
 

 

ล่องเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 

โอกินำวำ่ (พักโรงแรม 1 คืน) - ฮวำเหลียน - คีลุง - ไทเป 

เดินทำง 11 - 17 เม.ย. 63 ( 7 วัน 4 คืน) “ช่วงสงกรำนต”์ 

 
 

 
วนัที ่ ทา่เรอื เรอืถงึ เรอืออก 

11 เม.ย. กรงุเทพฯ/สนามบนิสวุรรณภมู ิ - - 

12 เม.ย. เซีย่งไฮ ้- นาฮะ/โอกนิาวา่ - ถนนโคคไุซ - พักโรงแรม 1 คนืทีโ่อกนิาวา่ - - 

13 เม.ย. 
ศาลเจา้นามโินะอเุอะ - อเมรกินั วลิเลจ - ออิอน - เชค็อนิลงเรอืสําราญ Costa 
neoRomantica 

- 22:00 น. 

14 เม.ย. ลอ่งน่านน้ําสากล - - 

15 เม.ย. ฮวาเหลยีน (ไตห้วนั) 08:00 น. 18:00 น. 

16 เม.ย. คลีงุ (ไตห้วนั) - ตกึไทเป 101 – เถาหยวน/ไตห้วนั – เซีย่งไฮ ้ 07:00 น. - 

17 เม.ย. กรงุเทพฯ/สนามบนิสวุรรณภมู ิ - - 

 



 

 

“ชมศาลเจา้นามโินะอเุอะ ศาลเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในจงัหวดัโอกนิาวา่” 

“ชอ้ปป้ิงจใุจทีย่า่นอเมรกินั วลิเลจ และหา้งออิอน” 

“ชมตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์แหง่เมอืงไทเปทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร” 

“มหีวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดนิทาง” 

 

วนัเสารท์ ี ่11 เม.ย. 63  กรงุเทพฯ/สนามบนิสวุรรณภูม ิ
 

22.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิแถว R ประต ู9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไชนา่อสีเทริน์ แอรไ์ลน ์โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นเดนิทาง 

 

วนัอาทติยท์ ี ่12 เม.ย. 63  กรงุเทพฯ - เซีย่งไฮ ้- นาฮะ/โอกนิาวา่ - ถนนโคคไุซ 
 

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 ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านสูย่า่นถนนโคคุไซ ถนนสายหลักแห่งการชอ้ปป้ิง เป็นถนนคลา้ยกับถนน

บรอดเวยใ์นมหานครนวิยอรก์ ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่จํีาหน่ายเฉพาะในยา่นนี้เท่านัน้ อาท ิ ของที่

ระลกึรปูววัรปูสตัวต์า่งๆทีแ่ตง่แตม้สสีนัไดจั้ดจา้นโดนใจ เหมาะแกก่ารมอบเป็นของทีร่ะลกึหรอืของฝาก  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 เขา้พักโรงแรม Hotel Azat Naha หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัจนัทรท์ ี ่13 เม.ย. 63 ศาลเจา้นามโินะอุเอะ – อเมรกินั วลิเลจ – ออิอน – เช็คอนิลงเรอื

ส าราญ Costa neoRomantica 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 นําท่านชม ศาลเจ้านามโินะอุเอะ ตั ้งอยู่ ณ บริเวณที่เป็นพื้นที่

ศักดิ์ส ิทธิ์ ใชใ้นการสวดภาวนาอธิษฐานต่อเทพเจา้ที่สถิตอยู่ ณ 

อาณาจักรเจา้สมุทรโพน้ทะเลมาแต่ครัง้โบราณ ในอดตีชาวเรอืทีเ่ขา้

ออก ณ ทา่เรอืนาฮะ ซึง่ขณะนัน้เป็นศนูยก์ลางการแลกเปลีย่นคา้ขาย

กบันานาประเทศ ทัง้จนี ประเทศทางตอนใต ้เกาหล ีและชาวยามาโตะ 

(คําที่ใชเ้รียกชาวญี่ปุ่ นในยุคโบราณ) มักจะแหงนหนา้มองขึน้ไปยัง

ศาลเจา้ซึง่ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงเพื่ออธษิฐานและแสดงความขอบคุณ 

ศาลเจา้นามโินะอุเอะไดรั้บความเสยีหายจากการรบในโอกนิาวา่เมือ่

ครัง้สงครามแปซฟิิก แต่ไดรั้บการบรูณะฟ้ืนฟใูนเวลาต่อมาเมือ่สงครามสิน้สดุลง ปัจจุบันนี้ไดก้ลายมาเป็น

ศนูยก์ลางแหง่ศาสนาชนิโตในจังหวัดโอกนิาวะ จากนัน้นําทา่นสูอ่เมรกินั วลิเลจ แหลง่ความบันเทงิขนาด

ใหญท่ีส่ามารถใชเ้วลาทอ่งเทีย่วไดต้ลอดวัน สรา้งในบรรยากาศคลา้ย

แหลง่ชอ้ปป้ิงในรัฐแคลฟิอรเ์นยีเพราะเขตนี้เป็นยา่นทีอ่ยูอ่าศัยของคน

อเมรกินัจํานวนมาก มคีรบถว้นทกุความตอ้งการตัง้แตร่า้นเสือ้ผา้แฟชัน่

วั ย รุ่ น  ห รือแฟชั่ น นํ า เ ข า้ จ ากอ เม ริก า  ร า้ นขายของที่ ร ะลึก 

ซูเปอร์มาร์เก็ต รา้นอาหารนานาชาต ิบาร์ โรงภาพยนตร์ เกมสเ์ซน

เตอร ์และชงิชา้สวรรคข์นาดใหญท่ีเ่ห็นโดดเดน่ไดแ้ตไ่กล ภายในยังมี

ชายหาดทีเ่หมาะสําหรับน่ังชมพระอาทติยต์กพรอ้มป้ิงบารบ์คีวิสังสรรค์

กนัไดอ้กีดว้ย 

 



 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย พาทกุทา่นชอ้ปป้ิงทีอ่อิอน หา้งทีร่วมเอาซเูปอรม์ารเ์ก็ตและชอ้ปป้ิงมอลลไ์วด้ว้ยกัน มสีาขาอยูม่ากมายทั่ว

ประเทศญีปุ่่ น และเนือ่งจากมสีนิคา้หลากหลายครบครันตัง้แตเ่สือ้ผา้เครือ่งนุ่งหม่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า หนังสอื ยา

ชนดิตา่งๆ ตลอดจนสนิคา้ประเภทอาหาร จงึเหมาะสําหรับผูท้ีต่อ้งการซือ้ของชิน้ใหญ่ หรอืของทีร่ะลกึและ

ของฝาก  

 จากนัน้นําท่านสู ่ทา่เรอืนาฮะ เพือ่ทําการเช็คอนิลงเรอืสําราญ Costa neoRomantica เมอืงนาฮะเป็น

เมอืงหลวงของจังหวัดโอกนิาวา่เคยเป็นศูนยก์ลางความเจรญิรุ่งเรอืงในสมัยรวิกวิ ทําใหใ้นสมัยนัน้ไดร้ับ

อทิธพิลทางวฒันธรรมมาจากประเทศตา่งๆ อาท ิจนี อเมรกิา เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้เป็นตน้ ทําใหโ้อกนิา

วา่มวีัฒนธรรมทีแ่ตกตา่งจากทีอ่ืน่ในญีปุ่่ น อกีทัง้ยังมสีภาพภมูอิากาศแบบเขตรอ้น ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสี

ฟ้าอมเขยีวดจุดั่งสมีรกต และเป็นสถานทีพั่กผอ่นตากอากาศทางทะเลตดิอนัดับโลก 

18.00 น. นําทา่นเชค็อนิลงเรอืสําราญ Costa neoRomantica เรอืสําราญทีต่กแตง่สไตลย์โุรป  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

 หลังรับประทานอาหารคํ่า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทงิและร่วมสนุกกับกจิกรรมต่างๆ ทีเ่รอืจัดขึน้ใน

แตล่ะวนั หรอืใชบ้รกิารสิง่อํานวยความสะดวกมากมายภายในเรอืสําราญไดต้ามอัธยาศัย 

 

 
 

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 ประเทศไตห้วนั 

 ***รายละเอยีดของกจิกรรมตา่งๆ ทีจั่ดขึน้บนเรอืสําราญ Costa neoRomantica ในแตล่ะวัน ทา่นสามารถ

ดไูดจ้ากเอกสาร TODAY ทีเ่จา้หนา้ทีเ่รอืจัดสง่ใหต้ามหอ้งพักของทา่นในทกุๆ คนืหรอืหากทา่นใดสนใจซือ้

ทัวรเ์สรมิกบัทางเรอื ทา่นสามารถซือ้ไดท้ีเ่คานเ์ตอรข์ายทัวรต์ามเวลาทีร่ะบใุนเอกสาร TODAY***   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัองัคารที ่14 เม.ย. 63  ลอ่งนา่นน า้สากล 
 

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 

 

วนัพธุที ่15 เม.ย. 63 ฮวาเหลยีน/ไตห้วนั  (อสิระทอ่งเทีย่วหรอืซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่งตาม

 อธัยาศยั) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  

08.00 น. เรอืสําราญจอดเทยีบท่า ณ เมอืงฮวาเหลยีน ประเทศไตห้วัน ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันออกของมหาสมุทร

แปซฟิิก เป็น “ดนิแดนแห่งความบรสิทุธิ”์ โดยยดืตัวยาวไปตามชายฝ่ังมหาสมทุรทะเลแปซฟิิก ครอบคลุม 

2 เมอืงหลัก คอืเมอืงฮวาเหลยีนและเมอืงไถตง จากความอดุมสมบรูณ์ของสารอาหารในกระแสน้ําญีปุ่่ นและ

กระแสน้ําชายฝ่ังทีไ่หลมารวมกัน ทําใหแ้ถบนี้เต็มไปดว้ยแพลงตอนและฝูงปลานอ้ยใหญ่จํานวนมหาศาล 

จงึกลายเป็นจุดชมปลาโลมาและปลาวาฬทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด นักท่องเทีย่วจากที่ต่างๆ จึงนิยมเดนิทางมา

ทอ่งเทีย่ว นอกจากนี้ยังมทีวิเขานอ้ยใหญ่ ลําธารจากรอยแยกเปลอืกโลก หนา้ผา แมน้ํ่า น้ําตกและบอ่น้ําพุ

รอ้น รวมถงึวัฒนธรรมของชนเผ่าดัง้เดมิ ทําใหเ้มอืงนี้มแีหลง่ทอ่งเทีย่วมากมาย เชน่ อทุยานแห่งชาตไิท่ลู่

เกอ๋ เป็นตน้ 

 สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจ 

 อุทยานแห่งชาตไิท่ลู่เก๋อ หรือที่คนไทยเรียกว่า “ทาโรโกะ”เป็นอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ทาง

ทรัพยากรธรรมชาต ิและมลีักษณะทางภูมศิาสตรท์ี่โดดเด่น อกีทัง้ยังเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมตดิ

อันดับ 1 ใน 3 อันดับตน้ๆ ของประเทศไตห้วัน มพีืน้ทีก่วา่ 

506,000 ไร ่ตัง้อยูห่า่งจากตัวเมอืง ฮวาเหลยีนประมาณ 15 

กโิลเมตร หากมาเที่ยวชมที่นี่ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับ

ทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของหบุเขาหนิออ่น หนา้ผา 

ถ้ํา อโุมงคแ์ละสายน้ําทีค่ดเคีย้ว ซึง่ผาหนิออ่นเกดิจากการ

ที่ถูกแม่ น้ํ าลี่อู่กัด เซาะมาเ ป็นเวลานาน บวกกับการ

เปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก ทําใหอ้ทุยานแหง่นี้มลีักษณะ

เป็นหบุเขาแนวตัง้คลา้ยตัวย ู(U) ทําใหผู้ม้าเยีย่มชมอทุยาน

ไดส้ัมผัสกับความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตรัิงสรรคส์ ิง่สวยงาม

เหลา่นีข้ ึน้มาเป็นทัศนยีภาพทีส่วยงามชวนประทับใจไมรู่ล้มื 

 ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอืออกประมาณ 1.30 - 1 ช ัว่โมง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ หรอื อสิระรบัประทานอาหารบนฝั่ง  



 

 

18.00 น. เรอืสําราญออกจากเมอืงฮวาเหลยีน เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงคลีงุ ประเทศไตห้วนั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

 หลังรับประทานอาหารคํ่า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทงิและร่วมสนุกกับกจิกรรมต่างๆ ทีเ่รอืจัดขึน้ใน

แต่ละวัน หรือใชบ้รกิารสิง่อํานวยความสะดวกมากมายภายในเรือสําราญไดต้ามอัธยาศัย หากท่านใด

ตอ้งการซือ้สนิคา้ปลอดภาษีบนเรอื สามารถซือ้ไดท้ีร่า้นขายสนิคา้ Duty Free ณ ตอนทีเ่รอืล่องน่านน้ํา

สากล 

 ***ในวันนี้ท่านจะไดร้ับป้ายตดิกระเป๋าแถบสตี่างๆ ทุกท่านตอ้งแยกของใชท้ีจํ่าเป็นรวมถงึของมคี่าไวใ้น

กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก สว่นของใชท้ีไ่มจํ่าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่แลว้นํามาวางหนา้หอ้งของทา่น

กอ่นเวลาเทีย่งคนื จากนัน้ทางเจา้หนา้ทีเ่รอืทีเ่ป็นผูด้แูลจะมาเก็บกระเป๋าเดนิทางของทา่นไป และท่านจะ

ไดรั้บบลิค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่ใชไ้ปบนเรือ ซึง่ท่านจะตอ้งทําการตรวจเช็คก่อนทําการชําระเงนิในวันรุ่งขึน้ 

สําหรับท่านทีช่ําระผ่านบัตรเครดติ ทางเรอืจะหักค่าใชจ้่ายของท่านตามหมายเลขบัตรเครดติทีท่่านผูกไว ้

โดยอตัโนมัต*ิ** 

 

วนัพฤหสับดที ี ่16 เม.ย. 63 คลีงุ/ไตห้วนั - ตกึไทเป 101 - เถาหยวน - เซีย่งไฮ ้ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

07.00 น. เรอืสําราญจอดเทยีบท่า ณ เมอืงคลีุง ประเทศไตห้วัน เมอืง คลีุง 

หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ “เมอืงจหีลง” เป็นเมอืงเล็กๆ ตดิชายฝ่ังทะเลทีม่ี

ทา่เรอืขนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของประเทศไตห้วนั 

09.00 น. นําท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรอืสําราญฯ และนําท่านผ่านพธิกีารตรวจ

ลงตราหนังสอืเพือ่เดนิทางเขา้เมอืงคลีุง ณ บรเิวณท่าเรอื พรอ้มรับ

กระเป๋าสัมภาระ ซึง่ทกุทา่นจะตอ้งมายนืยันระบรัุบดว้ยตนเองจากนัน้

นําท่านสู่ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ชมววิบนชัน้ 89) สถานที่

ทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงไทเป มคีวามสงูถงึ 508 เมตร เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุ

ในประเทศไตห้วัน การออกแบบตึกนี้เป็นการผสมผสานระหว่าง

สญัลักษณ์อนัเป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจนี และความเชือ่โบราณ

เพือ่ใหเ้ขา้กับเทคโนโลยอีนัทันสมัยในปัจจบุนัโดยลักษณะตัวอาคาร

ถกูออกแบบใหเ้ป็นรปูทรงลําไผ ่8 ปลอ้ง ภายในตัวอาคารตดิลกูตุม้เหล็กขนาดใหญ่หนัก 900ตัน ทําหนา้ที่

ป้องกันแรงสั่นสะเทอืนไม่ใหอ้าคารสงูเสยีดฟ้าแห่งนี้ สั่นไหวไปมาเมือ่เกดิแผ่นดนิไหวดว้ย นอกจากนี้ตกึ

ไทเป 101 ยังรวมเอารา้นคา้จากแบรนดด์ังมากมาย เชน่ Louis Vuitton, Christian Diorและ Chanel 

รวมทัง้รา้นอาหารขึน้ชือ่ทัง้ในและนอกประเทศมาไวใ้นตกึสดุไฮเทคนีอ้กีดว้ย (เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลา

อนัมคีา่ของทา่นในการเลอืกซือ้สนิคา้อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)   

 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 

 

วนัศกุรท์ ี ่17 เม.ย. 63  กรงุเทพฯ/สนามบนิสวุรรณภมู ิ

01.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

 
 
 



 

 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง  
ขนาด 16.6 ตารางเมตร 

ห้องพักแบบมีระเบียง 

ขนาด 24.2 ตารางเมตร 

อตัราคา่บรกิาร 

แบบหอ้งพกั 
ผูใ้หญท่า่นละ 

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

ผูใ้หญท่า่นที ่3 และ 
4 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 
ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น) 

พกัหอ้งเดีย่ว
เพิม่ 

หอ้งพกัแบบไมม่ ี
หนา้ตา่ง 35,999 

35,999 32,999 

9,500 
หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง 37,999 10,500 
หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 39,999 11,500 

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

- เมอืงทีเ่รอืจอดเทยีบทา่หรอืเสน้ทางตา่งๆ ทีเ่รอืลอ่งเขา้รวมถงึเวลาการเดนิทางในแตล่ะวัน อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ซึง่ขึน้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของกปัตันเรอืโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เนื่องดว้ยสภาพอากาศ หรอืเหตกุารณ์ไมค่าดคดิ 

ทีม่ผีลกบัรายการขา้งตน้ 

- รปูภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

แบบห้องพักบนเรือ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 

ขนาด 16.6 ตารางเมตร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม; 

☑ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยัด (Economy Class) สายการบนิไชน่าอสีเทริน์ แอรไ์ลน์ 

☑ คา่หอ้งพักบนเรอืสําราญ 3 คนื ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นเลอืก (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

☑ คา่โรงแรม 1 คนืทีโ่อกนิาวา่ ตามรายการทีร่ะบหุรอืในระดับเดยีวกนั 

☑ คา่อาหารบนฝ่ังตามรายการทีร่ะบ ุ

☑ คา่อาหารบนเรอืสําราญตามรายการทีร่ะบ ุ(ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ 

☑ คา่รถรับ – สง่ และทัวรต์ามรายการทีร่ะบ ุ

☑ คา่ภาษีสนามบนิ และภาษีทา่เรอื 

☑ หัวหนา้ทัวรค์นไทยดแูลตลอดการเดนิทาง 

☑ ค่าขนกระเป๋าซึง่สายการบนิมบีรกิารสําหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ําหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัมต่อใบ หากน้ําหนักหรอื

จํานวนของกระเป๋าเกนิกวา่ทีกํ่าหนดทา่นอาจตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยโดยตรงกบัสายการบนิทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ 
☑ คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีทีเ่สยีชวีติ (สําหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี) 

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

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

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม; 

☒ คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

☒ คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ

☒ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ หัวหนา้ทัวร ์และคนขบัรถ ทา่นละ 1,200 บาท ตอ่ทรปิ (เด็กชาํระคา่ทปิเทา่กบัผูใ้หญ)่ 

☒ คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนโปรแกรม 

☒ คา่ประกนัภยับนเรอื 

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

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

☒ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

การส ารองทีน่ ัง่ / หอ้งพกั 

⁜ บรษัิทฯ ขอรับคา่มัดจําสําหรับการสํารองทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากมกีารยนืยันจากทางบรษัิทภายใน 3 วนั 
⁜ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระใหค้รบถว้นก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วันมฉิะนั้นจะถือว่าการสํารองการ
เดนิทางนัน้ถกูยกเลกิ และบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการยดึบางสว่นเป็นคา่ดําเนนิการ 
⁜ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง ผูโ้ดยสารสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้่อนวันเดนิทาง 45 วัน และจะมี
ค่าใชจ้่ายในการเปลี่ยนชือ่ครัง้ละ 3,000 บาท/ชือ่/ครัง้ หรือตามราคาทีส่ายการบนิ และบรษัิทเรอืสําราญเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยมาอกีครัง้ 
⁜เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอื ชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททกุกรณี ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
⁜ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 



 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

⁜ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 – 45 วนั หักคา่บรกิาร ยดึคา่มัดจํา 15,000 บาท 

⁜ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 – 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทัวร ์

⁜ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 - 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของคา่ทัวร ์

⁜ยกเลกิกะทันหันกอ่นการเดนิทาง 14 วนั ไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

⁜ยกเวน้กรณีทีบ่รษัิททัวร ์นําเงนิชําระค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าแลนด ์เพือ่เตรยีมการจัดนําเทีย่ว กอ่นนักท่องเทีย่วจะมกีารแจง้

ยกเลกิการเดนิทาง บรษัิททัวรส์ามารถหักชาํระคา่ใชจ้า่ยตามจรงิกอ่นทีจ่ะคนืใหนั้กทอ่งเทีย่วได ้เชน่ เทีย่วบนิพเิศษ EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ

นัน้ๆ 

 

เง ือ่นไข และ หมายเหต ุ

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมและเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

⁜คณะเดนิทางตอ้งมสีมาชกิอยา่งนอ้ย 25 ท่านและทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นหรอืเปลีย่นแปลง

การเดนิทางในกรณีทีส่มาชกิไมค่รบตามจํานวนดังกลา่ว 

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน้ํามัน หรอืมกีาร 

ประกาศขึน้หรอืลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้นัทีจ่ะเดนิทาง 

⁜บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีปิ่ดทําการโดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่เพือ่

ทดแทน  

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรม 

สภาวะทางการเมอืง และภยัธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท โดยถอืผลประโยชน์และความปลอดภัย

ของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อันเกดิจากเหตสุดุวสิัย เชน่ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน 

การกอ่การจลาจล ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ หากทางเรอืสําราญ มกีารแจง้เปลีย่นท่าเรอืในการจอด หรอืแจง้

เปลีย่นเสน้ทาง เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อํานวยโดยคํานงึถงึความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

⁜บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลที่เกดิขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศนั้นๆ การนําสิง่ของผดิ

กฎหมายไปหรอืกลับระหวา่งการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตทิีส่อ่ไปในทางเสือ่มเสยีและผดิ

กฎหมาย 

⁜การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเขา้กรุ๊ปก่อนหรอืหลังตารางรายการที่

กําหนดทางบรษัิทฯขออนุญาตไมห่ักคนืคา่ใชจ่า่ยในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บบรกิารนัน้ๆ 

⁜กรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทตู (เลม่สแีดง) ในการเดนิทางกบัคณะ  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกตกิารทอ่งเทีย่วจะ

ใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดาเทา่นัน้ (เลม่สเีลอืดหม)ู 

⁜การเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกบัคณะ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางทัง้ขาไปและขา

กลับท่านจะตอ้งแจง้กับทางบรษัิทฯ เพือ่ทําการตรวจสอบสถานะทีน่ั่งในวันเดนิทางทีท่่านตอ้งการเปลีย่น และผูโ้ดยสารจะ

เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ และเป็นผูกํ้าหนด 

⁜ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ และตอ้งการยกเลกิการใชต้ั๋ว ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนื (refund) ระยะเวลาตาม

ระบบและเงือ่นไขของสายการบนินัน้ๆ (เฉพาะกรณีทีส่ามารถทําการคนืตั๋ว หรอื refund ไดเ้ทา่นัน้) 

⁜หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ชนั้น้ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้

⁜ในกรณีทีล่กูคา้ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (join tour) ลกูคา้ตอ้งเดนิทางมาพบคณะเองและรับผดิชอบ 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาพบคณะเอง 

⁜ท่านทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบรษัิทฯกอ่น เพื่อยนืยันการเดนิทาง หากไม่ไดร้ับการยนืยันจากทาง

บรษัิทฯ และไดทํ้าการออกตั๋วไปแลว้นัน้ บรษัิทไมข่อรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

⁜หลังจากการจอง และ ชาํระเงนิมัดจําแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยอมรับในขอ้ตกลง และ เงือ่นไขทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

 




