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ล่องเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 6 วัน 5 คืน 
เส้นทำง โอกินำว่ำ (ญี่ปุ่น) - มิยำโกจิม่ำ (ญี่ปุ่น) - คีลุง (ไต้หวัน) - อิชิกำก ิ(ญี่ปุ่น) - โอกนิำว่ำ (ญี่ปุ่น) 

 

โดยสำยกำรบิน คำเธ่ย์แปซิฟิก 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทำงพร้อมเจ้ำหน้ำท่ี คอยอ ำนวยควำมสะดวก (ขึ้น-ลง โอกินำว่ำ) / ฟร ีค่ำทิปเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 4 ป ี
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ USD 62.00 และ เด็กอำยุ 12-4 ปี USD 31.00 

ไม่รวมค่ำทัวร์เสริมบนฝั่ง 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ

ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่5-10 เม.ย. 63            รำคำเริ่มต้นที่   55,900 บำท (พักบนเรือหอ้งไมม่ีหน้ำต่ำง) 
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Date Port Arrival Departure 
D1 – 05APR20 Bangkok – Okinawa  by flight 

D2 – 06APR20 Okinawa (Japan) Embark 19:00 

D3 – 07APR20  Miyakojima (Japan) 09:00 19:00 
D4 – 08APR20  Keelung (Taiwan) 08:00 17:00 

D5 – 09APR20 Ishigaki (Japan)  08:00 17:00 

D6 – 10APR20 
Okinawa (Japan) 09:55 Disembark 

Okinawa – Bangkok by flight 

               *** จองด่วนจ ำนวนจ ำกัด *** 
 

วันที่เดินทำง เวลำเดินทำง รำยกำร 

D 1 
05 เมษายน 2563 

กรุงเทพฯ – โอกินาว่า 

03:00 
 
 

06:35 
10:25 
12:10 
15:55 

ผู้เดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 แถว M 
 รับเอกสารการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับท่าน  
 ท าการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก 
ออกเดินทางสู่โอกินาว่า โดยเที่ยวบิน CX616 
ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่อง 
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน KA378 
ถึงท่าอากาศยานนาฮะ, โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น 
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  ภัตตาคารท้องถิ่น (อาหารค่ า) 

พักค้างคืน @ Hotel Torifito Naha หรอื เทียบเท่า 

D 2  
06 เมษายน 2563 
โอกินาว่า – Costa 
neoRomantica 

เช้า 
 

บ่าย 
 
 

ค่ า 
19:00 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
แหลมมันซะโม  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าชุระอุมิ  อาหารกลางวัน 
เดินทางสู่ท่าเรือนาฮะ เพ่ือท าการเช็คดินขึ้นเรือส าราญ Costa neoRomantica 
“กรุณำเช็คอินขึ้นเรืออย่ำงน้อย 2 ช่ัวโมงก่อนเรือออกจำกท่ำ” 
รับประทานอาหารค่ า บนเรือ 
เรือออกจากท่า มุ่งหน้าสู่เกาะมิยาโกะจิมา, ประเทศญี่ปุ่น 

พักบนเรือ Costa neoRomantica 
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D 3 
07 เมษายน 2563 
เกาะมิยาโกะจิมา 
09:00 – 19:00 

“Tender” 

เช้า 
09:00 

 
กลางวัน / ค่ า 

19:00 

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 
เรือจอดลอยล าบริเวณนอกเกาะมิยาโกะจิมา นั่งเรือเล็กเพ่ือเข้าฝั่ง 
ลงเที่ยวตามโปรแกรมที่ท่านเลือกซื้อ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 
รับประทานอาหารกลางวัน / ค่ า บนเรือ 
เรือออกจากท่า มุ่งหน้าสู่เมือคีลุง, ประเทศไต้หวัน 

พักบนเรือ Costa neoRomantica 

D 4 
08 เมษายน 2563 

เมืองคีลุง 
08:00 – 17:00 

เช้า 
08:00 

 
กลางวัน / ค่ า 

17:00 

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 
เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือคีลุง, ประเทศไต้หวัน 
ลงเที่ยวตามโปรแกรมที่ท่านเลือกซื้อ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 
รับประทานอาหารกลางวัน / ค่ า บนเรือ 
เรือออกจากท่า มุ่งหน้าสู่เกาะอิชิงากิ, ประเทศญี่ปุ่น 

พักบนเรือ Costa neoRomantica 

D 5 
09 เมษายน 2563 

เกาะอิชิงากิ 
08:00 – 17:00 

เช้า 
08:00 

 
กลางวัน / ค่ า 

17:00 

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 
เรือจอดเทียบท่า ณ เกาะอิชิงากิ, ประเทศญี่ปุ่น 
ลงเที่ยวตามโปรแกรมที่ท่านเลือกซื้อ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 
รับประทานอาหารกลางวัน / ค่ า บนเรือ 
เรือออกจากท่า มุ่งหน้าสู่โอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น 

พักบนเรือ Costa neoRomantica 

D 6 
10 เมษายน 2563 

โอกินาว่า – กรุงเทพฯ 
 

เช้า 
09:55  

 
16:55 
18:35 
21:35 
23:30 

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 
เรือจอดเทยีบท่า ณ ท่าเรือนาฮะ  
หลังเช็คเอาท ์ ถนนโคคุไซ  อาหารกลางวัน   สนามบิน 
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน KA379 
ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่อง 
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX617 
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

วันแรก : 05 เมษำยน 2563 กรุงเทพ - ฮ่องกง - โอกินำว่ำ  

03:00 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 6 แถว M เคาน์เตอร์สายการบิน Cathay Pacific 
กรุณำเดินทำงถึงสนำมบินล่วงหน้ำก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำงน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อท ำกำร เช็คอิน แลกบอร์ดดิ้งพำสต์ และ 
โหลดสัมภำระด้วยตัวท่ำนเอง 

06:35 ออกเดินทางสู่ฮ่องกง, ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน CX616 
 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
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10:25 ถึงท่าอากาศยานฮ่องกงเพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
12:10 เดินทางต่อ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบิน KA378 
 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
15:55 ถึงท่าอากาศยานนาฮะ เมืองโอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น  

Welcome to OKINAWA 
 ขอตอนรับท่านสู่ “โอกินำว่ำ” จงัหวัดทางใต้สุดของประเทศญี่ปุ่นที่ประกอบด้วยเกาะโอกินาว่าและเกาะย่อยอีกกว่า 160 

แห่ง เป็นเขตก่ึงร้อนแตกต่างจากเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเขตอบอุ่น ที่นี่จึงมีเอกลักษณ์อยู่ที่สภาพอากาศอบอุ่นสบาย 
 หลังผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดนทางสู่ภัตตาคาร 

 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
 หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  

พักค้ำงคืน @ Hotel Torifito Naha หรือ เทียบเท่ำ 
 

วันที่สอง : 06 เมษำยน 2563 โอกินำว่ำ - Costa neoRomantica  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
หลังเช็คเอาท์ น าท่านเดินทางสู่ “แหลมมันซะโม” (Manzamo) เป็นผาหินสูงราว 
20 เมตร มีลักษณะคล้ายกับงวงช้าง 
จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำชุระอุมิ (Churaumi Aquarium) จุดแสดง
สัตว์ทะเลซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลบริเวณโอกินาวา ไฮไลทของที่นี่คือ “ฉลามวาฬ” ที่ว่าย
น้ าอย่างสบายใจในแทงก์ขนาดใหญ่ “Kuroshio Sea”  

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 
 ** เรือจะเปิดให้ท าการเช็คอินขึ้นเรือได้ประมาณ 5 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า ** 
 *** เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน *** 

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

Welcome on board Costa neoRomantica! 
ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือส าราญสุดหรู คอสต้า นีโอโรมานติก้า 
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หลังเช็คอนิขึ้นเรือเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ 

 รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ที่ห้องบุฟเฟ่ต์ได้ตามอัธยาศัย 
 ** เวลำอำหำรค่ ำที่ห้องอำหำรหลักในเส้นทำงนี้แบ่งเป็น 2 รอบ ** 
 รอบแรก เริ่มเวลำ 17:30    รอบสอง เริ่มเวลำ 20:00 
 ทั้งนีท้่านสามารถตรวจสอบรอบเวลาอาหารที่แน่นอนจากเอกสารยืนยันที่แจกอยู่ภายในห้อง   
18:00 ขอเชิญท่านน าเสื้อชูชีพไปร่วมฟังการสาธิตระบบเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง กับเรือส าราญ (Emergency Drill) 

โดยกรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจาก “Today” อีกครั้ง 
19:00 เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “เกำะมิยำโกะจิมะ”, ประเทศญี่ปุ่น  

พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 
 

วันที่สำม : 07 เมษำยน 2563 เกำะมิยำโกะจิมะ, ประเทศญี่ปุ่น  

เรือจอดเวลำ 09:00 – 19:00  [Tender] 
 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino  

09:00 เรือจอดบริเวณด้านนอกของ “เกำะมิยำโกะจิมะ” (宮古島, Miyakojima) 
เกาะทีต่ั้งอยู่ทางใต้ของเกาะหลักในโอกินาว่า และ เป็นเกาะใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สี่
ของจังหวัดโอกินาว่า มีชายหาดที่งดงามและเป็นจุดด าน้ าตื้น, ด าน้ าลึก เพ่ือชมแนว
ปะการังทีด่ีที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น บนเกาะมีเมือง ฮิราร่า (Hirara) เป็นเมืองขนาด
ใหญ่ที่สุดซึ่งมีร้านอาหารและบาร์เปิดให้บริการ  เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตาม
อัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ ส าหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทาง
เรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง เพ่ือรอเรียกลงจากเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะ
สามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามท่ีเรือแจ้ง  

 อย่าลืมน า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง  (หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะท าทัวร์
บนฝั่งด้วยตัวเอง)  

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

จ านวนห้องพัก 789 ห้อง / จ านวนลูกเรือ  622 คน / จ านวนช้ันให้บริการ (Deck) 12 (10 ช้ันส าหรับผู้โดยสาร)   
เปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการในปี 1993  (restyling 2012) 
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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 ** 
 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 

19:00 เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “เมืองคีลุง”, ประเทศไต้หวัน 
 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  

หมำยเหตุ  : วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลำที่แน่นอนจำก Today อีกครั้ง 
พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 

 

วันที่สี่ : 08 เมษำยน 2563 คีลุง, ประเทศไต้หวัน 

เรือจอดเทียบท่ำเวลำ 08:00 – 17:00 
 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino  

08:00 เรือเทียบท่าเมือง “คีลุง” ประเทศไต้หวัน เป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่เป็นล าดับสอง
ของประเทศ ด้วยความที่เป็นอ่าวน้ าลึกท่ีมีความเป็นธรรมชาติ รายรอบด้วยภูเขา 
จึงท าให้มีทัศนียภาพที่งดงาม เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ 
เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ ส าหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่าน
รอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง เพ่ือรอเรียกลงจากเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทาง
ท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามที่เรือแจ้ง อย่าลืมน า Costa 
card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและข้ึนเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะท าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)  

 สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า 

< Zhongzheng Park    สวนเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ 中正公園 

< Heping Island Park   สวนสาธารณะสันติภาพ 和平島公園 

< Miaokou Night Market  ตลาดกลางคืนเมียวโขว廟口夜市 
< Chaojing Park   สวนสาธารณะริมทะเล 
< National Museum of Marine Science & Technology 
** กรณีท่ำนที่ลงจำกเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมง ** 

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 
17:00 เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “เกำะอิชิงำกิ”, ประเทศญี่ปุ่น 
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ค่ านี้   ท่านจะเพลิดเพลินและสนุกสนาน กับบรรยากาศของดนตรีที่เตรียมไว้เพ่ือท่าน  พร้อมด้วยเมนูอาหารที่จัดเตรียมไว้เป็น
พิเศษ รวมทั้งความส าราญอันหลากหลายที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน  

หมำยเหตุ  : วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลำที่แน่นอนจำก Today อีกครั้ง 
พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 

 

วันที่ห้ำ : 09 เมษำยน 2563 เกำะอิชิงำกิ, ประเทศญี่ปุ่น 

เรือจอดเทียบท่ำเวลำ 08:00 – 17:00 
 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino  

08:00 เรือจอดเทียบท่า ณ “เกำะอิชิงำกิ”, ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ห่างจากเกาะหลักไปทางทิศใต้
ประมาณ 400 กม. เป็นเกาะที่มีจุดชมวิวสวยๆ หลายจุด พร้อมมีชายหาดที่มีแนวปะการัง
สวยงามหลายแห่ง เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับ
ทางเรือ ส าหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือ
แจ้ง เพ่ือรอเรียกลงจากเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือ
ได้ภายหลังตามท่ีเรือแจ้ง อย่าลืมน า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบน
ฝั่ง  (หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะท าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)   

 สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า 
< Yonehara Beach    หาดโยเนะฮาระ 
< Sunset Beach     หาดซันเซ็ต 
< Kabira Bay     อ่าวคาบิระ 
< Tamatorizaki Observation Point  จุดชมวิวทามะโทริซากิ 
< Miyara Dunchi     หมู่บ้านซามูไรมิยาระ ดันจิ 
< Hirakubo Lighthouse    ประภาคารฮิระคุโบะ 

** กรณีท่ำนที่ลงจำกเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมง ** 
 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 

17:00 เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “โอกินำว่ำ”, ประเทศญี่ปุ่น  
 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ  

คืนนี้   ขอให้ท่านน ากระเป๋าใหญ่ ที่ผูกป้ายติดกระเป๋าใหม่ เรียบร้อยแล้ว วางไว้หน้าห้อง ภายในเวลาที่
เรือก าหนด(ตรวจสอบเวลาจาก “Today”) ทางเจ้าหน้าที่เรือจะน าไปเก็บ และ น าลงจากเรือให้
ท่านเพ่ือความสะดวกในการข้ึนฝั่ง 

 เรียนแนะน าให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว ส าหรับวันรุ่งขึ้น 
หมำยเหตุ : วันและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลำที่แน่นอนจำก Today  

พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 
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วันทีห่ก : 10 เมษำยน 2563 โอกินำว่ำ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เรือจอดเทียบท่ำเวลำ 09:55 
 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino 

หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ที่ท่านได้รับแจ้ง Today เจ้าหน้าที่
จะประกาศเรียกลงเรือตามล าดับที่ท่านได้รับ 

09:55 เรือเทียบท่าที่ท่าเรือ “นำฮะ” เมืองโอกินำว่ำ, ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่าน
เดินทางสู่ “ถนนโคคุไซ” (Kokusai Dori) ถนนที่มรี้านค้าขายของฝาก และร้านอาหารที่เรียงตัวกันอยู่อย่างมากมาย 
และมีจุดเริ่มต้นจาก Mitsukoshi mae Okinawa ภายในย่านเดียวกัน ยังมี “ถนนเฮวะ” (Heiwa Dori) แหล่งรวบรวม
ศิลปหัตกรรมและของฝากจากโอกินาว่า อิสระช้อปปิ้ง 

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหารน าท่านเดินทางสูส่นามบิน  
16:55 ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน KA379  
 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
18:35 ถึงท่าอากาศยานฮ่องกง เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
21:35 เดินทางต่อ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน CX617 
 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
23:30 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
หมำยเหตุ  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรได้โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 
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 
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*** จองด่วนจ ำนวนจ ำกัด ** 
 

  รำคำห้องพักบน
เรือ ต่อท่ำน (บำท) 

ประเภทห้องพักบนเรือ [Classic] 
3rd & 4th 

(ผู้ใหญ่) 

เด็กอายุต่ า
กว่า 18 ปี *** 
พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 

เด็กอายุต่ า   
กว่า 12 ปี *** 
พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 

Inside 
ห้องด้านใน 

Outside 
ห้องมีหน้าต่าง 

Balcony 
ห้องมีระเบียง 

5-10 เม.ย. 63 55,900 58,900 62,900 47,900 42,900 39,000 
 

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่าง *** 
 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เงื่อนไขกำรจอง 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 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) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในเส้นทาง BKK – Okinawa – BKK โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก 
2. ห้องพัก 1 คืนทีโ่อกินาว่า พร้อมอาหารเช้า 
3. ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 4 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)  /  ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ   
4. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)  
5. ทัวร์ที่โอกินาว่าตามที่ระบุในรายการ (โดยยืดเที่ยวบิน และ ตารางการเดินเรือเป็นหลัก) 
6. ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 62.00 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 31.00 / / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรีค่าทิปบนเรือ 
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax] (ถ้ามี) 
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
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5. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
6. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
8. ค่าวีซ่า (ถ้าม)ี 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขกำรยกเลิก  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินในทุกกรณี 
หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้เดินทาง พาสปอร์ต ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน (180 วัน) นับจากวันเดินทาง 
2. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
3. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
4. ในกรณีชาวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบเรื่องวีซ่าก่อนจอง และ ต้องมีวีซ่าพร้อมก่อนเดินทาง (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)  
5. การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสิทธิ์ ของทางสถานทูต  

ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเท่านั้น 
6. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
7. ** ส ำคัญ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจาก

การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัว
ของท่านเอง  และการพิจารณาเป็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

8. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่
สามารถขอคืนค่าบริการได ้

9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล 

10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซึ่งเป็นไปตามโปรแกรมการเดินทางของทางเรือเป็นหลัก  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่าง 
12. ในกรณีที่มีจ านวนผู้เดินทางน้อยกว่า 16 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง, เลื่อน, เปลี่ยนแปลงการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคาในการณีท่ีสมาชิกน้อยกว่าจ านวนทีก าหนด  
13. หากท่านได้ท าการจอง และ ช าระเงินมัดจ า หรือ เต็มจ านวนแล้ว ทางบริษัท ถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขท่ีระบุไว้ข้างต้น 
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ส ำคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
14 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขช่ือผู้เดินทำง 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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A  N e w  C r u i s e  E x p e r i e n c e  
 
 
 

Technical Data 
 56,000 gross tons        Guest Capacity : 1,800   
 Number of Crew :  622     Length :221 Meters   
 Width :  31  Meters      Deck : 12  (10 for guests)   
 Guest Cabin : 789      Inaugural Cruise : 1993      
 Last Refurbished : 2012, T. Mariotti - Italy  Builder : Fincantieri - Italy  

 

ตัวอย่ำงห้องพักบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 
 
Balcony : 24.20M2 (for 2 to 4 people) 

 
 

1 double bed (or 2 single beds), 
1 foldaway bed,  
1 sofa bed floor, 
Private balcony 

Ocean View  : 16.60M2 (for 2 to 4 people) 

 
 

1 double bed (or 2 single beds), 
2 foldaway beds, 

Non – opening window 

Inside  : 16.60M2 (for 2 to 4 people) 

 
 

1 double bed (or 2 single beds), 
2 foldaway beds 
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เพ่ือกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก..ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมที่เพ่ิมควำมคุ้มครองได้มำกขึ้น... 

ควำมคุ้มครอง / Coverage 

จ ำนวนเงินควำมคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทำงท่ัวโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

1. การประกนัภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident 
Benefit 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุและสขุภาพ / Medical Expenses 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up treatment 
in Thailand 

50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000 

2.2 การรับการรกัษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 200,000 300,000 500,000 

3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินและการส่งศพกลบัประเทศ / Evacuation and 
repatriation 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

4. การบริการความชว่ยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency 
Medical Assistance         

4.1 การเย่ียมผูเ้อาประกนัภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 การส่งตวัผู้เยาวก์ลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 การคน้หา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

5. การยกเลกิการเดนิทาง / Trip cancellation 10,000 10,000 100,000 100,000 10,000 10,000 100,000 100,000 

6. การลดจ านวนวนัเดินทาง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสมัภาระในการเดินทาง / Loss or 
damage of personal baggage 

10,000 10,000 50,000 50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 

8. การล่าช้าของการเดนิทาง / Cover of delay 
        

8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of public 
transport 

X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

8.2 การล่าช้าของสมัภาระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 

8.3 การจีโ้ดยสลัดอากาศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missed connection - flight X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

9. การสญูหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 

10. ความรับผิดตอ่บุคคลภายนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 

11. ความรับผิดส่วนแรกส าหรับรถเช่า / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extension X X X 20,000 X X X 20,000 

13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตวัในโรงพยาบาลต่างประเทศ / 
Overseas hospitalization benefit 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

หมำยเหต ุ

        * อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิน้เชงิจากอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จา่ย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs 

incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลัส (เดินทำงทัว่โลก / เดินทำงเอเชีย) 

จ ำนวนวันเดินทำง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทำงทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรำยเที่ยว / Single-Trip 

        1-4 300 334 600 990 200 290 470 688 
5-6 350 450 715 1,290 240 300 595 999 
7-8 370 500 990 1,772 280 427 690 13,000 
9-10 399 600 1,230 1,996 340 597 850 1,600 
11-15 600 790 1,590 2,750 450 767 1,150 2,150 
16-22 849 1,275 2,210 3,370 524 937 1,650 2,795 
23-31 9,999 1,600 2,680 3,993 628 1,108 2,030 3,300 
32-45 1,530 2,090 3,200 5,674 770 1,364 2,450 4,325 
46-60 1,950 2,500 3,850 6,180 907 1,620 2,995 5,226 
61-75 2,300 3,340 4,900 7,910 1,220 2,215 3,775 6,450 
76-94 2,500 3,843 5,500 9,390 1,475 2,641 4,200 7,500 
95-105 3,500 4,467 7,490 11,145 1,975 2,962 5,720 9,990 
106-121 4,100 5,090 8,400 12,900 2,350 3,371 6,450 11,100 
122-151 5,200 6,345 10,250 15,895 2,775 4,016 7,950 13,740 
152-182 6,500 7,599 12,530 18,890 3,260 4,922 9,775 15,975 

แผนรำยป ีเดินทำงไม่จ ำกัดคร้ัง แตล่ะคร้ังไม่เกินจ ำนวนวันท่ีระบุ / Annual Multi-Trip, max length per trip ass per pland Selected 

Annual (max 31 dats) 2000 2450 4000 5700 1200 1992 2850 4400 

Annual (max 60 dats) 2500 3120 4800 7400 1600 2591 3700 6400 

Annual (max 90 dats) 3600 4225 5800 10000 1900 3200 5000 8700 

Annual (max 120 dats) 5750 6427 9000 13990 2650 4038 7100 12210 

Annual (max 365 dats) 15500 19000 26200 44000 5925 10785 22000 35150 
* เบี้ยประกันภัยข้างต้น ส าหรับผู้เอาประกันอายุไม่เกิน 75 ปี รวมภาษีอากรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส าหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76 ปีข้ึนไป เบีย้ประกันภัยจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ระบุในตาราง / For insured 76 yrs and above, premium will  be two times the amount shown 

in the table. 

ควำมคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         
         

         

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

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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