
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

  
 

   
  
 



 
 

 

รายการล่องเรอืส าราญ Costa neoRomantica (ฉบบัย่อ) 

15 – 19 เมษายน 2563 

 

วนัทีเ่ดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

D 1 

15 เมษายน 2563 

กรุงเทพฯ 

21:00 

ผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตู 8 แถว Q 

 รบัเอกสารการเดินทางจากเจา้หนา้ที่ ที่รอตอ้นรบัท่าน  

 ท าการเชค็อิน ณ เคานเ์ตอรส์ายการบินคาเธ่ย ์แปซฟิิก  

D 2 

16 เมษายน 2563 

กรุงเทพฯ – ไตห้วนั 

01:45 

06:35 

 

 

 

 

กลางวนั 

15:00 

ค ่า 

ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบิน BR206 

ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน, ประเทศไตห้วนั 

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  อนุสรณส์ถานเจียงไคเชก  วดัหลง

ซาน  ท่าเรอืคีลุง เพ่ือท าการเชค็ดินขึน้เรอืส าราญ Costa 

neoRomantica “กรุณาเช็คอินขึน้เรืออย่างน้อย 2 ชัว่โมงก่อน

เรือออกจากทา่” 

รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื 

เรอืออกจากท่า มุ่งหนา้สู่เมืองโอกินาว่า, ประเทศญ่ีปุ่น 

รบัประทานอาหารค ่า บนเรอื 

พกับนเรอื Costa neoRomantica 

D 3 

17 เมษายน 2563 

เมอืงโอกนิาว่า 

14:00 – 22:00 

เชา้ / กลางวนั 

14:00 

 

ค ่า 

22:00 

รบัประทานอาหารเชา้ / กลางวนั บนเรอื 

รอืจอดเทียบท่า ณ เมืองโอกินาว่า, ประเทศญ่ีปุ่น 

ลงเที่ยวตามโปรแกรมที่ท่านเลือกซือ้ หรอื อิสระตามอธัยาศยั 

รบัประทานอาหารค ่า บนเรอื 

เรอืออกจากท่า มุ่งหนา้สู่เกาะมิยาโกะจิมา, ประเทศญ่ีปุ่น 

พกับนเรอื Costa neoRomantica 

D 4 

18 เมษายน 2563 

เกาะมยิาโกะจมิา 

10:00 – 18:00 

Tender 

เชา้ 

10:00 

 

กลางวนั / ค ่า 

18:00 

รบัประทานอาหารเชา้ บนเรอื 

เรอืจอดลอยล านอกเกาะมิยาโกะจิมา, ประเทศญ่ีปุ่น 

ลงเที่ยวตามโปรแกรมที่ท่านเลือกซือ้ หรอื อิสระตามอธัยาศยั 

รบัประทานอาหารกลางวนั / ค ่า บนเรอื 

เรอืออกจากท่า มุ่งหนา้สู่เมืองคีลุง, ประเทศไตห้วนั 

พกับนเรอื Costa neoRomantica 

D 5 

19 เมษายน 2563 

ไตห้วนั – กรุงเทพฯ 

 

เชา้ 

07:00 

 

กลางวนั 

บ่าย 

20:45 

23:30 

รบัประทานอาหารเชา้ บนเรอื 

เรอืจอดเทียบท่า ณ ท่าเรอืคีลุง, ประเทศไตห้วนั 

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  จิ่วเฟ่ิน 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

ซเีหมินติง  สนามบินเถาหยวน 

ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน BR205 

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 



 
 

 

วนัแรก : 15 เมษายน 2563 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

21:00 พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 8 แถว Q เคาน์เตอร ์

สายการบนิ Eva Air  

กรุณาเดนิทางถงึสนามบนิล่วงหน้าก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างน้อย 4 ช ัว่โมงเพื่อท าการ

เช็คอนิ แลกบอรด์ดิง้พาสต ์และ โหลดสมัภาระดว้ยตวัท่านเอง 

 

วนัทีส่อง : 16 เมษายน 2563 กรุงเทพฯ – ไทเป, ประเทศไตห้วนั 

01:45 ออกเดนิทางโดยสายการบินอวีเีอแอร ์ เหนิฟ้าสู่กรุงไทเป, ประเทศไตห้วนั โดยเทีย่วบิน BR206 

 บรกิารอาหาร และ เคร ือ่งด ืม่บนเคร ือ่ง 

06:35 ถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน, ประเทศไตห้วนั  

Welcome to Taipei 
หลงัผ่านพธิกีารการตรวจคนเขา้เมืองและพธิกีารทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ 

 “อนุสรณ์ส ถานเจียงไค เชก ” (Chiang Kai-Shek 

Memorial Hall) สถานที่ท ี่เ ป็นสัญญลักษณข์องประเทศ

ไตห้วนั สรา้งขึน้ต ัง้แต่ปี 1976 เพือ่เป็นการร าลึกและเทิดทูน

อดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก อกีไฮไลทส์ าคญัทีไ่ม่ควรพลาด

ในการมาเทีย่วชมอนุสรณส์ถานเจยีงไคเชก คอืพธิเีปลีย่นเวรทหาร 

ซ ึง่จะมีทุกๆ ตน้ช ัว่โมง  จากน้ันแวะนมัสการสิง่ศกัด ิส์ ิทธ ิเ์พื่อความ

เป็นสิ ร ิม งคลที่  “ว ัดหลงซาน “หร ือ  เ หม งเ จ ีย  หลงซาน 

(Longshan Temple) หน่ึงในวดัทีเ่ก่าแก่และมีช ือ่เสียงมากที่สุด

แห่งหน่ึงของไทเป มีอายุเกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยชาวฝู

เจ ีย๊นชว่งปีค.ศ. 1738  มีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับว ัดพุทธของจ ีนแต่มีลูกผสมของ

ความเป็นไตห้วนั  

11:00 น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื “คลีุง” เพือ่เชค็อนิขึน้เรอืส าราญ “คอสตา้ นีโอโรมานตกิา้” 

Welcome to Keelung Port 
 ** ทางเรอืจะเปิดใหท้ าการเชค็อนิขึน้เรอืไดป้ระมาณ 5 ช ัว่โมงก่อนเรอืออกจากท่า ** 

 *** เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเชค็อนิ *** 

1. พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทีม่ีอายุการใชง้านเหลอืมากว่า 6 เดอืน  

2. ตั๋วเรอื, Boarding Form ของ Costa  
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Welcome on board Costa neoRomantica! 
ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่เรอืส าราญสุดหรู คอสตา้ นีโอโรมานตกิา้ 

 
หลงัเชค็อนิขึน้เรอืเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิท่านอสิระกบักจิกรรมหลากหลายบนเรอื 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื ทีห่อ้งบุฟเฟ่ตไ์ดต้ามอธัยาศยั 

14:00 ขอเชญิท่านน าเสือ้ชชูพีไปรว่มฟังการสาธติระบบเพือ่ความปลอดภยัในการเด ินทาง  กับเรอืส าราญ 

(Emergency Drill) โดยกรุณาเชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

15:00 เรอืล่องออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ “โอกนิาว่า”, ประเทศญีปุ่่น  

 รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื ทีห่อ้งบุฟเฟ่ตไ์ดต้ามอธัยาศยั 

 ** เวลาอาหารค ่าทีห่้องอาหารหลกัในเสน้ทางนี้แบ่งเป็น 2 รอบ ** 

 รอบแรก เร ิม่เวลา 17:30    รอบสอง เร ิม่เวลา 20:00 

 ทัง้นี้ท่านสามารถตรวจสอบรอบเวลาอาหารทีแ่น่นอนจากเอกสารยนืยนัทีแ่จกอยู่ภายในหอ้งพักของท่าน 

หลงัอาหาร เชญิท่านชมการ แสดงจากนักแสดงมืออาชพี หรอืจะรว่มสนุกสนานกับการเตน้ร า หรอื 

ค ่าค ืนไนทก์ ับ Rock’n Roll ที่จะท าใหท่้านเพลิดเพลินอย่างไม่ รูจ้บ ที่หอ้ง Grand Bar หรอื 

Cabaret Vienna ในทุกๆ วนั หรอืเสีย่งโชคในคาสโินตามอธัยาศยั 

 

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa neoRomantica 
 

วนัทีส่าม : 17 เมษายน 2563 โอกนิาว่า, ประเทศญีปุ่่น 

เรอืจอดเทยีบท่าเวลา 14:00 – 22:00 

 รบัประทานอาหารเชา้ และ กลางวนั ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino  

14:00 เรอืเทยีบท่าเมือง “โอกนิาว่า”, ประเทศญีปุ่่น จงัหวดัทางใตสุ้ดของประเทศ ทีป่ระกอบดว้ยเกาะโอกิ

นาว่าและเกาะย่อยอกีกว่า 160 แห่ง โอกนิาว่าต่างมีความเ ป็นมา

ทางประว ัต ิศาสตรท์ี่แตกต่างก ัน จ ึงท าใหเ้ก ิดว ัฒนธรรมที่เ ป็น

เอกลกัษณ ์ในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และเป็น

ตวัแทนของญีปุ่่นในฐานะสถานทีพ่กัตากอากาศเขตรอ้นหน่ึงเด ียว

ในญีปุ่่น มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศมาเยือนเป็น

จ านวนมาก  เชญิท่านอิสระพักผ่อนบนเรอืตามอัธยาศัย หรือ 

เลอืกซ ือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื ส าหรบัท่านทีจ่องทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมาย

ทีท่างเรอืแจง้ เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  ส่วนท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเอง จะสามารถลงจากเรอืได ้

ระวางขบัน ้า 57,100 ตนั / ความยาวของเรือ 725 ฟุต / ความกวา้งของเรือ 101 ฟุต / จ านวนผูโ้ดยสารสูงสุด1,800 ท่าน / 
จ านวนหอ้งพกั 789 หอ้ง / จ านวนลูกเรือ  622 คน / จ านวนช ัน้ใหบ้ริการ (Deck) 12 (10 ช ัน้ส าหรบัผูโ้ดยสาร)   

เปิดใหบ้ริการอย่างเป็นทางการในปี 1993  (restyling 2012) 
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ภายหลงัตามทีเ่รอืแจง้ อย่าลมืน า Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง  (หมาย

เหตุ :  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะท าทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง)   

 สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า 

< Shuri Castle     ปราสาทชรุ ิ    

< Kokusai Dori, Heiwa Dori  ถนนโคคไุซ, ถนนเฮวะ   

< Makishi Fish Market   ตลาดปลามะคชิ ิ    

< Okinawa World  

** กรณีทา่นทีล่งจากเรือเพื่อไปทอ่งเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชัว่โมง ** 

 รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื ทีห่อ้งบุฟเฟ่ตไ์ดต้ามอธัยาศยั 

22:00 เรอืล่องออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ เกาะมยิาโกะจมิะ, ประเทศญีปุ่่น 

 

วนัทีส่ ี ่: 18 เมษายน 2563 เกาะมยิาโกะจมิะ, ประเทศญีปุ่่น 

 

เรอืจอดเวลา 10:00 – 18:00 [Tender] 

 รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino  

10:00 เรอืจอดลอยล าบรเิวณดา้นนอกของ “เกาะมยิาโกะจิมะ” (Miyakojima) เกาะใหญ่อันดับที่สี่ของ

โอกนิาว่า   มีชายหาดที่งดงาม และ เป็นจุดด าน ้าเพื่อชมแนว

ปะการงัทีด่ที ีสุ่ดแห่งหน่ึงของญีปุ่่น  โดยมีเมือง “ฮริาร่า” (Hirara) 

เป็นเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะนี ้ มีรา้นอาหารและบารเ์ปิดใหบ้รกิาร

กบันักท่องเทีย่ว  (หมายเหตุ  เน่ืองจากเรอืจอดลอยล า ตอ้งน่ังเรอื

Tender หรอืเรอืเล็กเขา้สู่ฝ่ัง กรุณาเผอืเวลาในการเดนิทางดว้ย)    

 เชญิท่านอสิระพกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื เลือกซ ือ้ทัวรบ์น

ฝ่ังกบัทางเรอื ส าหรบัท่านทีจ่องทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรอืแจง้ 

เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  ส่วนท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรอืไดภ้ายหลัง

ตามทีเ่รอืแจง้ อย่าลมืน า Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ที่ลงและขึน้เที่ยวบนฝ่ัง  (หมายเหตุ :  

ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะท าทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง)  

 สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า 

< Maehama Beach, Sunayama Beach  หาดมาเอฮามะ, หาดซนุะยามะ 

< Tuyumya Grave     สุสานทูยูมิยะ 

< Higashi Hennazaki    แหลมฮกิาชเิฮ็นนะซาก ิ

< Irabu Ohashi Bridge   สะพานอริาบุโอฮาช ิ

< Miyakojima Botanical Garden  สวนพฤกษศาสตรม์ิยาโกะจมิะ 

** กรณีทา่นทีล่งจากเรือเพื่อไปทอ่งเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชัว่โมง ** 

 รบัประทานอาหารกลางวนั และ ค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื หรอื อสิระตามอธัยาศยั 

18:00 เรอืล่องออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ “เมอืงคลีุง”, ประเทศไตห้วนั 

คนืนี้   ขอใหท้่านน ากระเป๋าใหญ่ ทีผู่กป้ายตดิกระเป๋าใหม่ เรยีบรอ้ยแลว้ วางไวห้น้าหอ้ง 

ภายในเวลาทีเ่รอืก าหนด(ตรวจสอบเวลาจาก “Today”) ทางเจา้หน้าที่เรอืจะ

น าไปเก็บ และ น าลงจากเรอืใหท่้านเพือ่ความสะดวกในการขึน้ฝ่ัง 

 เรยีนแนะน าใหท่้านเตรยีมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใชส่้วนตวั ส าหรบัวนัรุง่ขึน้ 

หมายเหตุ : วนัและเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงใหเ้ช็คเวลาทีแ่น่นอนจาก Today 
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พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa neoRomantica 
 

วนัทีห่้า : 19 เมษายน 2563 คลีุง – จิว่เฟ่ิน – ไทเป – กรุงเทพฯ 

เรอืจอดเทยีบท่าเวลา 07:00 

 รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟ่ต ์Giardino  

หลงัอาหารขอใหทุ้กท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย พรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ ที่ท่านไดร้บัแจง้ 

Today เจา้หนา้ทีจ่ะประกาศเรยีกลงเรอืตามล าดบั 

07:00 เรอืเทยีบท่าเมือง “คลีุง” ประเทศไตห้วนั หลังผ่านการตรวจ

รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางไปยงัถนนสายเก่าใน 

“จิว่เฟ่ิน” (Jiufen Old Street) ถนนท่องเทีย่วหลกัอยู่ท ี่ย่าน

เมืองเก่า สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถ ิน่ในบรรยากาศ

บา้นเรอืนและอาคารเก่าๆ เชน่ โรงน ้าชา  รา้นขายของที่ระลึก 

รา้นขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมือง

จ ิว่เฟ่ินเชน่ บัวลอยเผอืก ลูกช ิน้ปลาสูตรโบราณ และโรตสีายไหมเป็นตน้ 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ ิน่ 

บ่าย ชว่งบ่ายวนันีเ้ชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิง “ย่านซเีหมินติง” (Ximending) แหล่งชอ้ปป้ิงของว ัยรุ่นที่มี

ช ือ่เสยีงมากทีสุ่ดของไตห้วนั มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป(Harujuku of Taipei) เต็มไปดว้ยรา้นคา้ 

รา้นอาหาร รา้นคาเฟ รา้นขนม ต่างๆ นอกจากน้ันยงัมีสนิคา้หลากหลายแบบ หลากหลายประเภท

โดยเฉพาะแฟช ัน่จากญีปุ่่น ใหท่้านไดเ้ดนิเล่น และ ชอ้ปป้ิงกนัอย่างเพลดิเพลิน  ไดเ้วลาอันสมควร 

น าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 

20:45 ออกเดนิทางโดยสายการบิน Eva Air เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบิน BR205 

23:30 ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ     

 

 

 

หมายเหตุ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
      Page 7 of 9 

 
 

 

 

 

 

Date Port Arr Dep 

D1 – 15APR20  Bangkok 

D2 – 16APR20 
Bangkok – Taipei  by BR206  01:45 – 06:35 

Keelung (Taiwan) Embark 15:00 

D3 – 17APR20   Okinawa (Japan) 14:00 22:00 

D4 – 18APR20 Miyakojima (Japan)  10:00 18:00 

D5 – 19APR20 
Keelung (Taiwan) Disembark  07:00 

Taipei  –  Bangkok by BR205 20:45 – 23:30  
 

*** จองด่วนจ านวนจ ากดั *** 

     

  ราคาหอ้งพกับน
เรือ ต่อทา่น 

(บาท) 

ประเภทหอ้งพกับนเรือ [Classic] 
3

rd
 & 4

th 

(ผูใ้หญ่) 

เดก็อายุต า่   

กว่า 12 ปี *** 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 
Inside 
หอ้งดา้นใน 

Outside 
หอ้งมีหน้าต่าง 

Balcony 
หอ้งมีระเบียง 

15 – 19 เม.ย. 63 36,900 37,900 41,900 32,000 26,000 

Promotion : จองภายใน 15 ม.ค. 63 รบัฟร ีค่าทิปบนเรอืผูใ้หญ่ ท่านละ  $46.50 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี  $23.25   

 

ราคาน้ีรวม 

4 ต ั๋วเครือ่งบินช ัน้ประหยดั ในเสน้ทาง BKK – Taipei – BKK โดยสายการบิน  

4 หอ้งพกับนเรอื หอ้งพกัคู ่รวม 3 คืน (พกัสองท่านต่อหอ้ง)  /  ภาษีท่าเรอื และ ค่าประกนับนเรอื   

4 อาหารทุกมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ)  

4 รถรบัส่งบรกิารระหว่างสนามบิน – ท่าเรอื – สนามบิน 

4 ทวัรท์ี่วนัไป และ วนักลบั พรอ้มอาหารกลางวนั ตามที่ระบุในรายการ 

4 ค่าประกนัภยัการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาน้ีไม่รวม 

6 Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax] 

6 ค่าวีซา่ (ถา้มี) , ค่าทวัรบ์นฝั่ง, ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั, ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6 ค่าทิปบนเรอื ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 46.50 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 23.25 / เด็กอายุนอ้ยกว่า 4 ปี ฟร ี

 

เง่ือนไขการจอง :  ส่งจองระบุบประเภทหอ้งพกั พรอ้มหน้าหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ดนิทาง 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน     :  1.ช าระมดัจ า 15,000 หลงัจากหอ้งพกัไดร้บัการยืนยนั 

     2. ช าระส่วนทีเ่หลือภายใน 20 ธนัวาคม 2562 

 

เง่ือนไขการยกเลิก  :  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินในทกุกรณี 

 

*** ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา ท ัง้นี้ ขึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจอง, จ านวนหอ้งพกับนเรอืและสายการบินที่ยงัว่าง *** 

Update: November 30, 2019  
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หมายเหตุ 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทาง พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืน (180 วนั) นับจากวนัเดนิทาง 

2. สตรทีีม่อีายุครรภต์ัง้แต่ 24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ ึน้เรอื 

3. ส าหรบัเด็กอายุต ่ากว่า 6 เดอืน ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ ึน้เรอื 

4. ในกรณีชาวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบเรือ่งวีซา่ก่อนจอง และ ตอ้งมีวีซา่พรอ้มก่อนเดินทาง (ไม่รวมในค่าใชจ้่าย)  

5. การอนุมตัวิซี่าข ึน้อยู่กบัความสมบูรณข์องเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสทิธิ ์ของทางสถานทูต  

ทางบรษิทัฯ เป็นเพียงตวัแทนในการยืน่เท่าน้ัน 

6. กรณีที่เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษิัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทวัรใ์หไ้ด  ้

7. ** ส าคญั ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง 

อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ ทั้งนี้ลูกคา้ทุกท่านตอ้ง

ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง  และการพิจารณาเป็นของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองเท่าน้ัน 

ทางหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

8. ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน  ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ

สทิธิแ์ละไม่สามารถขอคนืค่าบรกิารได ้

9. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิส ัยที่ทาง บร ิษัทฯ 

ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน , จลาจล , การล่าชา้หร ือยกเล ิกของเที่ยวบิน , การเปล ี่ยนแปลง

โปรแกรมการท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 

10. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปล ีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซ ึง่เป็นไปตามโปรแกรมการเดินทางของ

ทางเรอืเป็นหลกั  โดยการเปล ี่ยนแปลงดังกล่าวไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

11. ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจอง, จ านวนหอ้งพกับนเรอืและสายการบินที่ยงัว่าง 

12. ในกรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางน้อยกว่า 16 ท่าน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง, เล ือ่น, 

เปล ีย่นแปลงการเดนิทาง หรอื เปล ีย่นแปลงราคาในการณีทีส่มาชกิน้อยกว่าจ านวนทกี าหนด  

13. หากท่านไดท้ าการจอง และ ช าระเงินมดัจ า หรอื เต็มจ านวนแลว้ ทางบรษิัท ถือว่าท่านอยอมรบัในเงื่อนไขที่ระบุไวข้า้งตน้ 
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A  N e w  C r u i s e  E x p e r i e n c e  
 
 

 
 

 

Result of an innovative total restyling project, Costa neoRomantica is a refined, prestigious and 

elegant ship, ready to be discovered, which will surprise you and win you over at first sight. Everything 

is fully taken care of to give you a new and extraordinary cruise experience. 

Cabin / หอ้งพกั 
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 

 


