
 

 

 

 

ลองเรือสาํราญ Costa neoRomantica 
โอกินาวา (พักโรงแรม 1 คืน) – ฮวาเหลียน – คีลงุ – ไทเป 

เดินทาง 11 – 17 เม.ย. 63 (7 วัน 4 คืน) “ชวงสงกรานต” 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

เร่ิมตน 35,999 บาท 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

วันเสารที่ 11 เม.ย. 63  กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 9 เคานเตอรสายการบินไชนาอีสเทิรน แอรไลน โดยมี

เจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนเดินทาง 

 

วันอาทิตยที่ 12 เม.ย. 63  กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ – นาฮะ/โอกินาวา – ถนนโคคุไซ 

02.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินนาฮะ เกาะโอกินาวา ประเทศญ่ีปุน โดยสายการบินไชนาอีสเทิรน แอรไลน 

เท่ียวบินท่ี MU 548 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเซ่ียงไฮ ผูตง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

วันท่ี ทาเรือ เรือถึง เรือออก 

11 เม.ย. กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภมู ิ - - 

12 เม.ย. 
เซี่ยงไฮ – นาฮะ/โอกินาวา – ถนนโคคุไซ – พัก

โรงแรม 1 คืนท่ีโอกินาวา 
- - 

13 เม.ย. 
ศาลเจานามิโนะอุเอะ – อเมริกัน วิลเลจ – อิออน – 

เช็คอินลงเรือสําราญ Costa neoRomantica 
- 22:00 น. 

14 เม.ย. ลองนานนํ้าสากล - - 

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

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

เซี่ยงไฮ 
07:00 น. - 

17 เม.ย. กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภมู ิ - - 

“ชมศาลเจานามิโนะอุเอะ ศาลเจาที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในจังหวัดโอกินาวา” 

“ชอปปงจุใจที่ยานอเมริกัน วิลเลจ และหางอิออน” 

“ชมตึกไทเป 101 แลนดมารคแหงเมืองไทเปที่มีความสูงถึง 508 เมตร” 

“มีหัวหนาทัวรดูแลตลอดการเดินทาง” 

 



 

 

09.55 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินไชนาอีสเทิรน แอรไลน เท่ียวบินท่ี MU 2085 

13.30 น. เดินทางถึงสนามบินนาฮะ เกาะโอกินาวา ประเทศญ่ีปุน หลังจากผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานสูยานถนนโคคุไซ ถนนสายหลักแหงการชอปปง เปนถนนคลาย

กับถนนบรอดเวยในมหานครนิวยอรก ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาท่ีมีจําหนายเฉพาะในยานนี้เทานั้น 

อาทิ ของท่ีระลึกรูปวัวรูปสัตวตางๆท่ีแตงแตมสีสันไดจัดจานโดนใจ เหมาะแกการมอบเปนของท่ี

ระลึกหรือของฝาก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 เขาพักโรงแรม Hotel Azat Naha หรือเทียบเทา  

 

วันจันทรที่ 13 เม.ย. 63 ศาลเจานามิโนะอุเอะ – อเมริกัน วิลเลจ – อิออน – เช็คอินลงเรือ

สําราญ Costa neoRomantica 

เชา รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 

นําทานชมศาลเจานามิโนะอุเอะ ตั้งอยู ณ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ ใชในการสวดภาวนาอธิษฐานตอเทพเจาท่ีสถิตอยู 

ณ อาณาจักรเจาสมุทรโพนทะเลมาแตครั้งโบราณ ในอดีต

ชาวเรือท่ีเขาออก ณ ทาเรือนาฮะ ซ่ึงขณะนั้นเปนศูนยกลาง

การแลกเปลี่ยนคาขายกับนานาประเทศ ท้ังจีน ประเทศทาง

ตอนใต เกาหลี และชาวยามาโตะ (คําท่ีใชเรียกชาวญ่ีปุนในยุคโบราณ) มักจะแหงนหนามองข้ึนไปยัง

ศาลเจาซ่ึงตั้งอยูบนหนาผาสูงเพ่ืออธิษฐานและแสดงความ

ขอบคุณ ศาลเจานามิโนะอุเอะไดรบัความเสียหายจากการรบ

ในโอกินาวาเม่ือครั้งสงครามแปซิฟก แตไดรับการบูรณะฟนฟู

ในเวลาตอมาเม่ือสงครามสิ้นสุดลง ปจจุบันนี้ไดกลายมาเปน

ศูนยกลางแหงศาสนาชินโตในจังหวัดโอกินาวะ จากนั้นนํา

ทานสูอเมริกัน วิลเลจ แหลงความบันเทิงขนาดใหญท่ี

สามารถใชเวลาทองเท่ียวไดตลอดวัน สรางในบรรยากาศคลายแหลงชอปปงในรัฐแคลิฟอรเนียเพราะ

เขตนี้เปนยานท่ีอยูอาศัยของคนอเมริกันจํานวนมาก มีครบถวนทุกความตองการตั้งแตรานเสื้อผา



 

 

แฟชั่นวัยรุน หรือแฟชั่นนําเขาจากอเมริกา รานขายของท่ีระลึก ซูเปอรมารเก็ต รานอาหารนานาชาติ 

บาร โรงภาพยนตร เกมสเซนเตอร และชิงชาสวรรคขนาดใหญท่ีเห็นโดดเดนไดแตไกล ภายในยังมี

ชายหาดท่ีเหมาะสําหรับนั่งชมพระอาทิตยตกพรอมปงบารบีคิวสังสรรคกันไดอีกดวย 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย พาทุกทานชอปปงท่ีอิออน หางท่ีรวมเอาซูเปอรมารเก็ตและชอปปงมอลลไวดวยกัน มีสาขาอยู

มากมายท่ัวประเทศญ่ีปุน และเนื่องจากมีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแตเสื้อผาเครื่องนุงหม

เครื่องใชไฟฟา หนังสือ ยาชนิดตางๆ ตลอดจนสินคาประเภทอาหาร จึงเหมาะสําหรับผูท่ีตองการซ้ือ

ของชิ้นใหญ หรือของท่ีระลึกและของฝาก จากนั้นนําทานสูทาเรือนาฮะ เพ่ือทําการเช็คอินลงเรือ

สําราญ Costa neoRomantica เมืองนาฮะเปนเมืองหลวงของจังหวัดโอกินาวาเคยเปนศูนยกลาง

ความเจริญรุงเรืองในสมัยริวกิว ทําใหในสมัยนั้นไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศตางๆ 

อาทิ จีน อเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนตน ทําใหโอกินาวามีวัฒนธรรมท่ีแตกตางจากท่ีอ่ืนใน

ญี่ปุน อีกท้ังยังมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตรอน ลอมรอบไปดวยทะเลสีฟาอมเขียวดุจดั่งสีมรกต และ

เปนสถานท่ีพักผอนตากอากาศทางทะเลติดอันดับโลก 

18.00 น. นําทานเช็คอินลงเรือสําราญ Costa neoRomantica เรือสําราญท่ีตกแตงสไตลยุโรป  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 

หลังรับประทานอาหารคํ่า ทุกทานสามารถรับชมความบันเทิงและรวมสนุกกับกิจกรรมตางๆ ท่ีเรือจัด

ข้ึนในแตละวัน หรือใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายภายในเรือสําราญไดตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

  

 หองอาหารท่ีใหบริการบนเรือสําราญ – ไมเสียคาใชจาย 

- Botticelli Restaurant  ชั้น 8 

- Giardino Buffet Restaurant ชั้น 10 (บุฟเฟต) 

 หองอาหารพิเศษท่ีใหบริการบนเรือสําราญ – เสียคาใชจายเพ่ิมเติม 



 

 

- La Fiorentina Steak House ชั้น 9    

- Grill Capri   ชั้น 11   

- Pizzeria Capri   ชั้น 11 

***กอนท่ีเรือจะถอนสมอออกเดินทาง เจาหนาท่ีบนเรือจะประกาศแจงซอมหนีภัย ซ่ึงทุกทานตองไป

รายงานตัวยังจุดนัดพบท่ีกําหนดไว โดยจุดนัดพบหรือ Muster Station สามารถดูไดจากแผนผังท่ีติด

ไวหลังประตูหองพักของทาน*** 

22.00 น. เรือสําราญออกจากเมืองนาฮะ เพ่ือมุงหนาสูเมืองฮวาเหลียน ประเทศไตหวัน 

***รายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนบนเรือสําราญ Costa neoRomantica ในแตละวัน ทาน

สามารถดูไดจากเอกสาร TODAY ท่ีเจาหนาท่ีเรือจัดสงใหตามหองพักของทานในทุกๆ คืนหรือหาก

ทานใดสนใจซ้ือทัวรเสริมกับทางเรือ ทานสามารถซ้ือไดท่ีเคานเตอรขายทัวรตามเวลาท่ีระบุในเอกสาร 

TODAY***   

 

วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63  ลองนานน้ําสากล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ  

ทุกทานสามารถพักผอนบนเรือสําราญ Costa neoRomantica ไดตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ  

หลังรับประทานอาหารคํ่า ทุกทานสามารถรับชมความบันเทิงและรวมสนุกกับกิจกรรมตางๆ ท่ีเรือจัด

ข้ึนในแตละวัน หรือใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายภายในเรือสําราญไดตามอัธยาศัย หาก

ทานใดตองการซ้ือสินคาปลอดภาษีบนเรือ สามารถซ้ือไดท่ีรานขายสินคา Duty Free ณ ตอนท่ีเรือ

ลองนานน้ําสากล 



 

 

 

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63  ฮวาเหลียน/ไตหวัน  

  (อิสระทองเที่ยวหรือซื้อทัวรเสริมบนฝงตามอัธยาศัย) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ  

08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ เมืองฮวาเหลียน ประเทศไตหวัน ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของมหาสมุทร

แปซิฟก เปน “ดินแดนแหงความบริสุทธิ์” โดยยืดตัวยาวไปตามชายฝงมหาสมุทรทะเลแปซิฟก 

ครอบคลุม 2 เมืองหลัก คือเมืองฮวาเหลียนและเมืองไถตง จากความอุดมสมบูรณของสารอาหารใน

กระแสน้ําญ่ีปุนและกระแสน้ําชายฝงท่ีไหลมารวมกัน ทําใหแถบนี้เต็มไปดวยแพลงตอนและฝูงปลา

นอยใหญจํานวนมหาศาล จึงกลายเปนจุดชมปลาโลมาและปลาวาฬท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด นักทองเท่ียวจาก

ท่ีตางๆ จึงนิยมเดินทางมาทองเท่ียว นอกจากนี้ยังมีทิวเขานอยใหญ ลําธารจากรอยแยกเปลือกโลก 

หนาผา แมน้ํา น้ําตกและบอน้ําพุรอน รวมถึงวัฒนธรรมของชนเผาดั้งเดิม ทําใหเมืองนี้มีแหลง

ทองเท่ียวมากมาย เชน อุทยานแหงชาติไทลูเกอ เปนตน 

 สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ 

อุทยานแหงชาติไทลูเกอ หรือท่ีคนไทยเรียกวา “ทาโรโกะ”เปนอุทยานท่ีมีความอุดมสมบูรณทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ และมีลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีโดดเดน อีกท้ังยังเปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยม

ติดอันดับ 1 ใน 3 อันดับตนๆ ของประเทศไตหวัน มีพ้ืนท่ีกวา 506,000 ไร ตั้งอยูหางจากตัวเมือง 

ฮวาเหลียนประมาณ 15 กิโลเมตร หากมาเท่ียวชมท่ีนี่ทานจะไดเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอัน

งดงามตระการตาของหุบเขาหินออน หนาผา ถํ้า อุโมงคและ

สายน้ําท่ีคดเค้ียว ซ่ึงผาหินออนเกิดจากการท่ีถูกแมน้ําลี่อูกัด

เซาะมาเปนเวลานาน บวกกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 

ทําใหอุทยานแหงนี้มีลักษณะเปนหุบเขาแนวตั้งคลายตัวยู (U) 

ทําใหผูมาเยี่ยมชมอุทยานไดสัมผัสกับความมหัศจรรย ท่ี

ธรรมชาติรังสรรคสิ่งสวยงามเหลานี้ข้ึนมาเปนทัศนียภาพท่ีสวยงามชวนประทับใจไมรูลืม 

 ทานควรกลับลงเรือกอนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1.30 – 1 ช่ัวโมง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ หรือ อิสระรับประทานอาหารบนฝง  

18.00 น. เรือสําราญออกจากเมืองฮวาเหลียน เพ่ือมุงหนาสูเมืองคีลุง ประเทศไตหวัน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 



 

 

หลังรับประทานอาหารคํ่า ทุกทานสามารถรับชมความบันเทิงและรวมสนุกกับกิจกรรมตางๆ ท่ีเรือจัด

ข้ึนในแตละวัน หรือใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายภายในเรือสําราญไดตามอัธยาศัย หาก

ทานใดตองการซ้ือสินคาปลอดภาษีบนเรือ สามารถซ้ือไดท่ีรานขายสินคา Duty Free ณ ตอนท่ีเรือ

ลองนานน้ําสากล 

 ***ในวันนี้ทานจะไดรับปายติดกระเปาแถบสีตางๆ ทุกทานตองแยกของใชท่ีจําเปนรวมถึงของมีคาไว

ในกระเปาเดินทางใบเล็ก สวนของใชท่ีไมจําเปนไวในกระเปาเดินทางใบใหญแลวนํามาวางหนาหอง

ของทานกอนเวลาเท่ียงคืน จากนั้นทางเจาหนาท่ีเรือท่ีเปนผูดูแลจะมาเก็บกระเปาเดินทางของทานไป 

 และทานจะไดรับบิลคาใชจายตางๆ ท่ีใชไปบนเรือ ซ่ึงทานจะตองทําการตรวจเช็คกอนทําการชําระ

เงินในวันรุงข้ึน สําหรับทานท่ีชําระผานบัตรเครดิต ทางเรือจะหักคาใชจายของทานตามหมายเลขบัตร

เครดิตท่ีทานผูกไวโดยอัตโนมัติ*** 

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย. 63  คีลงุ/ไตหวัน – ตึกไทเป 101 – เถาหยวน – เซี่ยงไฮ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 

07.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ เมืองคีลุง ประเทศไตหวัน เมือง 

คีลุง หรือเรียกอีกชื่อวา “เมืองจีหลง” เปนเมืองเล็กๆ ติด

ชายฝงทะเลท่ีมีทาเรือขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ

ไตหวัน 

09.00 น. นําทานเช็คเอาทออกจากเรือสําราญฯ และนําทานผานพิธี

การตรวจลงตราหนังสือเพ่ือเดินทางเขาเมืองคีลุง ณ บริเวณ

ทาเรือ พรอมรับกระเปาสัมภาระ ซ่ึงทุกทานจะตองมายืนยัน

ระบุรับดวยตนเองจากนั้นนําทานสูตึกไทเป 101 (ไมรวมคา

ข้ึนชมวิวบนชั้น 89) สถานท่ีทองเท่ียวแหงเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตร เปนตึกท่ีสูงท่ีสุดใน

ประเทศไตหวัน การออกแบบตึกนี้ เปนการผสมผสานระหวางสัญลักษณอันเปนมงคลตาม

ขนบธรรมเนียมจีน และความเชื่อโบราณเพ่ือใหเขากับเทคโนโลยีอันทันสมัยในปจจุบันโดยลักษณะตัว

อาคารถูกออกแบบใหเปนรูปทรงลําไผ 8 ปลอง ภายในตัวอาคารติดลูกตุมเหล็กขนาดใหญหนัก 900

ตัน ทําหนาท่ีปองกันแรงสั่นสะเทือนไมใหอาคารสูงเสียดฟาแหงนี้ สั่นไหวไปมาเม่ือเกิดแผนดินไหว

ดวย นอกจากนี้ตึกไทเป 101 ยังรวมเอารานคาจากแบรนดดังมากมาย เชน Louis Vuitton, 

Christian Diorและ Chanel รวมท้ังรานอาหารข้ึนชื่อท้ังในและนอกประเทศมาไวในตึกสุดไฮเทคนี้



 

 

อีกดวย (เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลาอันมีคาของทานในการเลือกซ้ือสินคาอิสระรับประทานอาหาร

กลางวันตามอัธยาศัย)   

เม่ือไดเวลาอันสมควรแลว นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวนเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

15.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชนาอีสเทิรน แอรไลน เท่ียวบินท่ี MU 5008 

17.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเซ่ียงไฮ ผูตง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

21.35 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินไชนาอีสเทิรน แอรไลน เท่ียวบินท่ี MU 547 

 

วันศุกรที่ 17 เม.ย. 63   กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ   

01.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ 

แบบหองพัก 
ผูใหญทานละ 

(พักหองละ 2 ทาน) 

ผูใหญทานท่ี 3 และ 4 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
พักหองเดี่ยวเพ่ิม 

หองพักแบบไมมีหนาตาง 35,999 

35,999 32,999 

9,500 

หองพักแบบมีหนาตาง 37,999 10,500 

หองพักแบบมีระเบียง 39,999 11,500 
**กรุปออกเดินทางข้ันต่ํา 25 คน ในกรณีท่ีกรุปต่ํากวา 25 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา** 

- เมืองท่ีเรือจอดเทียบทาหรือเสนทางตางๆ ท่ีเรือลองเขารวมถึงเวลาการเดินทางในแตละวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงซ่ึง

ข้ึนอยูท่ีดุลยพินิจของกัปตันเรือโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา เนื่องดวยสภาพอากาศ หรือเหตุการณไมคาดคิด ท่ีมีผลกับ

รายการขางตน 

- รูปภาพในโปรแกรมเปนภาพเพ่ือการโฆษณาเทานั้น 

 

 

 



 

 

หองพักแบบมีหนาตาง  

ขนาด 16.6 ตารางเมตร 

หองพักแบบมีระเบียง 

ขนาด 24.2 ตารางเมตร 

แบบหองพักบนเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการนี้รวม; 

หองพักแบบไมมีหนาตาง 

ขนาด 16.6 ตารางเมตร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

☑ คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินไชนาอีสเทิรน แอรไลน 

☑ คาหองพักบนเรือสําราญ 3 คืน ตามแบบหองพักท่ีทานเลือก (พักหองละ 2 ทาน) 

☑ คาโรงแรม 1 คืนท่ีโอกินาวา ตามรายการท่ีระบุหรือในระดับเดียวกัน 

☑ คาอาหารบนฝงตามรายการท่ีระบุ 

☑ คาอาหารบนเรือสําราญตามรายการท่ีระบุ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

☑ คารถรับ – สง และทัวรตามรายการท่ีระบุ 

☑ คาภาษีสนามบิน และภาษีทาเรือ 

☑ หัวหนาทัวรคนไทยดูแลตลอดการเดินทาง 

☑ คาขนกระเปาซ่ึงสายการบินมีบริการสําหรับกระเปาทานละ 2 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัมตอใบ หากน้ําหนักหรือ

จํานวนของกระเปาเกินกวาท่ีกําหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสายการบินท่ีเคานเตอรเช็คอิน 

☑ คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สําหรับผูท่ีอายุไมเกิน 70 ป) 

☑ คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (สําหรับผูท่ีอายุไมเกิน 70 ป) 

*** คาประกัน และ คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไมครอบคลุมผูเดินทางท่ีมีอายุเกิน 80 ป *** 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม; 

☒ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

☒ คาธรรมเนียมวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

☒ คาทิปไกดทองถ่ิน หัวหนาทัวร และคนขับรถ ทานละ 1,200 บาท ตอทริป (เด็กชําระคาทิปเทากับผูใหญ) 

☒ คาทัวรเสริมบนฝงนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 

☒ คาประกันภัยบนเรือ 

☒ คาทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ทานละ USD 46.50 (ชําระบนเรือ)  

☒ คาภาษีขาออกจากประเทศญี่ปุน (International Tourist Tax) ทานละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ชําระบนเรือ) 

☒ คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องดื่ม ฯลฯ 



 

 

 

 

การสํารองท่ีนั่ง / หองพัก 

⁜ บริษัทฯ ขอรับคามัดจําสําหรับการสํารองทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน 
⁜สวนท่ีเหลือของราคาทัวร กรุณาชําระใหครบถวนกอนการเดินทางอยางนอย 45 วันมิฉะนั้นจะถือวาการสํารองการเดินทาง

นั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางสวนเปนคาดําเนินการ 

⁜ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผูเดินทาง ผูโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดกอนวันเดินทาง 45 วัน และจะมีคาใชจาย

ในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาท่ีสายการบิน และบริษัทเรือสําราญเรียกเก็บคาใชจายมาอีกครั้ง 

⁜เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัททุกกรณี ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด 

⁜ เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาแพคเกจ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ ไมวากรณีใดก็ตาม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 – 45 วัน หักคาบริการ ยึดคามัดจํา 15,000 บาท 

⁜ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 – 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของคาทัวร 

⁜ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 - 15 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของคาทัวร 

⁜ยกเลิกกะทันหันกอนการเดินทาง 14 วัน ไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น 

⁜ยกเวนกรณีท่ีบริษัททัวร นําเงินชําระคาตั๋วเครื่องบิน คาแลนด เพ่ือเตรียมการจัดนําเท่ียว กอนนักทองเท่ียวจะมีการแจง

ยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวรสามารถหักชําระคาใชจายตามจริงกอนท่ีจะคืนใหนักทองเท่ียวได เชน เท่ียวบินพิเศษ EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบิน

นั้นๆ 

เง่ือนไข และ หมายเหตุ 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเง่ือนไขท้ังหมดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

⁜คณะเดินทางตองมีสมาชิกอยางนอย 25 ทานและทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง

การเดินทางในกรณีท่ีสมาชิกไมครบตามจํานวนดังกลาว 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน หรือมีการ 

ประกาศข้ึนหรือลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับข้ึนในชวงใกลวันท่ีจะเดินทาง 



 

 

⁜บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีปดทําการโดยจะจัดหาสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนเพ่ือ

ทดแทน  

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรม 

สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชนและความปลอดภัย

ของผูเดินทางเปนหลัก 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 

การกอการจลาจล ความลาชาของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ หากทางเรือสําราญ มีการแจงเปลี่ยนทาเรือในการจอด หรือแจง

เปลี่ยนเสนทาง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวยโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 

⁜บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหามเขาประเทศนั้นๆ การนําสิ่งของผิด

กฎหมายไปหรือกลับระหวางการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติท่ีสอไปในทางเสื่อมเสียและผิด

กฎหมาย 

⁜การไมรับประทานอาหารในบางม้ือ ไมเท่ียวตามรายการทองเท่ียว การออกหรือเขากรุปกอนหรือหลังตารางรายการท่ี

กําหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไมหักคืนคาใชจายในสวนท่ีไมไดรับบริการนั้นๆ 

⁜กรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เลมสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบหากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการทองเท่ียวจะ

ใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเทานั้น (เลมสีเลือดหมู) 

⁜การเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกับคณะ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางท้ังขาไปและขา

กลับทานจะตองแจงกับทางบริษัทฯ เพ่ือทําการตรวจสอบสถานะท่ีนั่งในวันเดินทางท่ีทานตองการเปลี่ยน และผูโดยสารจะ

เปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนตางท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ และเปนผูกําหนด 

⁜ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว และตองการยกเลิกการใชตั๋ว ผูเดินทางตองรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตาม

ระบบและเง่ือนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถทําการคืนตั๋ว หรือ refund ไดเทานั้น) 

⁜หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใชนั้นไมสามารถขอคืนเงินได 

⁜ในกรณีท่ีลูกคาซ้ือตั๋วเครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (join tour) ลูกคาตองเดินทางมาพบคณะเองและรับผิดชอบ 

คาใชจายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⁜ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯกอน เพ่ือยืนยันการเดินทาง หากไมไดรับการยืนยันจากทาง

บริษัทฯ และไดทําการออกตั๋วไปแลวนั้น บริษัทไมขอรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 



 

 

 

⁜หลังจากการจอง และ ชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานยอมรับในขอตกลง และ เง่ือนไขท่ีระบุไวขางตน 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามชวงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 

คาธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ํามันและอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 


