองด่วนจ ำนวนจ ำกัด *** 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (บำท) งดแถมกระเป๋ำ วันที่  13-17 เม.ย. 63 

แบบห้องพัก 
ผู้ใหญ่ท่ำนละ 

(พักห้องละ 2 ท่ำน) 

ผู้ใหญ่ท่ำนที่ 3 และ 4 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง 35,999 

35,999 32,999 

9,500 

ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง 37,999 10,500 

ห้องพักแบบมีระเบียง 39,999 11,500 

    
 

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 
 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

**กรุ๊ปออกเดินทำงขั้นต่ ำ 25 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ ำกว่ำ 25 คน จะมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ** 
เงื่อนไขกำรยกเลิก ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินในทุกกรณี 

- เมืองที่เรือจอดเทียบท่าหรือเส้นทางต่างๆ ที่เรือล่องเข้ารวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึ้นอยู่ที่ดุลย

พินิจของกัปตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่มีผลกับรายการข้างต้น 

- รูปภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น 
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แบบห้องพักบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก 

☑ ค่าห้องพักบนเรือส าราญ 3 คืน ตามแบบห้องพักท่ีท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน) 

☑ ค่าโรงแรม 1 คืนที่ไต้หวัน ตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 

☑ ค่าอาหารบนฝั่งตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าอาหารบนเรือส าราญตามรายการที่ระบุ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 

☑ ค่ารถรับ - ส่ง และทัวร์ตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าภาษีสนามบิน และภาษีท่าเรือ 

☑ หัวหน้าทัวร์คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง 

☑ ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ าหนักหรือจ านวน
ของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
*** ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี *** 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง 

ขนำด 16.6 ตำรำงเมตร 
 

ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง  
ขนำด 16.6 ตำรำงเมตร 

ห้องพักแบบมีระเบียง 

ขนำด 24.2 ตำรำงเมตร 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

☒ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

☒ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท ต่อทริป (เด็กช าระค่าทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

☒ ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม 

☒ ค่าประกันภัยบนเรือ 

☒ ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 46.50 (ช าระบนเรือ)  

☒ ค่าภาษีขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (International Tourist Tax) ท่านละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ช าระบนเรือ) 

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
กำรส ำรองท่ีนั่ง / ห้องพัก 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 50 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการ
เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 45 วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 
⁜ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วันท าการ และจะมี
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน และบริษัทเรือส าราญเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีก
ครั้ง 

⁜ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพ็คเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60-45 วันท าการ หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจ า 15,000 บาท 

⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วันท าการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 

⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-15 วันท าการ เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ 

⁜ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น 

⁜ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ น าเงินช าระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการแจ้งยกเลิก
การเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักช าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ 

⁜เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษทัฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
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CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
เงื่อนไข และ หมำยเหตุ 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขท้ังหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

⁜คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน หรือมีการ 
ประกาศข้ึนหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 

⁜บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดท าการโดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนเพื่อทดแทน  

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม 
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นหลัก 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อ
การจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือส าราญ มีการแจ้งเปลี่ยนท่าเรือในการจอด หรือแจ้งเปลี่ยน
เส้นทาง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวยโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

⁜บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การน าสิ่งของผิดกฎหมายไป
หรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย 

⁜การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่ก าหนดทาง
บริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ 

⁜กรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 

⁜การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ
ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพ่ือท าการตรวจสอบสถานะท่ีนั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้ก าหนด 

⁜ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ
และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถท าการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านั้น) 

⁜หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

⁜ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเองและรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⁜ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ 
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และได้ท าการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

⁜หลังจากการจอง และ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น 
 

 

 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซึ่ง
ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นท้ังทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอบุัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำตั๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียม

ของตั๋วและภำษีน้ ำมันและอื่นๆ โปรดตรวจสอบรำคำกับทำงบริษัทอกีครั้ง 
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เพ่ือกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพ่ือคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกขึ้น... 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกว่ำ  
1 สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยช่ือผู้เอำประกันภัยแล้ว 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ / Remark 
* อ.บ. 1 หมายถึง 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 นับจากเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย /  
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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หมำยเหตุ / Remark 
1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน/ Pre-existing 
medical conditions are not covered. 
2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทาง บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความจ าเป็น และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามก าหนดการ / Global Travel Insurance Plus covers loss 
while abroad only. Except Clau se No.5: Flight cancellation, 
Company will cover all necessary and unavoidable cost of cancelled flight prior departure. 
3.ความคุ้มครองพิเศษข้ึนกับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก / The coverage is as per the Plan Purchased. 
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