
  

                                   

  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรอื : Majestic Princess 

เสน้ทาง : คลีงุ – โอกนิาวา่ – นา่นน า้สากล-อชิกิาก ิ– คลีงุ  (เรอื 5 วนั 4 คนื + ไทเป 1 คนื) 

วนัทีเ่ดนิทาง :  เมษายน   16-21,  30 เม.ย. – 5 พ.ค.           

 พฤษภาคม     7-12 
 



  

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพ-ไทเป 

04.30  น. เชค็อนิดว้ยตวัทา่นเอง ณ เคานเ์ตอรก์ารบนิไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิ

07.10  น. ออกเดนิทางสูไ่ทเปโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG634 ระหวา่งการเดนิทางบรกิารอาหารและ

เคร ือ่งดืม่รอ้น-เย็น 

11.50  น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ไกดท์อ้งถิน่รอรบัคณะ 

เพือ่เดนิทางสูภ่ตัตาคาร 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค็ สรา้งจากหนิออ่นทัง้หลงั ส าหรบัการศกึษาชวีประวตัแิละผลงาน

ของอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็พรอ้มถา่ยรปูกบัรปูป้ันทองเหลอืงขนาดใหญท่ีต่ ัง้อยูใ่นโถงใหญช่ ัน้

บน จากน้ันน าทา่นสูย่า่นซเีหมนิตงิ อริะชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควร 

ค ่า  อาหารค ่าอสิระตามอธัยาศยั  

วนัทีส่องของการเดนิทาง  ไทเป-คลีงุ-ลงเรอื Majestic Princess 

เชา้ อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

… น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ ทา่เรอื KEELUNG เพือ่

เชค็อนิขึน้เรอืส าราญ Majestic Princess  

Majestic Princess สงูถงึ 19 ช ัน้ ระวางขบัน า้ 

143,700 ตนั มจี านวนเคบิน้ 1,780 เคบิน้ 

รองรบัผูโ้ดยสารได ้3,560 ทา่น   

ทา่นสามารถเชค็อนิไดต้ัง้แต่เวลา 13.00-16.00 

น.  

... ขอเชญิทกุทา่นรว่มชมการสาธติเกีย่วกบัความปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) **ผูโ้ดยสารทกุทา่น

จ าเป็นตอ้งรว่มชมการสาธติการใชอ้ปุกรณค์วามปลอดภยัตา่ง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน** 

17:00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เรอื  มุ่งหนา้สู่ โอกนิาวา ประเทศญีปุ่่ น  

อสิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆบนเรอื อาท ิชมการแสดงสดุอลงัการ หรอื น่ังฟังเพลงจบิเคร ือ่งดืม่

เย็นๆ หรอื สนุกสนานกบัการเตน้ร า พรอ้มทัง้เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  เลอืกรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้ง Main Dining   

  *Symphony Dining Room (ช ัน้ 5 กลางเรอื) 

  *Concerto Dining Room (ช ัน้ 6 กลางเรอื) 

  *Allegro Dining Room (ช ัน้ 6 ทา้ยเรอื) 

 หรอืหอ้งบุฟเฟต ์World Fresh Market Place (ช ัน้ 16 กลางเรอื)  

 หลงัอาหารค ่าอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืลองเสีย่งโชคในหอ้งคาสโิน  

 



  

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   โอกนิาวา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ หลงัอาหารเชญิทา่น

พกัผ่อนสบายๆ บนเรอืส าราญ Majestic 

Princess และเลอืกรว่มกจิกรรมน่าสนใจ

ตา่งๆ บนเรอืโดยดไูดจ้าก Princess Patter 

ในหอ้งพกัของทา่น 

 **ทา่นทีต่อ้งการลงเทีย่วทีญ่ีปุ่่ นตอ้งลงผ่าน 

ตม. ในวนันี ้หากทา่นไม่ไดผ้่าน ตม. วนันี้

จะไม่สามารถลงทีญ่ีปุ่่ นในวนัอืน่ๆ ได ้ โปรด

เตรยีมส าเนาหนังสอืเดนิทาง 1 แผ่นเพือ่ใช ้

ผ่าน ตม. ญีปุ่่ น** 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  

13.30 น. เรอืเทยีบทา่ทีน่าฮา โอกานาวา ประเทศญีปุ่่ น เกาะโอกนิาวาเป็นเกาะทีข่ึน้ช ือ่ดา้นหาดทรายขาวสวย

น า้ทะเลสคีรามและปะการงัทีย่งัสมบูรณท์ าใหจ้งัหวดัโอกนิะวาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัอกีเกาะหน่ึง

ของญีปุ่่ น 

(ลกูคา้สามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วเมอืงนาฮา ไดด้ว้ยตวัเองหรอืสามารถซือ้รายการทวัรจ์ากทางเรอื 

แตต่อ้งกลบัมาขึน้เรอือยา่งนอ้ย 1 ช ัว่โมง 30 นาท ีกอ่นเรอืออกจากทา่) 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้ง Main Dining หรอืหอ้งบุฟเฟต ์ และหลงัอาหารอย่าพลาดชมการ

แสดงสดุอลงัการบนเรอื หรอืจะเปลีย่นบรรยากาศไปน่ังฟังเพลงพรอ้มจบิเคร ือ่งดืม่เบาๆ รมิสระว่ายน ้า

ของเรอืก็โรแมนตกิไปอกีแบบ 

23.30 น. เรอื Majestic Princess ออกจากนาฮา มุ่งหนา้สูน่่านน า้สากล 

   

 



  

 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง   ลอ่งน่านน า้สากล 
ทัง้วนั พกัผ่อนสบายๆ บนเรอืส าราญ Majestic Princess และเลอืกรว่มกจิกรรมน่าสนใจตา่งๆ บนเรอืโดยดู

ไดจ้าก Princess Patter ในหอ้งพกัของทา่น 

   

   

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   อชิกิาก ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ หลงัอาหารเชญิทา่นพกัผ่อนสบายๆ บนเรอืส าราญ Majestic Princess และ

เลอืกรว่มกจิกรรมน่าสนใจตา่งๆ บนเรอืโดยดไูดจ้าก Princess Patter ในหอ้งพกัของทา่น 

07.00 น. เรอืเทยีบทา่ทีเ่มอืงอชิกิาก ิเกาะเล็กๆ แต่มเีสน่หช์วนหลงใหล

อกีแห่งหน่ึงของหมู่เกาะโอกนิาวา 

(ลกูคา้สามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วอชิกิาก ิไดด้ว้ยตวัเองหรอื

สามารถซือ้รายการทวัรจ์ากทางเรอื แตต่อ้งกลบัมาขึน้เรอื

อยา่งนอ้ย 1 ช ัว่โมง 30 นาท ีกอ่นเรอืออกจากทา่) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหารของเรอื 

18.00 น. เรอื Majestic Princess ออกจากอชิกิาก ิมุ่งหนา้สูค่ลีงุ ประเทศไตห้วนั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอื หลงัอาหารพกัผ่อนอสิระตามฮธัยาศยั   

วนัทีห่กของการเดนิทาง   คลีงุ-ไทเป-กรงุเทพ 
 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอื 

07.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื Keelung หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ไกดท์อ้งถิน่รอรบัทา่น 

ณ ประตทูางออก เพือ่น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

14.15 น. อ าลาไตห้วนั มุ่งหนา้สูป่ระเทศไทย โดยสาการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG633 

17.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

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



  

 

อตัราคา่บรกิาร   

 
  หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง   ทา่นละ            46,800.-  บาท 
 
  หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง   ทา่นละ             50,300.-  บาท  
 

คา่บรกิารรวม 

  ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดัและ ภาษีสนามบนิ 

 โรงแรมทีพ่กักอ่นขึน้เรอื 1 คนืตามทีไ่ดร้ะบไุวห้รอืโรงแรมในระดบัเดยีวกนั  (พกั 2 ทา่น / 1 หอ้ง ) 

  หอ้งพกับนเรอื(พกั 2 ทา่นตอ่ 1หอ้ง / 4 คนื) 

  ภาษีทา่เรอื 

  Pre-Tour ครึง่วนัในไทเป  

  รถรบัสง่สนามบนิ – โรงแรม – ทา่เรอื – สนามบนิ 

คา่บรกิารไม่รวม 

  วซีา่ไตห้วนั**ไตห้วนัยกเวน้การตรวจลงตราหรอืวซีา่ใหแ้กนั่กท่องเทีย่วไทยเป็นเวลา30วนั    เร ิม่ฟรวีซีา่ตัง้แต่วนัที ่1 

สงิหาคม 59 – 31 กรกฎาคม 61  (ขยายเวลาเพิม่อกี 1 ปี) 

  คา่ทปิบนเรอืหอ้งไม่มหีนา้ตา่งและหอ้งมรีะเบยีง @ USD54.00 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่ม่ระบไุวใ้นรายการเชน่  คา่โทรศพัท,์  คา่อนิเทอรเ์น็ต,  คา่ซกัรดี, คา่เคร ือ่งดืม่ ฯลฯ 

  ทวัรบ์นฝ่ังทีเ่รอืจอดเทยีบทา่  

  ประกนัสขุภาพ และอบุตัเิหต ุ  

  ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  / ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

การส ารองทีน่ั่ง   

สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางทกุทา่น พรอ้มระบุวนัทีเ่ดนิทาง แบบหอ้งพกั และจบัคูห่อ้งพกั เพือ่สง่

รายชือ่ใหท้างเรอื และทีอ่ยูพ่รอ้มเบอรต์ดิตอ่ทีส่ะดวก  

เงือ่นไขการช าระเงนิ (เมือ่ท าการจอง) 

  ช าระมดัจ าทา่นละ 10,000.-บาท ภายใน 1-3 วนั หลงัจากทีท่า่นไดท้ าการจองและไดร้บัการยนืยนัจาก

ทางเรอื 

  ช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดภายใน 75 วนักอ่นออกเดนิทาง 

***หากระยะเวลาในการจองนอ้ยกวา่ 75 วนักอ่นเดนิทาง บรษิทัฯ ใครข่อเรยีกเก็บยอดทัง้หมดทนัททีีท่ าการ

จอง*** 

            ***บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัช าระดว้ยเชค็*** 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
   ยกเลกิมากกวา่  75  วนัขึน้ไป                   ช าระค่าด าเนินการ 4,000.- บาท 

  ยกเลกิภายใน  74 – 61 วนักอ่นเดนิทาง          ไม่คนืเงนิค่ามดัจ า 
  ยกเลกิภายใน  60 – 29 วนักอ่นเดนิทาง          ช าระ  50% ของราคาเต็ม 
  ยกเลกิภายใน  28 – 15 วนักอ่นเดนิทาง          ช าระ  75% ของราคาเต็ม 
  ยกเลกิภายใน  14 วนักอ่นเดนิทาง          ช าระ 100 % เต็ม 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หอ้งพกับนเรอืส ำรำญมำเจสตกิ ปริน๊เซส (Majestic Princess) 
 

หอ้งไม่มหีนา้ตา่ง (Interior) 
ขนาดหอ้ง: 14-15 ตารางเมตร 
เตยีงใหญ ่1 เตยีง หรอืเดีย่ว 2 เตยีง  

สิง่อ านวยความสะดวก: ตูเ้ย็น ทวีจีอแบน หอ้งน า้
สว่นตวั ไดรเ์ป่าผม ตูเ้ซฟ 

 

หอ้งมรีะเบยีง (Balcony) 
ขนาดหอ้ง : 19-20 ตารางเมตร 
เตยีงใหญ ่(Queen bed) 1 เตยีง  

สิง่อ านวยความสะดวก: ตูเ้ย็น ทวีจีอแบน หอ้งน า้
สว่นตวั ไดรเ์ป่าผม ตูเ้ซฟ มรีะเบยีงพรอ้มโตะ๊เกา้อี ้

 

 


