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ล่องเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica 
โอกินำว่ำ (พักโรงแรม 1 คืน) – ฮวำเหลียน – คีลุง – ไทเป 

เดินทำง 11 – 17 เม.ย. 63 (7 วัน 4 คืน) “ช่วงสงกรำนต์” 

 
 
  
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

วันที ่ ท่ำเรอื เรือถึง เรือออก 

11 เม.ย. กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ - - 

12 เม.ย. 
เซี่ยงไฮ้ – นาฮะ/โอกินาว่า – ถนนโคคุไซ – พักโรงแรม 
1 คืนที่โอกินาว่า 

- - 

13 เม.ย. 
ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – อเมริกัน วิลเลจ – อิออน – 
เช็คอินลงเรือส าราญ Costa neoRomantica 

- 22:00 น. 

14 เม.ย. ล่องน่านน  าสากล - - 

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

16 เม.ย. 
คีลุง (ไต้หวัน) – ตึกไทเป 101 – เถาหยวน/ไต้หวัน – 
เซี่ยงไฮ้ 

07:00 น. - 

17 เม.ย. กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ - - 

เริ่มต้น 35,999 บำท 
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วันเสำร์ท่ี 11 เม.ย. 63  กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณภมู ิ

22.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินไชน่ำอีสเทิร์น แอร์ไลน์ โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

วันอำทิตย์ที่ 12 เม.ย. 63  กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – นำฮะ/โอกินำว่ำ – ถนนโคคุไซ 

02.30 น. ออกเดินทางสู่สนำมบินนำฮะ เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไชน่ำอีสเทิร์น แอร์ไลน์ 
เท่ียวบินท่ี MU 548 

07.40 น. เดินทางถึงสนำมบินนำนำชำติเซ่ียงไฮ้ ผู่ตง เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 

09.55 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินไชน่ำอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MU 2085 
13.30 น. เดินทางถึงสนำมบินนำฮะ เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านสู่ย่ำนถนนโคคุไซ ถนนสายหลักแห่งการช้อปปิ้ง เป็นถนนคล้าย
กับถนนบรอดเวย์ในมหานครนิวยอร์ก ท่านสามารถเลือกซื อสินค้าท่ีมีจ าหน่ายเฉพาะในย่านนี เท่านั น 
อาทิ ของท่ีระลึกรูปวัวรูปสัตว์ต่างๆท่ีแต่งแต้มสีสันได้จัดจ้าน
โดนใจ เหมาะแก่การมอบเป็นของท่ีระลึกหรือของฝาก  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 เข้าพักโรงแรม Hotel Azat Naha หรือเทียบเท่า  
 

วันจันทร์ท่ี 13 เม.ย. 63 ศำลเจ้ำนำมิโนะอุเอะ – อเมริกัน วิลเลจ – อิออน – เช็คอินลงเรือ
ส ำรำญ Costa neoRomantica 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านชมศำลเจ้ำนำมิโนะอุเอะ ตั งอยู่ ณ บริเวณท่ีเป็นพื นท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ ใช้ในการสวดภาวนาอธิษฐานต่อเทพเจ้าท่ีสถิตอยู่ ณ 

อาณาจักรเจ้าสมุทรโพ้นทะเลมาแต่ครั งโบราณ ในอดีตชาวเรือ

“ชมศำลเจ้ำนำมิโนะอุเอะ ศำลเจ้ำท่ีมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดในจังหวัดโอกินำว่ำ” 

“ช้อปปิ้งจุใจท่ีย่ำนอเมริกัน วิลเลจ และห้ำงอิออน” 

“ชมตึกไทเป 101 แลนด์มำร์คแห่งเมืองไทเปท่ีมีควำมสูงถึง 508 เมตร” 

“มีหัวหน้ำทัวร์ดูแลตลอดกำรเดินทำง” 
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ท่ีเข้าออก ณ ท่าเรือนาฮะ ซึ่งขณะนั นเป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียนค้าขายกับนานาประเทศ ทั งจีน 

ประเทศทางตอนใต้ เกาหลี และชาวยามาโตะ (ค าท่ีใช้เรียกชาวญี่ปุ่นในยุคโบราณ) มักจะแหงนหน้า

มองขึ นไปยังศาลเจ้าซึ่งตั งอยู่บนหน้าผาสูงเพื่ออธิษฐานและแสดงความขอบคุณ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ

ได้รับความเสียหายจากการรบในโอกินาว่าเมื่อครั งสงครามแปซิฟิก แต่ได้รับการบูรณะฟื้นฟูในเวลา

ต่อมาเมื่อสงครามสิ นสุดลง ปัจจุบันนี ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาชินโตในจังหวัดโอกินาวะ  

จากนั นน าท่านสู่อเมริกัน วิลเลจ แหล่งความบันเทิงขนาดใหญ่ท่ีสามารถใช้เวลาท่องเท่ียวได้ตลอดวัน 

สร้างในบรรยากาศคล้ายแหล่งช้อปปิ้งในรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะเขตนี เป็นย่านท่ีอยู่อาศัยของคน

อเมริกันจ านวนมาก มีครบถ้วนทุกความต้องการตั งแต่ร้านเสื อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น หรือแฟช่ันน าเข้าจาก

อเมริกา ร้านขายของท่ีระลึก ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารนานาชาติ บาร์ โรงภาพยนตร์ เกมส์เซนเตอร์ 

และชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ท่ีเห็นโดดเด่นได้แต่ไกล ภายในยังมีชายหาดท่ีเหมาะส าหรับนั่งชมพระ

อาทิตย์ตกพร้อมปิ้งบาร์บีคิวสังสรรค์กันได้อีกด้วย  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย พาทุกท่านช้อปปิ้ง ท่ีอิออน ห้างท่ีรวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสาขาอยู่

มากมายท่ัวประเทศญี่ปุ่น และเนื่องจากมีสินค้าหลากหลายครบครันตั งแต่เสื อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะส าหรับผู้ท่ีต้องการซื อ

ของชิ นใหญ่ หรือของท่ีระลึกและของฝาก จากนั นน าท่านสู่ท่ำเรือนำฮะ เพื่อท าการเช็คอินลงเรือ

ส าราญ Costa neoRomantica เมืองนาฮะเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอกินาว่าเคยเป็นศูนย์กลาง

ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยริวกิว ท าให้ในสมัยนั นได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศต่างๆ 

อาทิ จีน อเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ท าให้โอกินาว่ามีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากท่ีอื่นใน

ญี่ปุ่น อีกทั งยังมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน ล้อมรอบไปด้วยทะเลสีฟ้าอมเขียวดุจด่ังสีมรกต และ

เป็นสถานท่ีพักผ่อนตากอากาศทางทะเลติดอันดับโลก 

18.00 น. น าท่านเช็คอินลงเรือส าราญ Costa neoRomantica เรือส าราญท่ีตกแต่งสไตล์ยุโรป  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือจัด
ขึ นในแต่ละวัน หรือใช้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายภายในเรือส าราญได้ตามอัธยาศัย 
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 ห้องอำหำรที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ – ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

- Botticelli Restaurant  ชั น 8 
- Giardino Buffet Restaurant ชั น 10 (บุฟเฟ่ต์) 

 ห้องอำหำรพิเศษที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ – เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 
- La Fiorentina Steak House ชั น 9    
- Grill Capri   ชั น 11   
- Pizzeria Capri   ชั น 11 

***ก่อนท่ีเรือจะถอนสมอออกเดินทาง เจ้าหน้าท่ีบนเรือจะประกาศแจ้งซ้อมหนีภัย ซึ่งทุกท่านต้องไป
รายงานตัวยังจุดนัดพบท่ีก าหนดไว้ โดยจุดนัดพบหรือ Muster Station สามารถดูได้จากแผนผังท่ีติด
ไว้หลังประตูห้องพักของท่าน*** 

22.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองนาฮะ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองฮวำเหลียน ประเทศไต้หวัน 
***รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ นบนเรือส าราญ Costa neoRomantica ในแต่ละวัน ท่าน
สามารถดูได้จากเอกสาร TODAY ท่ีเจ้าหน้าท่ีเรือจัดส่งให้ตามห้องพักของท่านในทุกๆ คืนหรือหาก
ท่านใดสนใจซื อทัวร์เสริมกับทางเรือ ท่านสามารถซื อได้ท่ีเคาน์เตอร์ขายทัวร์ตามเวลาท่ีระบุในเอกสาร 
TODAY***   

 

วันอังคำรที่ 14 เม.ย. 63  ล่องน่ำนน  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 ท่ีเรือจัด
ขึ นในแต่ละวัน หรือใช้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายภายในเรือส าราญได้ตามอัธยาศัย หาก
ท่านใดต้องการซื อสินค้าปลอดภาษีบนเรือ สามารถซื อได้ท่ีร้านขายสินค้า Duty Free ณ ตอนท่ีเรือ
ล่องน่านน  าสากล 
 

วันพุธท่ี 15 เม.ย. 63  ฮวำเหลียน/ไต้หวัน  
  (อิสระท่องเท่ียวหรือซื อทัวร์เสริมบนฝ่ังตำมอัธยำศัย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองฮวำเหลียน ประเทศไต้หวัน ตั งอยู่ทางฝ่ังตะวันออกของมหาสมุทร

แปซิฟิก เป็น “ดินแดนแห่งความบริสุทธิ์” โดยยืดตัวยาวไปตามชายฝ่ังมหาสมุทรทะเลแปซิฟิก 
ครอบคลุม 2 เมืองหลัก คือเมืองฮวาเหลียนและเมืองไถตง จากความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารใน
กระแสน  าญี่ปุ่นและกระแสน  าชายฝ่ังท่ีไหลมารวมกัน ท าให้แถบนี เต็มไปด้วยแพลงตอนและฝูงปลา
น้อยใหญ่จ านวนมหาศาล จึงกลายเป็นจุดชมปลาโลมาและปลาวาฬท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด นักท่องเท่ียวจาก
ท่ีต่างๆ จึงนิยมเดินทางมาท่องเท่ียว นอกจากนี ยังมีทิวเขาน้อยใหญ่ ล าธารจากรอยแยกเปลือกโลก 
หน้าผา แม่น  า น  าตกและบ่อน  าพุร้อน รวมถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าดั งเดิม ท าให้เมืองนี มีแหล่ง
ท่องเท่ียวมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติไท่ลู่เก๋อ เป็นต้น 

 สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ 
อุทยำนแห่งชำติไท่ลู่เก๋อ หรือท่ีคนไทยเรียกว่า “ทาโรโกะ”เป็นอุทยานท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ และมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีโดดเด่น อีกทั งยังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม

ติดอันดับ 1 ใน 3 อันดับต้นๆ ของประเทศไต้หวัน มีพื นท่ีกว่า 506,000 ไร่ ตั งอยู่ห่างจากตัวเมือง 

ฮวาเหลียนประมาณ 15 กิโลเมตร หากมาเท่ียวชมท่ีนี่ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอัน

งดงามตระการตาของหุบเขาหินอ่อน หน้าผา ถ  า อุโมงค์และสายน  าท่ีคดเคี ยว ซึ่งผาหินอ่อนเกิดจาก

การท่ีถูกแม่น  าล่ีอู่กัดเซาะมาเป็นเวลานาน บวกกับการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก ท าให้อุทยานแห่ง

นี มีลักษณะเป็นหุบเขาแนวตั งคล้ายตัวยู (U) ท าให้ผู้มาเยี่ยมชมอุทยานได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ท่ี

ธรรมชาติรังสรรค์ส่ิงสวยงามเหล่านี ขึ นมาเป็นทัศนียภาพที่สวยงามชวนประทับใจไม่รู้ลืม 



 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ นลอ่งเรือส ำรำญ Costa neoRomantica ฮวำเหลียน – คีลงุ – ไทเป 7D4N (MU) 

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1.30 – 1 ชั่วโมง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ หรือ อิสระรับประทานอาหารบนฝ่ัง  
18.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองฮวาเหลียน เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองคีลุง ประเทศไต้หวัน 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือจัด
ขึ นในแต่ละวัน หรือใช้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายภายในเรือส าราญได้ตามอัธยาศัย หาก
ท่านใดต้องการซื อสินค้าปลอดภาษีบนเรือ สามารถซื อได้ท่ีร้านขายสินค้า Duty Free ณ ตอนท่ีเรือ
ล่องน่านน  าสากล 

 ***ในวันนี ท่านจะได้รับป้ายติดกระเป๋าแถบสีต่างๆ ทุกท่านต้องแยกของใช้ท่ีจ าเป็นรวมถึงของมีค่าไว้
ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก ส่วนของใช้ท่ีไม่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วน ามาวางหน้าห้อง
ของท่านก่อนเวลาเท่ียงคืน จากนั นทางเจ้าหน้าท่ีเรือท่ีเป็นผู้ดูแลจะมาเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านไป 

 และท่านจะได้รับบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่านจะต้องท าการตรวจเช็คก่อนท าการช าระ
เงินในวันรุ่งขึ น ส าหรับท่านท่ีช าระผ่านบัตรเครดิต ทางเรือจะหักค่าใช้จ่ายของท่านตามหมายเลขบัตร
เครดิตท่ีท่านผูกไว้โดยอัตโนมัติ*** 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 เม.ย. 63  คีลุง/ไต้หวัน – ตึกไทเป 101 – เถำหยวน – เซี่ยงไฮ้  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
07.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองคีลุง ประเทศไต้หวัน เมือง 

คีลุง หรือเรียกอีกช่ือว่า “เมืองจีหลง” เป็นเมืองเล็กๆ ติด
ชายฝ่ังทะเลท่ีมีท่าเรือขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
ไต้หวัน 

09.00 น. น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญฯ และน าท่านผ่านพิธี
การตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองคีลุง ณ บริเวณ
ท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยัน
ระบุรับด้วยตนเองจากนั นน าท่านสู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่า
ขึ นชมวิวบนชั น 89) สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดใน
ประเทศไต้หวัน การออกแบบตึกนี เป็นการผสมผสานระหว่างสัญลักษณ์อันเป็นมงคลตาม
ขนบธรรมเนียมจีน และความเช่ือโบราณเพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยในปัจจุบันโดยลักษณะตัว
อาคารถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงล าไผ่ 8 ปล้อง ภายในตัวอาคารติดลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่หนัก 900
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ตัน ท าหน้าท่ีป้องกันแรงส่ันสะเทือนไม่ให้อาคารสูงเสียดฟ้าแห่งนี  ส่ันไหวไปมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
ด้วย นอกจากนี ตึกไทเป 101 ยังรวมเอาร้านค้าจากแบรนด์ดังมากมาย เช่น Louis Vuitton, 
Christian Diorและ Chanel รวมทั งร้านอาหารขึ นช่ือทั งในและนอกประเทศมาไว้ในตึกสุดไฮเทคนี 
อีกด้วย (เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำอันมีค่ำของท่ำนในกำรเลือกซื อสินค้ำอิสระรับประทำนอำหำร
กลำงวันตำมอัธยำศัย)   
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว น าท่านเดินทางสู่สนำมบินเถำหยวนเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่ำอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MU 5008 
17.20 น. เดินทางถึงสนำมบินนำนำชำติเซ่ียงไฮ้ ผู่ตง เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
21.35 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินไชน่ำอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MU 547 
 

วันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 63   กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณภูมิ   

01.05 น.  เดินทางถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตรำค่ำบริกำร 

แบบหอ้งพัก 
ผู้ใหญ่ท่ำนละ 

(พักห้องละ 2 ท่ำน) 
ผู้ใหญ่ท่ำนที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

พักห้องเด่ียวเพิ่ม 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง 35,999 
35,999 32,999 

9,500 
ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง 37,999 10,500 
ห้องพักแบบมีระเบียง 39,999 11,500 

**กรุ๊ปออกเดินทำงขั นต่ ำ 25 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ ำกว่ำ 25 คน จะมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ** 
- เมืองท่ีเรือจอดเทียบท่าหรือเส้นทางต่างๆ ท่ีเรือล่องเข้ารวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวัน อาจมีการเปล่ียนแปลงซึ่ง

ขึ นอยู่ที่ดุลยพินิจของกัปตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ท่ีมีผลกับ

รายการข้างต้น 

- รูปภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั น 
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ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง  
ขนำด 16.6 ตำรำงเมตร 

ห้องพักแบบมีระเบียง 

ขนำด 24.2 ตำรำงเมตร 

 
 
 
แบบห้องพักบนเรือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง 

ขนำด 16.6 ตำรำงเมตร 
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อัตรำค่ำบริกำรนี รวม; 

☑ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ชั นประหยัด (Economy Class) สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ 
☑ ค่าห้องพักบนเรือส าราญ 3 คืน ตามแบบห้องพักท่ีท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน) 
☑ ค่าโรงแรม 1 คืนท่ีโอกินาว่า ตามรายการท่ีระบุหรือในระดับเดียวกัน 
☑ ค่าอาหารบนฝ่ังตามรายการท่ีระบุ 
☑ ค่าอาหารบนเรือส าราญตามรายการท่ีระบุ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
☑ ค่ารถรับ – ส่ง และทัวร์ตามรายการท่ีระบ ุ
☑ ค่าภาษีสนามบิน และภาษีท่าเรือ 
☑ หัวหน้าทัวร์คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง 
☑ ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น  าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน  าหนักหรือ
จ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 
☑ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 
☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 

*** ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางท่ีมีอายุเกิน 80 ปี *** 

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม; 
☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
☒ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท ต่อทริป (เด็กช าระค่าทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
☒ ค่าทัวร์เสริมบนฝ่ังนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 
☒ ค่าประกันภัยบนเรือ 
☒ ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 46.50 (ช าระบนเรือ)  
☒ ค่าภาษีขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (International Tourist Tax) ท่านละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ช าระบนเรือ) 
☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่ง / ห้องพัก 
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⁜ บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน 

⁜ส่วนท่ีเหลือของราคาทัวร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วันมิฉะนั นจะถือว่าการส ารองการ
เดินทางนั นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
⁜ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และจะมี
ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนช่ือครั งละ 3,000 บาท/ช่ือ/ครั ง หรือตามราคาท่ีสายการบิน และบริษัทเรือส าราญเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
มาอีกครั ง 
⁜เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ท่ีได้ระบุไว้โดยทั งหมด 
⁜ เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 – 45 วัน หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจ า 15,000 บาท 
⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ 
⁜ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทาง 14 วัน ไม่มกีารคืนเงินใดๆทั งสิ น 
⁜ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททัวร์ น าเงินช าระค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดน าเท่ียว ก่อนนักท่องเท่ียวจะมีการแจ้ง
ยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักช าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นักท่องเท่ียวได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั งหมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั นๆ 

เง่ือนไข และ หมำยเหตุ 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
⁜คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือเปล่ียนแปลง
การเดินทางในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ นราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน  ามัน หรือมีการ 
ประกาศขึ นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได้ปรับขึ นในช่วงใกล้วันท่ีจะเดินทาง 
⁜บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีปิดท าการโดยจะจัดหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นเพื่อ
ทดแทน  



 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ นลอ่งเรือส ำรำญ Costa neoRomantica ฮวำเหลียน – คีลงุ – ไทเป 7D4N (MU) 

 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะของสายการบิน 
โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือส าราญ มีการแจ้งเปล่ียนท่าเรือในการจอด หรือแจ้ ง
เปล่ียนเส้นทาง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื ออ านวยโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
⁜บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั นๆ การน าส่ิงของผิด
กฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผิด
กฎหมาย 
⁜การไม่รับประทานอาหารในบางมื อ ไม่เท่ียวตามรายการท่องเท่ียว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการท่ี
ก าหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนท่ีไม่ได้รับบริการนั นๆ 
⁜กรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน  าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเท่ียวจะ
ใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั น (เล่มสีเลือดหมู) 
⁜การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางทั งขาไปและขา
กลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อท าการตรวจสอบสถานะท่ีนั่งในวันเดินทางท่ีท่านต้องการเปล่ียน และผู้โดยสารจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้ก าหนด 
⁜ถ้าทางบริษัทได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ต๋ัว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน ( refund) ระยะเวลาตาม
ระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั นๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถท าการคืนต๋ัว หรือ refund ได้เท่านั น) 
⁜หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั นไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
⁜ในกรณีท่ีลูกค้าซื อต๋ัวเครื่องบินเองและมาเท่ียวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเองและรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 
⁜ท่านท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทาง
บริษัทฯ และได้ท าการออกต๋ัวไปแล้วนั น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ น 
⁜หลังจากการจอง และ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขท่ีระบุไว้ข้างต้น 

รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำต๋ัวโดยสำรเคร่ืองบิน, 

ค่ำธรรมเนียมของต๋ัวและภำษีน  ำมันและอื่นๆ โปรดตรวจสอบรำคำกับทำงบริษัทอีกครั ง 


