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โอกนิาวะ – อชิิกาก–ิ เมืองไทเป   
ช้อปป้ิงย่านสยามสแควร์แห่งไทเปซีเหมินตงิ  
ชมตกึไทเป 101 ตกึที่สูงที่สุดในมหานครไทเป  

ชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเชค หน่ึงในสัญลกัษณ์ของเมืองไทเป 
 เพลดิเพลนิกบัการพกัผ่อน และ สนุกสนานกบักจิกรรมภายในเรือ  

พกัห้อง OCEAN VIEW PREMIUM มีระเบียง 

ก าหนดการเดินทาง 
19 - 22 เมษายน 2563 

  

วนัอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 63 (1)     กรุงเทพฯ – ไทเป – ท่าเรือคลีุง (KEELUNG) 
04.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาท์เตอร์ 

D  สายการบินไทย  แอร์เวย์ (THAI  AIRWAYS )  

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

07.25 น. เหิรฟ้าสู่ ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย  แอร์เวย์ (THAI  AIRWAYS )  เที่ยวบินที่  TG 634 
11.15 น.      เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั  (TAIWAN) หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 

http://bit.ly/2NMk5YE


  
 

 

บ่าย             น าท่านเช็ค-อิน ลงเรือส าราญที่สะดวกสบาย
ที่ สุดของ  COSTA NEOROMANTICA 
CRUISE ด้วยระวางเรือขนาด 53,000  ตนั จุ
ผูโ้ดยสารไดก้วา่ 1,800  คน ห้องพกั 789  ห้อง 
ชั้นโดยสาร 12  ชั้น พร้อมพนกังานบนเรือกว่า 
620 คน สระว่ายน ้ า ท่ีใหญ่อลังการ พร้อม 
Entertainment Complex ต่างๆ มากมาย 

                    อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตาม
อธัยาศยั 

19.00 น.      เรือ COSTA NEOROMANTICA CRUISE ออกจากท่าเรือไทเป 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ // หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือ

สนุกสนานกบักิจรรมบนเรือ  
**ห้องพกั แบบ OCEAN VIEW PREMIUM  พกัผ่อนอย่างเตม็ทีก่บัการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือCOSTA NEOROMANTICA ** 

วนัจนัทร์ที่ 20 เมษายน 63 (2)  เมืองนาฮะ(โอกนิาวะ) ประเทศญีปุ่่น – ชมเมือง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) ส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมายกิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น  
Public Room :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 

Entertainment :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 

Sport and Activities :สระวา่ยน ้า สปอร์ท คอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness :หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 



  
 

 

14.00 น. เรือเทยีบท่า ณ ท่าเรือโอกินาวะ (นาฮะ) ประเทศญ่ีปุ่น นาฮะเป็นเมืองหลวงของโอกินาวะ ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่
บนชายฝ่ังติดกับทะเลจีนตะวนัออก ทาง
ตอนใต้ของเกาะโอกินาวะ เป็นศูนย์กลาง
การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ของ
จงัหวดัโอกินาวะ แหล่งท่องเท่ียวหลกัของ
ฮานะคือ ถนนโอกุซาอิ ท่ีมีร้านอาหารและ
ร้านขายของท่ีระลึกตามถนนตั้ งอยู่ เ ป็น
จ านวนมาก ท่านสามารถเลือกซ้ือทวัร์เสริม
จากทางเรือ หรือสามารถท่องเท่ียวประเทศ
ญ่ีปุ่นได้อย่างอิสระ สถานที่ ท่องเที่ยวที่
แนะน า คือ เซะนะกะจิมะ อุมิคะจิ   เทอเรส (SENAGAJIMA UMIKAJI TERRACE) มอลล์เล็กๆ บนเกาะเซะ
นะกะจิมะ ซ่ึงมีตวัอาคารและก าแพงสีขาว กบัฉากหลงัท่ีเป็นทอ้งฟ้าและน ้าทะเลท าใหไ้ดรั้บบรรยากาศสบาย ๆ 
แบบรีสอร์ทตากอากาศ และมีร้านคา้กว่า 30 
ร้านคา้และร้านอาหารท่ีคดัสรรมาเฉพาะ มี
ตั้งแต่ร้านขายเคร่ืองประดบัและของท่ีระลึก
พื้นเมือง ร้านขายผลิตภัณฑ์ผกัและผลไม้
ท่ีมาจากโอกินาวะ  รวมทั้ ง ร้ านอาหาร
หลากหลาย ท่ี เหมาะแก่การนั่งชมพระ
อาทิตยต์กดินริมทะเล พร้อมจิบค็อกเทลแก้
กระหายไปพร้อมกนั  ถนนโคคุไซ ถนนหลกั
ของเมืองนาฮะท่ีใครก็ต้องมาเยือนเม่ือมา
เท่ียวโอกินาวะ ถนนโคคุไซไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “1 ไมล์มหัศจรรย“์ (ซ่ึงเป็นการเล่นค าของ Mile > 
Miracle) บนถนนแห่งน้ีมีร้านคา้มากมายเรียงรายตลอดเส้นทาง ซ่ึงมีตั้งแต่ร้านของฝาก ร้านอาหารโอกินาวะ 
บาร์ คลบั คาเฟ่ และ ร้านขายของเก่าบนถนนแห่งน้ีท่ีใหคุ้ณไดส้ัมผสัและเพลิดเพลินเป็นระยะทางประมาณ 1.6 
กิโลเมตร นอกจากนั้นยงัมีร้านแนะน าของคนทอ้งถ่ินตามซอกซอยใกลเ้คียงอีกมากมาย  

21.00 น.      ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือนาฮะ 
22.00 น.      เรือออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองอิชิกากิ (ISHIGAKI)  อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั 

ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้
ตามใจชอบไมว่า่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) ส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย
กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ // หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั
หรือสนุกสนานกบักิจรรมบนเรือ  



  
 

 

เรือเทยีบฝ่ังระหว่างเวลา 14.00 น. – 22.00 น. กรุณากลบัลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
**ห้องพกั แบบ OCEAN VIEW PREMIUM  พกัผ่อนอย่างเตม็ทีก่บัการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือCOSTA NEOROMANTICA ** 

วนัองัคารที่ 21 เมษายน 63 (3)    เมืองอชิิกาก ิ(ประเทศญีปุ่่น) – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือท ากจิกรรมทีม่ีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมายกิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น  

Public Room :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 

Entertainment :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 

Sport and Activities :สระวา่ยน ้า สปอร์ท คอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness :หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
บ่าย              เดินทางถึงเมืองอิชิกากิ (ISHIGAKI) เป็นเกาะ

ท่ีใหญ่อนัดบัสามในจงัหวดัโอกินาวะ เสน่ห์คือ
เกาะแห่งน้ีอุดมไปด้วยธรรมชาติก่ึงเขตร้อน 
โดยจงัหวดัโอกินาวะ ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของญ่ีปุ่น 
ประกอบดว้ยหมู่เกาะริวกิว นับร้อยเกาะ เรียง
เป็นแนวยาวกว่าหน่ึงพนักิโลเมตร โดยเรียงตวั
จากทางตะวนัตกเฉียงใต้ของเกาะคีวชู (เป็น
เกาะทางตะวนัตกเฉียงใต้สุดของส่ีเกาะหลัก
ของญ่ีปุ่น) จนถึงเกาะไตห้วนั  เกาะโอกินาวะน้ีตั้งอยูก่ึ่งกลางระหวา่งเกาะคีวชูกบัเกาะไตห้วนั เกาะเซงกะกุ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ // หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือ
สนุกสนานกบักิจรรมบนเรือ  

เรือเทยีบฝ่ังระหว่างเวลา 14.00 น. – 21.00 น. กรุณากลบัลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
**ห้องพกั แบบ OCEAN VIEW PREMIUM  พกัผ่อนอย่างเตม็ทีก่บัการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือCOSTA NEOROMANTICA ** 

 
 
 
 



  
 

 

วนัพุธที่ 22 เมษายน 63      เมืองไทเป – CITY TOUR – อสิระช้อปป้ิง – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

              08.00 น. เรือจอดเทยีบท่าทีท่่าเรือคีลุง เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั จากนั้น น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียไคเชค (CHIANG 

KAI-SHEK MEMORIAL HALL ) เป็น

หน่ึงสัญญลกัษณ์ของประเทศไตห้วนั สร้าง

ข้ึนเพื่อร าลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดี

ไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใชส้ าคญั รถ 

และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจียงไคเชค 

ซ่ึงภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย คร้ังเสด็จมาเยือน

ประเทศไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2506 และไฮไลท์อีกอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม การ

เปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ัน

ส าริด ท่านเจียงไคเชค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆ

ชัว่โมง จากนั้น น าท่านชมตึกไทเป 101 (ไม่

รวมบัตรขึน้ช้ัน89) ตึกท่ีสูงท่ีสุดในมหานคร

ไทเป และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 

2547 – พ.ศ. 2553 ตึก ไทเป 101 ไดรั้บรางวลั  

“ผูน้ าการออกแบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม” 

ตึก ไทเป 101 มีจ  านวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น 

และ ชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น 

ห้างสรรพสินคา้ และร้านอาหารชั้นน า เช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , 

DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยงัมีลิฟตท่ี์เร็ว

ท่ีสุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(GUINNESS 

BOOK WORLD RECORDS) ท่ีความเร็ว 1,010 เมตรต่อ

นาที ใชข้ึ้นจากชั้น 5 ไปยงั ชั้น 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 

วนิาที เพื่อไปชมววิ ณ ชั้น 89  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(XIMENDING) หรือท่ีคน

ไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป  เป็นย่านช้

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)
https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)


  
 

 

อปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั และยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย ในย่านน้ีเป็นถนน
คนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น ้ าเงิน โดยสังเกตจากเสาขา้งทาง จะมีการระบุหมายเลยและท าสี
ไวอ้ย่างเป็นระเบียบ อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงส้ินค้าต่างๆ เช่น ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , 
ADIDAS , H&M , MUJI ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออก
เดินทางสู่สนามบิน 

***อสิระอาหารค า่เพ่ือสะดวกแก่การท่องเที่ยว*** 
20.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (THAI AIRWAYS) เทีย่วบินที ่TG 635 
23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ 
และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ี
การตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ (พกัห้องแบบ OCEAN VIEW แบบมหีน้าต่าง) 
ก าหนดการ 
เดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(เตียงเสริม)  

  พกัเด่ียว 

19– 22 เมษายน 2563 40,900 40,900 39,900 21,900 
คณะออกเดนิทางเม่ือมจี านวน 15 ท่านขึน้ไปเท่าน้ัน (มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย) 



  
 

 



  
 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรมธรรม)์ หากอายุเกิน 75 ปี ท่าน ตอ้ง

ซ้ือประกนัเพิ่ม 
 บริการขนสัมภาระขึน้-ลงเรือส าราญ 
 รวมค่าห้องพกัแบบด้านในมีหน้าต่าง ค่าภาษีท่าเรือและค่าอาหาร ภายในเรือ 

 
 
 



  
 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ระหว่างการท่องเทีย่ว โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั(หากท่านประทบัใจในการเดินทาง) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ วนัละ 200 บาท 
 ค่าทิปบริกร ท่ีคอยใหบ้ริการท่านในขณะท่ีอยูบ่นเรือ (56 USD) ทางเรือจะเก็บแบบอตัโนมติั เขา้กบัค่าใชจ่้ายหอ้งพกั 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา  หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกหลงัการยนืยนัและช าระเงินเรียบร้อยแลว้เก็บค่าใชจ่้าย 100% ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 


