
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจลองเรือสําราญ Majestic Princess Cruise Only 8 วัน 7 คืน 
ไทเป (ไตหวนั) - จี้หลง (ไตหวัน) - คะโงะชิมะ - ฮิโระชิมะ - มิยาซากิ อะบุรัตสึ - จี้หลง (ไตหวัน) 

บินตรง โดยสายการบินไทย  

               พักบนเรือสําราญ 6 คืน - พักไทเป 1 คืน  
 

 

 
 

 

กําหนดการเดนิทาง วันท่ี  29พ.ค.-5มิ.ย. 61           ราคาเพียง 54,800.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมูิ) - สนามบินเถาหยวน ไทเป - ไกดทองถิ่น (พูดไทย) นําเที่ยว อนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค - ช

อปปงยานซีเหมินติง - เขาที่พัก ไทเป 

วันที่2 

ชวงเชา อิสระพักผอน - ชวงบาย บริการรถสงที่ทาเรือ จี้หลง - ทาเรือ Keelung Port (ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที) 

[ Keelung Port address: No.1 Chun Chen Road ,Keelung, Taiwan, R.O.C กรุณาเช็คอินข้ึนเรืออยางนอย 3 

ชั่วโมง ] - เช็คอินขึ้นเรือสําราญ Majestic  Princess - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่3 
เรอืลองนานน้าํสากล - อิสระพักผอนบนเรอื เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย อาทิ สระวายน้ํา, 

Fitness Center, Casino, โชว, ชอปปง สินเคาแบรนดชั้นนําใน Duty Free บนเรือฯ 

วันที่4 
เรอืเทียบทา คะโงะชิมะ - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม บนฝง (สอบถามอัตราคาบริการเพ่ิมเติมบนเรอื) - 

กลับข้ึนเรอื อิสระพักผอน 

วันที่5 
เรอืเทียบทา ฮิโระชิมะ - อิสระเดินเลนชมเมอืง หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม บนฝง (สอบถามอัตราคาบริการเพ่ิมเติมบนเรือ) - 

กลับขึ้นเรอื อิสระพักผอน 

วันที่6 
เรือเทียบทา มยิาซากิ อะบุรัตสึ - อิสระเดินเลนชมเมอืง หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม บนฝง (สอบถามอัตราคาบริการเพ่ิมเติมบน

เรอื) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผอน 

วันที่7 
เรอืลองนานน้าํสากล - อิสระพักผอนบนเรอื เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย อาทิ สระวายน้ํา, 

Fitness Center, Casino, โชว, ชอปปง สินเคาแบรนดชั้นนําใน Duty Free บนเรือฯ 

วันที่8 
อําลาเรือสาํราญ จอดเทียบทา จี้หลง (Keelung Port) - บริการรถสงที่สนามบนิเถาหยวน ไทเป - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

(สนามบินสุวรรณภมูิ) โดยสวัสดิภาพ**กรุณาตรวจสอบทรพัยสินของทานกอนออกจากหองพัก และ บนเรือ** 
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อัตราคาบริการ ตอทาน พักแบบ 2 ทานตอหอง / งดแถมกระเปา 

คําแนะนํา ผูเดินทางควรเขาพัก หองคู 2 ทานตอหอง  

(บนเรือไมมีบริการพัก 3 ทาน ตอหอง / กรณีพักเดี่ยว 1 ทานตอหอง คาบริการสูงมาก ไมแนะนํา) 

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 
 

อัตรานี้รวม 

- คาต๋ัวเครื่องบิน สายการบินไทย ไปกลับ กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ 

- คาที่พัก โรงแรมในไทเป (คืนแรก 1 คืน) (พัก 2 ทานตอหอง) 

- คาหองพักบนเรือ 6 คืน (พัก 2 ทานตอหอง) 

- ภาษีทาเรือ  

- ไกดทองถิ่น พูดไทยได นําเที่ยวไทเป (ครึง่วันแรก) 

- บริการรถรับสง จากสนามบิน-โรงแรมในไทเป-ทาเรือ-สนามบิน 

- อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ) 

 

DAY PORT ARRIVE DEPART 

1 

 

กรุงเทพฯ - ไทเป TG 634 (07:10 – 11:50) 

มื้อกลางวัน/อนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค - ชอปปงซีเหมินติง - โรงแรม 

 

                       

2 Taipei (Keelung), Taiwan                        17 :00 น. 

3 At Sea  

4 Kagoshima, Japan 07:00 น.            16 :00 น. 

5 Hiroshima, Japan 09:00 น.            18 :00 น.  

6 Miyazaki (Aburatsu), Japan 07:00 น.            17 :00 น. 

7 At Sea  

8 Taipai (Keelung), Taiwan ไทเป - กรุงเทพฯ TG 633 (14:15-17:00) 

ชอปปง Gloria Outlet - สนามบิน 

08:00 น. 

วันที่ 29พ.ค.-5มิ.ย. 61  

ไมรวมวีซา (ถามี) - ทิปบนเรือ - ทัวรเสรมิบนฝง - ประกัน 
ผูใหญพักหองคู (คนที1่ และ 2)ทานละ  

พักหอง แบบไมมีหนาตาง 54,800 

พักหองแบบมีระเบยีง 58,300 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS260118 

  Page 2 of 3  

 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

อัตรานี้ไมรวม 

- คาธรรมเนียมวีซาไตหวัน (กรณีสถานฑูตไตหวัน ยกเวนการตรวจลงตรา หรือใหวีซานกัทองเที่ยวชาวไทย เปนเวลา 30 วัน) 

ปจจุบันฟรีวีซาทองเที่ยวไตหวัน ต้ังแตวันที่ 1ส.ค.59-31ก.ค. 61 ขยายเวลาเพิ่ม 1 ป) 

- คาทิปพนักงานบนเรือ (ชําระบนเรือ) 81.00 USD ตอทาน 

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  

  คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด คาเครื่องด่ืม มินิบารในหอง ฯ 

- คาทัวรเสริมบนฝง ที่เรือจอดเทียบทา 

- คาประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง    

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เงื่อนไขการชาํระเงนิ :  

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 10,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือ

เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย)  และ

หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 85 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอย

กวา 95 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระ

เงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิก

การเดินทาง) 

3. หากระยะเวลาในการจองแพ็คเกจทัวรนอยกวา 75 วันทาํการกอนเดินทาง โปรดชําระคาแพค็เกจทัวรยอดเต็ม

จํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันทีน่ั่งวางจากเจาหนาที่แลวทันท ีพรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุ

ภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่  

Fax 0 2116 6423   (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด 

ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรอืยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขการยกเลิก : 

* ยกเลิกมากกวา 75 วันทําการขึ้นไป   ชําระคาดําเนินการ 4,000 บาทตอทาน 

* ยกเลิกภายใน 74-61 วันทาํการ กอนเดินทาง  ไมคืนเงินคามัดจําแพ็คเกจทวัร 

* ยกเลิกภายใน 60-29 วันทาํการ กอนเดินทาง  ชําระ 50% ของคาแพ็คเกจทัวรยอดเต็มจํานวน 

* ยกเลิกภายใน 28-15 วันทาํการ กอนเดินทาง  ชําระ 75% ของคาแพ็คเกจทัวรยอดเต็มจํานวน 

* ยกเลิกภายใน 14 วันทําการ กอนเดินทาง   ชําระ 100% ของคาแพ็คเกจทัวรยอดเต็มจํานวน 

 

เนื่องจากเปนแพ็คเจทัวรราคาโปรโมชัน่ เม่ือชําระคาบรกิารยอดเต็มจาํนวนแลว  

ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 
 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS260118 

  Page 3 of 3  

 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com

