
 

 

ล่องเรือส าราญ Costa neoRomantica 

โอกินาว่า - ฮวาเหลียน - คีลุง - ไทเป (พักโรงแรม 1 คืน) 

เดินทาง 11 – 15 เม.ย. 41 (3 วัน 2 คืน) “ช่วงสงกรานต”์ 

เริ่มต้น 13,777 บาท 

 
วันที ่ ท่าเรือ เรือถึง เรือออก 

13 เม.ย. 
กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภมูิ - ฮ่องกง - นาฮะ/โอกินาว่า  - เช็คอินลงเรือส าราญ Costa 
neoRomantica 

- 22:00 น. 

14 เม.ย. ล่องน่านน้ าสากล - - 

15 เม.ย. ฮวาเหลียน (ไตห้วัน) 08:00 น. 18:00 น. 

16 เม.ย. 
คีลุง (ไต้หวัน) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซเีหมินติง - พักโรงแรม 1 คืนที่
ไต้หวัน 

07:00 น. - 

17 เม.ย. 
ตึกไทเป 101 - อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค - มิตซุยเอาท์เลท - เถาหยวน/ไต้หวัน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ/
สนามบินสุวรรณภมู ิ

- - 

  

 



 

 

 “ชมศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดโอกินาว่า” 

“ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถนนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าของไต้หวัน” 

“ชมตึกไทเป 101 แลนด์มารค์แห่งเมืองไทเปทีม่ีความสูงถึง 306 เมตร” 

“ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติง และมิตซุย เอาท์เลท” 

“มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง” 

วันจันทร์ที่ 11 เม.ย. 41 กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - นาฮะ/โอกินาว่า - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - 

เช็คอินลงเรือส าราญ Costa neoRomantica 

03.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิแถว M ประต ู7 เคานเ์ตอรส์ายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก โดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นเดนิทาง 

06.35 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนินาฮะ เกาะโอกนิาว่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิก เทีย่วบนิที ่

CX 616 

10.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

12.10 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก เทีย่วบนิที ่KA 378 

15.55 น. เดนิทางถงึสนามบนินาฮะ เกาะโอกนิาว่า ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 นําท่านชม  ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ  ตั ้งอยู่ ณ 

บรเิวณทีเ่ป็นพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ใชใ้นการสวดภาวนา

อธษิฐานต่อเทพเจา้ที่สถติอยู่ ณ อาณาจักรเจา้

สมทุรโพน้ทะเลมาแตค่รัง้โบราณ ในอดตีชาวเรอืที่

เขา้ออก ณ ทา่เรอืนาฮะ ซึง่ขณะนัน้เป็นศูนยก์ลาง

การแลกเปลี่ยนคา้ขายกับนานาประเทศ ทัง้จีน 

ประเทศทางตอนใต ้เกาหล ีและชาวยามาโตะ (คํา

ทีใ่ชเ้รยีกชาวญีปุ่่ นในยคุโบราณ) มักจะแหงนหนา้

มองขึน้ไปยังศาลเจา้ซึง่ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงเพื่อ

อธษิฐานและแสดงความขอบคณุ ศาลเจา้นามโินะ

อุเอะไดรั้บความเสียหายจากการรบในโอกนิาว่า 

เมือ่ครัง้สงครามแปซฟิิก แต่ไดรั้บการบูรณะฟ้ืนฟใูนเวลาต่อมาเมือ่สงครามสิน้สดุลง ปัจจุบันนี้ไดก้ลายมา

เป็นศนูยก์ลางแหง่ศาสนาชนิโตในจังหวัดโอกนิาวา่ 

 จากนัน้นําท่านสูท่า่เรอืนาฮะ เพือ่ทําการเช็คอนิลงเรอืสําราญ Costa neoRomantica เมอืงนาฮะเป็น

เมอืงหลวงของจังหวัดโอกนิาว่าเคยเป็นศูนยก์ลางความเจรญิรุ่งเรอืงในสมัยรวิกวิ ทําใหใ้นสมัยนัน้ไดรั้บ

อทิธพิลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศตา่งๆ 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

แตล่ะวัน หรอืใชบ้รกิารสิง่อํานวยความสะดวกมากมายภายในเรอืสําราญไดต้ามอธัยาศัย 



 

 

 
  
 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 ประเทศไตห้วัน 
 ***รายละเอยีดของกจิกรรมตา่งๆ ทีจั่ดขึน้บนเรอืสําราญ Costa neoRomantica ในแต่ละวัน ท่านสามารถ

ดไูดจ้ากเอกสาร TODAY ทีเ่จา้หนา้ทีเ่รอืจัดสง่ใหต้ามหอ้งพักของทา่นในทกุๆ คนืหรอืหากทา่นใดสนใจซือ้
ทัวรเ์สรมิกบัทางเรอื ทา่นสามารถซือ้ไดท้ีเ่คานเ์ตอรข์ายทัวรต์ามเวลาทีร่ะบใุนเอกสาร TODAY***   

 
วันอังคารที่ 12 เม.ย. 41  ล่องน่านน้ าสากล 

 

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 



 

 

วันพุธที่ 13 เม.ย. 41  ฮวาเหลียน/ไต้หวัน  

  (อิสระท่องเที่ยวหรือซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่งตามอัธยาศัย) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  

08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมอืงฮวาเหลยีน ประเทศไตห้วัน ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันออกของมหาสมุทร

แปซฟิิก เป็น “ดนิแดนแห่งความบรสิทุธิ”์ โดยยดืตัวยาวไปตามชายฝ่ังมหาสมทุรทะเลแปซฟิิก ครอบคลุม 

2 เมอืงหลัก คอืเมอืงฮวาเหลยีนและเมอืงไถตง จากความอดุมสมบรูณ์ของสารอาหารในกระแสน้ําญีปุ่่ นและ

กระแสน้ําชายฝ่ังทีไ่หลมารวมกัน ทําใหแ้ถบนี้เต็มไปดว้ยแพลงตอนและฝูงปลานอ้ยใหญ่จํานวนมหาศาล 

จงึกลายเป็นจุดชมปลาโลมาและปลาวาฬที่มชี ือ่เสยีงที่สุด นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ จงึนิยมเดนิทางมา

ทอ่งเทีย่ว นอกจากนีย้งัมทีวิเขานอ้ยใหญ ่ลําธารจากรอยแยกเปลอืกโลก หนา้ผา แมน้ํ่า น้ําตกและบอ่น้ําพุ

รอ้น รวมถงึวัฒนธรรมของชนเผา่ดัง้เดมิ ทําใหเ้มอืงนี้มแีหล่งท่องเทีย่วมากมาย เชน่ อทุยานแห่งชาตไิท่ลู่

เกอ๋ เป็นตน้ 

  

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจ 

 อุทยานแห่งชาตไิท่ลู่เก๋อ หรือที่คนไทยเรียกว่า “ทาโรโกะ”เป็น

อทุยานทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาต ิและมลีักษณะ

ทางภมูศิาสตรท์ีโ่ดดเด่น อกีทัง้ยังเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมตดิ

อันดับ 1 ใน 3 อันดับตน้ๆของประเทศไตห้วัน มพีืน้ทีก่ว่า 506,000 

ไร่ ตัง้อยูห่่างจากตัวเมอืง ฮวาเหลยีนประมาณ 15 กโิลเมตร หากมา

เทีย่วชมทีน่ี่ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับทัศนียภาพอันงดงามตระการ

ตาของหบุเขาหนิออ่น หนา้ผา ถ้ํา อโุมงคแ์ละสายน้ําทีค่ดเคีย้ว ซึง่ผา

หนิออ่นเกดิจากการทีถ่กูแมน้ํ่าลีอู่ก่ดัเซาะมาเป็นเวลานาน บวกกบัการ

เปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก ทําใหอุ้ทยานแห่งนี้มลีักษณะเป็นหุบเขาแนวตัง้คลา้ยตัวยู (U) ทําใหผู้ม้า

เยีย่มชมอุทยานไดส้ัมผัสกับความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตรัิงสรรคส์ ิง่สวยงามเหล่านี้ข ึน้มาเป็นทัศนียภาพที่

สวยงามชวนประทับใจไมรู่ล้มื 

 ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอืออกประมาณ 1.30 – 1 ช ัว่โมง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ หรอื อสิระรบัประทานอาหารบนฝั่ง  

18.00 น. เรอืสําราญออกจากเมอืงฮวาเหลยีน เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงคลีงุ ประเทศไตห้วัน 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารคํ่า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทงิและร่วมสนุกกับกจิกรรมต่างๆ ทีเ่รอืจัดขึน้ในแต่ละวัน หรอื

ใชบ้รกิารสิง่อํานวยความสะดวกมากมายภายในเรอืสําราญไดต้ามอัธยาศัย หากท่านใดตอ้งการซือ้สนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื สามารถซือ้ไดท้ีร่า้นขายสนิคา้ Duty Free ณ ตอนทีเ่รอืลอ่งน่านน้ําสากล 

 ***ในวันนี้ท่านจะไดรั้บป้ายตดิกระเป๋าแถบสตี่างๆ ทุกท่านตอ้งแยกของใชท้ีจํ่าเป็นรวมถงึของมคี่าไวใ้น

กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก สว่นของใชท้ีไ่มจํ่าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่แลว้นํามาวางหนา้หอ้งของท่าน

กอ่นเวลาเทีย่งคนื จากนัน้ทางเจา้หนา้ทีเ่รอืทีเ่ป็นผูด้แูลจะมาเก็บกระเป๋าเดนิทางของทา่นไป 

 และท่านจะไดรั้บบลิค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีใ่ชไ้ปบนเรอื ซึง่ท่านจะตอ้งทําการตรวจเช็คกอ่นทําการชําระเงนิใน

วันรุง่ขึน้ สําหรับทา่นทีช่ําระผา่นบตัรเครดติ ทางเรอืจะหักคา่ใชจ้า่ยของทา่นตามหมายเลขบตัรเครดติทีท่า่น

ผกูไวโ้ดยอตัโนมตั*ิ** 

 
 



 

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 เม.ย. 41  คีลุง/ไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่น - เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 

07.00 น. เรอืสําราญจอดเทยีบทา่ ณ เมอืงคลีงุ ประเทศไตห้วัน เมอืงคลีงุ หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ “เมอืงจหีลง” เป็นเมอืง

เล็กๆ ตดิชายฝ่ังทะเลทีม่ที่าเรอืขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

ไตห้วัน  

09.00 น. นําทา่นเชค็เอาทอ์อกจากเรอืสําราญฯ และนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจลง

ตราหนังสือเพื่อเดนิทางเขา้เมืองคีลุง ณ บริเวณท่าเรือ พรอ้มรับ

กระเป๋าสัมภาระ ซึง่ทุกท่านจะตอ้งมายนืยันระบุรับดว้ยตนเองจากนัน้

นําท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน เป็นถนนท่องเทีย่วย่าน

เมอืงเกา่ โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศ

บา้นเรือนและอาคารเก่าแก่ เชน่ โรงน้ําชา รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้น

ขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมสตูรพเิศษเฉพาะเมอืงจิว่เฟ่ิน เชน่ บัวลอยเผอืก ลูกช ิน้ปลาสตูร

โบราณ และโรตสีายไหม 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นสู ่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของสาธารณรัฐจนีหรอืไตห้วัน ตัง้อยูท่างตอนเหนือของเกาะไตห้วัน เป็น

ศูนยก์ลางการคา้และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมทีสํ่าคัญของประเทศอกีดว้ย พาท่าน

ไหวพ้ระขอพรทีว่ดัหลงซาน หรอื “วัดเขามังกร” เริม่สรา้งขึน้ในปี 1738 ซึง่ตรงกับรัชสมัยของราชวงศช์งิ

จักรพรรดเิฉี่ยนหลง แลว้เสร็จในปี 1740 ตลอดระยะเวลาผา่นไปกวา่ 260 ปี วัดหลงซานไดม้กีารบรูณะใหม่

หลายครัง้แตย่งัคงความเป็นศลิปะโบราณ ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 วัดหลงซานถูกระเบดิจนพระอโุบสถ

ไดรั้บความเสยีหายยับเยนิแต่ "พระโพธสิัตว์กวนอมิ" ที่สถติอยู่ดา้นในกลับไม่ไดรั้บความเสยีหาย ดว้ย

เหตุการณ์คราวนั้นทําใหผู้ค้นเลื่อมใสศรัทธากันมากขึน้และนอกจากวัดหลงซานนี้จะมี "พระโพธสิัตว์

กวนอมิ" เป็นพระประธานหลักแลว้ ดา้นหลังของพระอโุบสถยังมเีทพเจา้ตา่งๆของลัทธเิตา๋อกีหลายองค ์ซึง่

เป็นวัดทีร่วมเทพเจา้องคต์า่งๆไวม้ากทีส่ดุแหง่หนึง่ 

 จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิ หรอื สยาม สแควร ์แห่งเมอืงไทเป แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ 

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ หลากหลายสไตล ์รวมไปถงึเครือ่งสําอางแบรนดย์อดนยิมตา่งๆ ใหเ้ลอืกซือ้อกีดว้ย 

นอกจากนีแ้ลว้ยงัมรีา้นขายชานมไขม่กุชือ่ดังอยา่งรา้น Tiger Sugar ใหไ้ดล้ิม้ลอง อสิระใหทุ้กท่านเลอืก

ชมเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 เขา้พักโรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 



 

 

วันศุกร์ที่ 15 เม.ย. 41 ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - มิตซุย เอาท์เลท พาร์ค - เถาหยวน - 

ฮ่องกง - กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 นําท่านสู่ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ชมววิบนชัน้ 89) สถานที่

ท่องเทีย่วแห่งเมอืงไทเป มคีวามสงูถงึ 508 เมตร เป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดใน

ประเทศไตห้วัน การออกแบบตกึนีเ้ป็นการผสมผสานระหว่างสัญลักษณ์

อนัเป็นมงคลตามขนบธรรมเนยีมจนี และความเชือ่โบราณเพือ่ใหเ้ขา้กับ

เทคโนโลยอีันทันสมัยในปัจจุบันโดยลักษณะตัวอาคารถูกออกแบบให ้

เป็นรูปทรงลําไผ่ 8 ปลอ้ง ภายในตัวอาคารตดิลูกตุม้เหล็กขนาดใหญ่

หนัก 900ตัน ทําหนา้ทีป้่องกันแรงสั่นสะเทอืนไมใ่หอ้าคารสงูเสยีดฟ้า

แห่งนี้ สั่นไหวไปมาเมือ่เกดิแผ่นดนิไหวดว้ย นอกจากนี้ตกึไทเป 101 

ยงัรวมเอารา้นคา้จากแบรนดด์ังมากมาย เชน่ Louis Vuitton, Christian 

Diorและ Chanel รวมทัง้รา้นอาหารขึน้ชือ่ทัง้ในและนอกประเทศมาไว ้

ในตกึสุดไฮเทคนี้อกีดว้ย จากนัน้นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไค

เช็ค ตั ้งอยู่ใจกลางเมืองไทเป สรา้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่อดีต

ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ดา้นหนา้ทัง้ 2 ขา้ง มโีรงละครและโรงแสดง

ดนตรี ซึง่เป็นอาคารทรงจีนโบราณ ทําใหท้ี่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่

สําคัญในการแสดงออกถงึวัฒนธรรมของไตห้วัน เนื่องจากเป็นสถานที่

จัดกจิกรรมและพธิสํีาคัญตา่งๆ มากมาย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่มติซุย เอาทเ์ลท พารค์ แหลง่เลอืกซือ้สิง่ของและเสือ้ผา้แฟชัน่ ภายในแบง่เป็นรา้นคา้

ตา่งๆมากมาย มสีนิคา้หลากหลายประเภท อาท ิเครือ่งสําอางค ์เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา จาก

หลากหลายแบรนดช์ัน้นําใหท้า่นเลอืกซือ้ 

 เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวนเพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

18.45 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก เทีย่วบนิที ่CX 473 

20.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

21.35 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก เทีย่วบนิที ่CX 617 

23.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

****************************************************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ 

แบบห้องพัก 

ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 

0 ท่าน) 

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1 และ 2 

(พักกับผู้ใหญ ่

0 ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 10 ป ี

(พักกับผู้ใหญ ่

0 ท่าน) 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิม 

ห้องพักแบบไม่มีหนา้ต่าง 13,777.- 

13,777.- 10,777.- 

7,300.- 

ห้องพักแบบมีหนา้ต่าง 15,777.- 10,300.- 

ห้องพักแบบมีระเบียง 17,777.- 11,300.- 

 

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

- เมอืงทีเ่รอืจอดเทยีบทา่หรอืเสน้ทางตา่งๆ ทีเ่รอืลอ่งเขา้รวมถงึเวลาการเดนิทางในแต่ละวัน อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ซึง่ขึน้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของกปัตันเรอืโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เนือ่งดว้ยสภาพอากาศ หรอืเหตกุารณ์ไมค่าดคดิ 

ทีม่ผีลกบัรายการขา้งตน้ 

- รปูภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

แบบห้องพักบนเรือ 

 
 

 
 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 

ขนาด 16.6 ตารางเมตร 
 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง  
ขนาด 16.6 ตารางเมตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม; 

☑ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก 

☑ คา่หอ้งพักบนเรอืสําราญ 3 คนื ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นเลอืก (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

☑ คา่โรงแรม 1 คนืทีไ่ตห้วัน ตามรายการทีร่ะบหุรอืในระดับเดยีวกนั 

☑ คา่อาหารบนฝ่ังตามรายการทีร่ะบ ุ

☑ คา่อาหารบนเรอืสําราญตามรายการทีร่ะบ ุ(ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ 

☑ คา่รถรับ – สง่ และทัวรต์ามรายการทีร่ะบ ุ

☑ คา่ภาษีสนามบนิ และภาษีทา่เรอื 

☑ หัวหนา้ทัวรค์นไทยดแูลตลอดการเดนิทาง 

☑ ค่าขนกระเป๋าซึง่สายการบนิมบีรกิารสําหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ําหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัมต่อใบ หากน้ําหนักหรือ

จํานวนของกระเป๋าเกนิกวา่ทีกํ่าหนดทา่นอาจตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยโดยตรงกบัสายการบนิทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ 

☑ 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 (เด็กชําระคา่ทปิเทา่กบัผูใ้หญ)่ 

☒ คา่ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนโปรแกรม 

☒ คา่ประกนัภยับนเรอื 

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

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

☒ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

ห้องพักแบบมีระเบียง 

ขนาด 24.2 ตารางเมตร 



 

 

 

 

การส ารองทีน่ ัง่ / หอ้งพกั 

⁜ บรษัิทฯ ขอรับคา่มดัจําสําหรับการสํารองทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากมกีารยนืยนัจากทางบรษัิทภายใน 3 วัน 

⁜สว่นทีเ่หลอืของราคาทัวร ์กรณุาชําระใหค้รบถว้นกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วันมฉิะนัน้จะถอืวา่การสํารองการเดนิทาง

นัน้ถกูยกเลกิ และบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการยดึบางสว่นเป็นคา่ดําเนนิการ 

⁜ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง ผูโ้ดยสารสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้่อนวันเดนิทาง 45 วัน และจะมี

คา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นชือ่ครัง้ละ 3,000 บาท/ชือ่/ครัง้ หรอืตามราคาทีส่ายการบนิ และบรษัิทเรอืสําราญเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

มาอกีครัง้ 

⁜เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอื ชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททกุกรณี ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

⁜ เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาแพคเกจ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

⁜ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 – 45 วัน หกัคา่บรกิาร ยดึคา่มดัจํา 15,000 บาท 

⁜ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 – 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทวัร ์

⁜ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 - 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย 80% ของคา่ทวัร ์

⁜ยกเลกิกะทันหันกอ่นการเดนิทาง 14 วัน ไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

⁜ยกเวน้กรณีทีบ่รษัิททัวร ์นําเงนิชําระค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าแลนด ์เพือ่เตรยีมการจัดนําเทีย่ว กอ่นนักท่องเทีย่วจะมกีารแจง้

ยกเลกิการเดนิทาง บรษัิททัวร์สามารถหักชําระค่าใชจ้่ายตามจรงิก่อนที่จะคืนใหนั้กท่องเที่ยวได ้เช่น เที่ยวบนิพเิศษ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 

เงือ่นไข และ หมายเหต ุ

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมและเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

⁜คณะเดนิทางตอ้งมสีมาชกิอยา่งนอ้ย 25 ทา่นและทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นหรอืเปลีย่นแปลง

การเดนิทางในกรณีทีส่มาชกิไมค่รบตามจํานวนดังกลา่ว 

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน้ํามนั หรอืมกีาร 

ประกาศขึน้หรอืลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีจ่ะเดนิทาง 

⁜บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีปิ่ดทําการโดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่เพือ่

ทดแทน  

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะของสายการบนิ 

โรงแรม สภาวะทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษัิท โดยถอืผลประโยชน์และ

ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อันเกดิจากเหตุสดุวสิัย เชน่ อบุัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุด

งาน การกอ่การจลาจล ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

⁜บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ หากทางเรอืสําราญ มกีารแจง้เปลีย่นท่าเรอืในการจอด หรอืแจง้

เปลีย่นเสน้ทาง เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อํานวยโดยคํานงึถงึความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

⁜บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลที่เกดิขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศนัน้ๆ การนําสิง่ของผดิ

กฎหมายไปหรอืกลับระหวา่งการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤตทิีส่อ่ไปในทางเสือ่มเสยีและผดิ

กฎหมาย 



 

 

 

 

⁜การไม่รับประทานอาหารในบางมือ้ ไม่เทีย่วตามรายการท่องเทีย่ว การออกหรอืเขา้กรุ๊ปก่อนหรอืหลังตารางรายการที่

กําหนดทางบรษัิทฯขออนุญาตไมห่ักคนืคา่ใชจ่า่ยในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บบรกิารนัน้ๆ 

⁜กรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทตู (เลม่สแีดง) ในการเดนิทางกบัคณะ  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกตกิารท่องเทีย่ว

จะใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดาเทา่นัน้ (เลม่สเีลอืดหม)ู 

⁜การเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกับคณะ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางทัง้ขาไปและ

ขากลับทา่นจะตอ้งแจง้กบัทางบรษัิทฯ เพือ่ทําการตรวจสอบสถานะทีน่ั่งในวันเดนิทางทีท่่านตอ้งการเปลีย่น และผูโ้ดยสาร

จะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ และเป็นผูกํ้าหนด 

⁜ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ และตอ้งการยกเลกิการใชต้ั๋ว ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนื (refund) ระยะเวลาตาม

ระบบและเงือ่นไขของสายการบนินัน้ๆ (เฉพาะกรณีทีส่ามารถทําการคนืตั๋ว หรอื refund ไดเ้ทา่นัน้) 

⁜หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ชนั้น้ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้

⁜ในกรณีทีล่กูคา้ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (join tour) ลกูคา้ตอ้งเดนิทางมาพบคณะเองและรับผดิชอบ 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาพบคณะเอง 

⁜ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบรษัิทฯกอ่น เพือ่ยนืยันการเดนิทาง หากไมไ่ดรั้บการยนืยันจากทาง

บรษัิทฯ และไดทํ้าการออกตั๋วไปแลว้นัน้ บรษัิทไมข่อรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

⁜หลังจากการจอง และ ชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยอมรับในขอ้ตกลง และ เงือ่นไขทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้้ามันและอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 




