รห ัสโปรแกรม : 16529

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ล่องเรือสำรำญ Costa neoRomantica
โอกินำว่ำ – ฮวำเหลียน – คีลุง – ไทเป (พักโรงแรม 1 คืน)
เดินทำง 13 – 17 เม.ย. 63 (5 วัน 4 คืน) “ช่วงสงกรำนต์”

เริ่มต้น 35,999 บำท
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“ชมศำลเจ้ำนำมิโนะอุเอะ ศำลเจ้ำที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดในจังหวัดโอกินำว่ำ”
“ชมหมูบ่ ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่น ถนนท่องเที่ยวย่ำนเมืองเก่ำของไต้หวัน”
“ชมตึกไทเป 101 แลนด์มำร์คแห่งเมืองไทเปที่มีควำมสูงถึง 508 เมตร”
“ช้อปปิ้งจุใจย่ำนซีเหมินติง และมิตซุย เอำท์เลท”
“มีหัวหน้ำทัวร์ดูแลตลอดกำรเดินทำง”
วันที่

ท่ำเรือ
กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – นาฮะ/โอกินาว่า –
13 เม.ย.
เช็คอินลงเรือสาราญ Costa neoRomantica
14 เม.ย. ล่องน่านนาสากล

เรือถึง

เรือออก

-

22:00 น.

-

-

15 เม.ย. ฮวาเหลียน (ไต้หวัน)
คีลุง (ไต้หวัน) – หมู่บ้านโบราณจิว่ เฟิ่น – ไทเป – วัดหลงซาน
16 เม.ย.
– ย่านซีเหมินติง - พักโรงแรม 1 คืนที่ไต้หวัน
ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – มิตซุยเอาท์เลท –
17 เม.ย.
เถาหยวน/ไต้หวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ

08:00 น.

18:00 น.

07:00 น.

-

-

-
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วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 63
03.30 น.

กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – นำฮะ/โอกินำว่ำ – ศำลเจ้ำ
นำมิโนะอุเอะ – เช็คอินลงเรือสำรำญ Costa neoRomantica

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

06.35 น.
10.25 น.
12.10 น.
15.55 น.

ออกเดินทางสู่สนำมบินนำฮะ เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน
ที่ CX 616
เดินทางถึงสนำมบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ KA 378
เดินทางถึงสนำมบินนำฮะ เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาท่านชมศำลเจ้ำนำมิโนะอุเอะ
ตังอยู่ ณ บริ เวณที่เป็น พืนที่ศักดิ์สิ ทธิ์ ใช้ในการสวดภาวนา
อธิษฐานต่อเทพเจ้าที่สถิตอยู่ ณ อาณาจักรเจ้าสมุทรโพ้นทะเล
มาแต่ครังโบราณ ในอดีตชาวเรือที่เข้าออก ณ ท่าเรือนาฮะ ซึ่ง
ขณะนั นเป็ น ศู น ย์ ก ลางการแลกเปลี่ ย นค้ า ขายกั บ นานา
ประเทศ ทังจีน ประเทศทางตอนใต้ เกาหลี และชาวยามาโตะ (คาที่ใช้เรียกชาวญี่ปุ่นในยุคโบราณ)
มักจะแหงนหน้ามองขึนไปยังศาลเจ้าซึ่งตังอยู่บนหน้าผาสูงเพื่ออธิษฐานและแสดงความขอบคุณ ศาล
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18.00 น.
ค่า

22.00 น.

เจ้านามิโนะอุเอะได้รับความเสียหายจากการรบในโอกินาว่ า เมื่อครังสงครามแปซิฟิก แต่ได้รับการ
บูรณะฟื้นฟูในเวลาต่อมาเมื่อสงครามสินสุดลง ปัจจุบันนีได้กลายมาเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาชินโตใน
จั ง หวั ด โอกิ น าว่ า จากนั นน าท่ า นสู่ ท่ ำ เรื อ นำฮะ เพื่ อ ท าการเช็ ค อิ น ลงเรื อ ส าราญ Costa
neoRomantica เมืองนาฮะเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอกินาว่าเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรือง
ในสมัยริวกิว ทาให้ในสมัยนันได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศต่างๆ อาทิ จีน อเมริกา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ทาให้โอกินาว่ามีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากที่อื่นในญี่ปุ่น อีกทังยังมี
สภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน ล้อมรอบไปด้ว ยทะเลสี ฟ้าอมเขียวดุจดั่งสี มรกต และเป็นสถานที่
พักผ่อนตากอากาศทางทะเลติดอันดับโลก
นาท่านเช็คอินลงเรือสาราญ Costa neoRomantica เรือสาราญทีต่ กแต่งสไตล์ยุโรป
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เรือจัด
ขึนในแต่ละวัน หรือใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกมากมายภายในเรือสาราญได้ตามอัธยาศัย

ห้องอำหำรที่ให้บริกำรบนเรือสำรำญ – ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
- Botticelli Restaurant
ชัน 8
- Giardino Buffet Restaurant ชัน 10 (บุฟเฟ่ต์)
ห้องอำหำรพิเศษที่ให้บริกำรบนเรือสำรำญ – เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
- La Fiorentina Steak House ชัน 9
- Grill Capri
ชัน 11
- Pizzeria Capri
ชัน 11
***ก่อนที่เรือจะถอนสมอออกเดินทาง เจ้าหน้าที่บนเรือจะประกาศแจ้งซ้อมหนีภัย ซึ่งทุกท่านต้องไป
รายงานตัวยังจุดนัดพบที่กาหนดไว้ โดยจุดนัดพบหรือ Muster Station สามารถดูได้จากแผนผังที่ติด
ไว้หลังประตูห้องพักของท่าน***
เรือสาราญออกจากเมืองนาฮะ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองฮวำเหลียน ประเทศไต้หวัน
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***รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึนบนเรือสาราญ Costa neoRomantica ในแต่ละวัน ท่าน
สามารถดูได้จากเอกสาร TODAY ที่เจ้าหน้าที่เรือจัดส่งให้ตามห้องพักของท่านในทุกๆ คืน หรือหาก
ท่านใดสนใจซือทัวร์เสริมกับทางเรือ ท่านสามารถซือได้ที่เคาน์เตอร์ขายทัวร์ตามเวลาที่ระบุในเอกสาร
TODAY***

วันอังคำรที่ 14 เม.ย. 63

ล่องน่ำนนำสำกล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญฯ
ทุกท่านสามารถพักผ่อนบนเรือสาราญ Costa neoRomantica ได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน
ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เรือจัด
ขึนในแต่ละวัน หรือใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกมากมายภายในเรือสาราญได้ตามอัธยาศัย หาก
ท่านใดต้องการซือสินค้าปลอดภาษีบนเรือ สามารถซือได้ที่ร้านขายสินค้า Duty Free ณ ตอนที่เรือ
ล่องน่านนาสากล

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63
เช้า
08.00 น.

ฮวำเหลียน/ไต้หวัน
(อิสระท่องเที่ยวหรือซือทัวร์เสริมบนฝั่งตำมอัธยำศัย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญฯ
เรือสาราญจอดเทียบท่า ณ เมืองฮวำเหลียน ประเทศไต้หวัน ตังอยู่ทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุทร
แปซิฟิก เป็ น “ดิน แดนแห่ งความบริสุ ทธิ์ ” โดยยืดตัว ยาวไปตามชายฝั่ งมหาสมุทรทะเลแปซิฟิก
ครอบคลุม 2 เมืองหลัก คือเมืองฮวาเหลียนและเมืองไถตง จากความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารใน
กระแสนาญี่ปุ่นและกระแสนาชายฝั่งที่ ไหลมารวมกัน ทาให้แถบนีเต็มไปด้วยแพลงตอนและฝูงปลา
น้อยใหญ่จานวนมหาศาล จึงกลายเป็นจุดชมปลาโลมาและปลาวาฬที่มีชื่อเสียงที่สุด นักท่องเที่ยวจาก
ที่ต่างๆ จึงนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากนียังมีทิวเขาน้อยใหญ่ ลาธารจากรอยแยกเปลือกโลก
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กลางวัน
18.00 น.
ค่า

หน้ าผา แม่ น า น าตกและบ่อ นาพุร้ อน รวมถึง วัฒ นธรรมของชนเผ่ า ดังเดิ ม ทาให้ เมื องนีมี แหล่ ง
ท่องเที่ยวมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติไท่ลู่เก๋อ เป็นต้น
สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ
อุทยำนแห่งชำติไท่ลู่เก๋อ หรือที่คนไทยเรียกว่า “ทาโรโกะ”
เป็ น อุทยานที่ มีความอุดมสมบูรณ์ ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น อีกทังยังเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 1 ใน 3 อันดับต้นๆของประเทศ
ไต้ ห วั น มี พื นที่ ก ว่ า 506,000 ไร่ ตั งอยู่ ห่ า งจากตั ว เมื อ ง
ฮวาเหลียนประมาณ 15 กิโลเมตร หากมาเที่ยวชมที่นี่ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอัน
งดงามตระการตาของหุบเขาหินอ่อน หน้าผา ถา อุโมงค์และสายนาที่คดเคียว ซึ่งผาหินอ่อนเกิดจาก
การที่ถูกแม่นาลี่อู่กัดเซาะมาเป็นเวลานาน บวกกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทาให้อุทยานแห่ง
นีมีลักษณะเป็นหุบเขาแนวตังคล้ายตัวยู (U) ทาให้ผู้มาเยี่ยมชมอุทยานได้สัมผัสกั บความมหัศจรรย์ที่
ธรรมชาติรังสรรค์สิ่งสวยงามเหล่านีขึนมาเป็นทัศนียภาพที่สวยงามชวนประทับใจไม่รู้ลืม
ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1.30 – 1 ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญฯ หรือ อิสระรับประทานอาหารบนฝั่ง
เรือสาราญออกจากเมืองฮวาเหลียน เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองคีลุง ประเทศไต้หวัน
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เรือจัด
ขึนในแต่ละวัน หรือใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวกมากมายภายในเรือสาราญได้ตามอัธยาศัย หาก
ท่านใดต้องการซือสินค้าปลอดภาษีบนเรือ สามารถซือได้ที่ร้านขายสินค้า Duty Free ณ ตอนที่เรือ
ล่องน่านนาสากล
***ในวันนีท่านจะได้รับป้ายติดกระเป๋าแถบสีต่างๆ ทุกท่านต้องแยกของใช้ที่จาเป็นรวมถึงของมีค่าไว้
ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก ส่วนของใช้ที่ไม่จาเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วนามาวางหน้าห้อง
ของท่านก่อนเวลาเที่ยงคืน จากนันทางเจ้าหน้าที่เรือที่เป็นผู้ดูแลจะมาเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านไป
และท่านจะได้รับบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่านจะต้องทาการตรวจเช็คก่อนทาการชาระ
เงินในวันรุ่งขึน สาหรับท่านที่ชาระผ่านบัตรเครดิต ทางเรือจะหักค่าใช้จ่ายของท่านตามหมายเลขบัตร
เครดิตที่ท่านผูกไว้โดยอัตโนมัติ***
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วันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย. 63
เช้า
07.00 น.
09.00 น.

กลางวัน
บ่าย

คีลุง/ไต้หวัน – หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป – วัดหลงซำน –
ย่ำนซีเหมินติง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญฯ
เรือสาราญจอดเทียบท่า ณ เมืองคีลุง ประเทศไต้หวัน เมืองคีลุง หรือเรียกอีกชื่อว่า “เมืองจีหลง”
เป็นเมืองเล็กๆ ติดชายฝั่งทะเลที่มีท่าเรือขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไต้หวัน
นาท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสาราญฯ และนาท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้า
เมืองคีลุง ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุก
ท่ า นจะต้ อ งมายื น ยั น ระบุ รั บ ด้ ว ยตนเองจากนั นน าท่ า น
เดินทางสู่หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวย่าน
เมือ งเก่า โดยสองข้า งทางจะเต็มไปด้ ว ยร้า นค้า ท้อ งถิ่ นใน
บรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่า แก่ เช่น โรงนาชา ร้าน
ขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะ
ขนมสูตรพิเศษเฉพาะเมืองจิ่วเฟิ่น เช่น บัวลอยเผือก ลูกชินปลาสูตรโบราณ และโรตีสายไหม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่เมืองไทเป เมืองหลวงของสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวัน ตังอยู่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวัน
เป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรม นอกจากนียังเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศอีกด้วย พาท่านไหว้พระขอ
พรที่ วั ด หลงซำน หรื อ “วั ด เขามั ง กร” เริ่ ม สร้ า งขึ นในปี
1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลง
แล้วเสร็จในปี 1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัด
หลงซานได้ มี ก ารบู ร ณะใหม่ ห ลายครั งแต่ ยั ง คงความเป็ น
ศิลปะโบราณ ในช่วงสงครามโลกครังที่ 2 วัดหลงซานถูกระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหาย
ยับเยินแต่ "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในกลับไม่ได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุการณ์คราวนัน
ทาให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธากันมากขึนและนอกจากวัดหลงซาน
นี จะมี "พระโพธิ สั ต ว์ ก วนอิ ม" เป็ น พระประธานหลั ก แล้ ว
ด้านหลั งของพระอุโ บสถยั งมีเทพเจ้าต่างๆของลั ทธิเต๋าอีก
หลายองค์ ซึ่งเป็นวัดที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่ง
หนึ่ ง จากนั นน าท่ า นช้ อ ปปิ้ ง ย่ ำ นซี เ หมิ น ติ ง หรื อ สยาม
สแควร์ แห่ ง เมื อ งไทเป แหล่ ง รวมสิ น ค้ า แบรนด์ เ นม เช่ น
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ค่า

เสือผ้า กระเป๋า รองเท้า หลากหลายสไตล์ รวมไปถึงเครื่องสาอางแบรนด์ ยอดนิยมต่างๆ ให้เลือกซือ
อีกด้วย นอกจากนีแล้วยังมีร้านขายชานมไข่มุกชื่อดังอย่างร้าน Tiger Sugar ให้ได้ลิมลอง อิสระให้
ทุกท่านเลือกชมเลือกซือสินค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 63
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – มิตซุย เอำท์เลท พำร์ค –
เถำหยวน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึนชมวิวบนชัน 89) สถานที่
ท่องเที่ยวแห่งเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นตึกที่สูง
ที่สุดในประเทศไต้หวัน การออกแบบตึกนีเป็นการผสมผสาน
ระหว่างสัญลักษณ์อันเป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีน และ
ความเชื่อโบราณเพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยในปัจจุบัน
โดยลักษณะตัวอาคารถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงลาไผ่ 8 ปล้อง
ภายในตัวอาคารติดลู กตุ้ม เหล็กขนาดใหญ่ห นัก 900ตัน ทา
หน้าที่ป้องกันแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารสูงเสียดฟ้าแห่งนี สั่น
ไหวไปมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวด้วย นอกจากนีตึกไทเป 101 ยัง รวมเอาร้านค้าจากแบรนด์ดังมากมาย
เช่น Louis Vuitton, Christian Diorและ Chanel รวมทัง
ร้านอาหารขึนชื่อทังในและนอกประเทศมาไว้ในตึกสุดไฮเทคนี
อีกด้วย จากนันนาท่านชมอนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค ตังอยู่ใจ
กลางเมืองไทเป สร้างขึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่อดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค ด้านหน้าทัง 2 ข้าง มีโรงละครและโรงแสดงดนตรี
ซึ่งเป็นอาคารทรงจีนโบราณ ทาให้ที่แห่งนีกลายเป็นสถานที่
สาคัญในการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของไต้หวัน เนื่องจากเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและพิธีสาคัญต่างๆ
มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอำท์เลท พำร์ค แหล่งเลือกซือสิ่งของและเสือผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็น
ร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสาอางค์ เสือผ้า รองเท้า กระเป๋า
นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชันนาให้ท่านเลือกซือ
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18.45 น.
20.45 น.
21.35 น.
23.30 น.

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นาท่านเดินทางสู่สนำมบินเถำหยวนเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 473
เดินทางถึงสนำมบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 617
เดินทางถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตรำค่ำบริกำร
แบบห้องพัก
ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง
ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง
ห้องพักแบบมีระเบียง

ผู้ใหญ่ท่ำนละ
(พักห้องละ 2 ท่ำน)

35,999
37,999
39,999

ผู้ใหญ่ท่ำนที่ 3 และ 4 เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน)

35,999

32,999

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

9,500
10,500
11,500

**กรุ๊ปออกเดินทำงขันต่ำ 25 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่ำ 25 คน จะมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ**
- เมืองที่เรือจอดเทียบท่าหรือ เส้นทางต่างๆ ที่เรือล่องเข้ารวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ขึนอยู่ที่ดุลยพินิจของกัปตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่มีผลกับ
รายการข้างต้น
- รูปภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านัน

แบบห้องพักบนเรือ

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง
ขนำด 16.6 ตำรำงเมตร
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ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง
ขนำด 16.6 ตำรำงเมตร
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ห้องพักแบบมีระเบียง
ขนำด 24.2 ตำรำงเมตร

GRP.NRJH 0413: UPDATE 20-Nov-19

Page 10 of 14

อัตรำค่ำบริกำรนีรวม;
☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชันประหยัด (Economy Class) สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก
☑ ค่าห้องพักบนเรือสาราญ 3 คืน ตามแบบห้องพักที่ท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน)
☑ ค่าโรงแรม 1 คืนทีไ่ ต้หวัน ตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
☑ ค่าอาหารบนฝั่งตามรายการที่ระบุ
☑ ค่าอาหารบนเรือสาราญตามรายการที่ระบุ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสาราญ
☑ ค่ารถรับ – ส่ง และทัวร์ตามรายการที่ระบุ
☑ ค่าภาษีสนามบิน และภาษีท่าเรือ
☑ หัวหน้าทัวร์คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง
☑ ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสาหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ นาหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อใบ หากนาหนักหรือ
จานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
☑ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
*** ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี ***
อัตรำค่ำบริกำรนีไม่รวม;
☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
☒ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท ต่อทริป (เด็กชาระค่าทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
☒ ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
☒ ค่าประกันภัยบนเรือ
☒ ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 46.50 (ชาระบนเรือ)
☒ ค่าภาษีขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (International Tourist Tax) ท่านละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ชาระบนเรือ)
☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
กำรสำรองที่นั่ง / ห้องพัก
⁜ บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 1 วัน
⁜ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันมิฉะนันจะถือว่าการสารองการเดินทาง
นันถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดาเนินการ
GRP.NRJH 0413: UPDATE 20-Nov-19
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⁜ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และจะมีค่าใช้จ่าย

ในการเปลี่ยนชื่อครังละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครัง หรือตามราคาที่สายการบิน และบริษัทเรือสาราญเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครัง
⁜เมื่อท่านได้ชาระเงิน มัดจาหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทังหมด
⁜ เนื่องจากรายการทัวร์นีเป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
กรณียกเลิกกำรเดินทำง
⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 – 45 วัน หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจา 15,000 บาท
⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์
⁜ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทาง 14 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิน
⁜ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ นาเงินชาระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนาเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการแจ้ง
ยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชาระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็น การเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นันๆ
เงื่อนไข และ หมำยเหตุ
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทังหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
⁜คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทางในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึนราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีนามัน หรือมีการ
ประกาศขึนหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึนในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
⁜บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดทาการโดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเพื่อ
ทดแทน
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้เดินทางเป็นหลัก
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือสาราญ มีการแจ้งเปลี่ยนท่าเรือในการจอด หรือแจ้ ง
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เปลี่ยนเส้นทาง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอืออานวยโดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
⁜บริษัท ฯ จะไม่ รับผิ ดชอบต่อผลที่เ กิดขึ นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้า มเข้ าประเทศนันๆ การนาสิ่งของผิ ด
กฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิด
กฎหมาย
⁜การไม่รับประทานอาหารในบางมือ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่
กาหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนันๆ
⁜กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะ
ใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านัน (เล่มสีเลือดหมู)
⁜การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทังขาไปและขา
กลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อทาการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้กาหนด
⁜ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตาม
ระบบและเงื่อนไขของสายการบินนันๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทาการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านัน)
⁜หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นันไม่สามารถขอคืนเงินได้
⁜ในกรณีที่ลูกค้าซือตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเองและรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง
⁜ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัท ฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทาง
บริษัทฯ และได้ทาการออกตั๋วไปแล้วนัน บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทังสิน
⁜หลังจากการจอง และ ชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำตั๋วโดยสำรเครื่องบิน,
ค่ำธรรมเนียมของตั๋วและภำษีนำมันและอื่นๆ โปรดตรวจสอบรำคำกับทำงบริษัทอีกครัง
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