
 

CODE: NRWC 040604 
 
 

 
 

Date Port Arrival Departure 

 

D1–06APR20 Okinawa (Japan) Embark 19:00 
D2–07APR20  Miyakojima (Japan) 09:00 19:00 

D3–08APR20  Keelung (Taiwan) 08:00 17:00 

D4–09APR20 Ishigaki (Japan)  08:00 17:00 

D5–10APR20 Okinawa (Japan) 09:55 Disembark

 

 

Date Port Arrival Departure 

D1–13APR20 Okinawa (Japan) Embark 22:00 
D2–14APR20  Cruising - - 

D3–15APR20  Hualine (Taiwan) 08:00 18:00 

D4–16APR20 Keelung (Taiwan) 07:00 15:00 

D5–17APR20 Okinawa (Japan) 14:00 Disembark
 
 

 *** จองดวนจาํนวนจาํกัด *** 

 

  ราคาหองพกับนเรอื  
ตอทาน (บาท) 

ประเภทหองพกับนเรอื [Classic] 3rd & 4th 

(ผูใหญ) 

เด็กอายุต่ํากวา 
12 ป *** 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน 

Inside 
หองดานใน 

Outside 
หองมีหนาตาง 

Balcony 
หองมีระเบียง 

เม.ย: 06 – 10, 13 – 17  19,900 21,900 25,900 13,900 8,000

** Premium Class : เพิม่ทานละ 1,000 บาท **  [หองชัน้บน, สามารถเลอืกรอบรบัประทานค่าํอาหารไดลวงหนา] 
 
ราคานี้รวม 

หองพักบนเรือ หองพักคู รวม 4 คืน (พักสองทานตอหอง)  /  ภาษีทาเรือ และ คาประกันบนเรือ   
 อาหารทุกม้ือบนเรือ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ)  

 
ราคานี้ไมรวม 

 ตั๋วเครื่องบินในเสนทาง BKK – Okinawa – BKK  
 Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax] 
 คาวีซา (ถามี) , คาทัวรบนฝง, คาใชจายสวนตัว, ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทิปบนเรือ ผูใหญ ทานละ USD 58.00 / เด็กอายุ 12 – 04 ป USD 29.00 / เด็กอายุนอยกวา 4 ป ฟรี 

 
เงือ่นไขการจอง    : สงจองพรอมหนาหนงัสอืเดนิทาง 
เงือ่นไขการชาํระเงนิ     :       ชาํระเตม็จาํนวนทันทหีลงัจากหองพกัไดรบัการยนืยัน 
เงือ่นไขการยกเลกิ   :    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินในทุกกรณี 



 

 
*** ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นี ้ขึน้อยูกบัระยะเวลาในการจอง, จาํนวนหองพกับนเรอืและสายการบนิทีย่งัวางอยู *** 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูเดินทาง พาสปอรต ตองมีอายุมากกวา 6 เดือน (180 วัน) นับจากวันเดินทาง 
2. สตรีที่มีอายุครรภตั้งแต 24 สัปดาห ทางเรือขอสงวนสิทธ์ิไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
3. สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ทางเรือขอสงวนสิทธ์ิไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
4. ในกรณีชาวตางชาติ กรุณาตรวจสอบเรื่องวีซากอนจอง และ ตองมีวีซาพรอมกอนเดินทาง (ไมรวมในคาใชจาย)  
5. การอนุมัติวีซาขึ้นอยูกับความสมบูรณของเอกสารของแตละบุคคล และ เปน เอกสิทธ์ิ ของทางสถานทูต  

ทางบริษัทฯ เปนเพียงตัวแทนในการยื่นเทาน้ัน 
6. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืน

คาทัวรใหได 
7. ** สําคัญ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว  หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง 

อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ ท้ังน้ีลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง  และการพิจารณาเปนของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเทาน้ัน 
ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น 

8. ระหวางการเดินทางทองเที่ยว หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทจะถือวาทาน
สละสิทธ์ิและไมสามารถขอคืนคาบริการได 

9. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัท
ฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 

10. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซึ่งเปนไปตามโปรแกรมการเดินทาง
ของทางเรือเปนหลัก  โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ 

11. หากทานไดทําการจอง และ ชําระเงินมัดจํา หรือ เต็มจํานวนแลว ทางบริษัท ถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขท่ี
ระบุไวขางตน 

 
  
 



 

A New Cruise  Experience  
 
 
 
 
 

Technical Data 
 56,000 gross tons        Guest Capacity : 1,800   
 Number of Crew :  622     Length :221 Meters   
 Width :  31  Meters      Deck : 12  (10 for guests)   
 Guest Cabin : 789      Inaugural Cruise : 1993      
 Last Refurbished : 2012, T. Mariotti - Italy  Builder : Fincantieri - Italy  

 Cabin / หองพัก 
Balcony : 24.20M2 (for 2 to 4 people) 

 

 

1 double bed (or 2 single beds), 
1 foldaway bed,  
1 sofa bed floor, 
Private balcony

 

Ocean View  : 16.60M2 (for 2 to 4 people) 

 

 

1 double bed (or 2 single beds), 
2 foldaway beds, 

Non – opening window

 
 

Inside  : 16.60M2 (for 2 to 4 people) 

 

 

1 double bed (or 2 single beds), 
2 foldaway beds

 


