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ลองเรอืสาํราญ Costa neoRomantica 
โอกนิาวา (พกัโรงแรม 1 คนื) – ฮวาเหลยีน – คลีงุ – ไทเป 
เดนิทาง 11 – 17 เม.ย. 63 (7 วนั 4 คนื) “ชวงสงกรานต” 

 
 
  

 
 

 
 
  
 
 

  
 

 

 

 

  

วนัที ่ ทาเรอื เรอืถึง เรอืออก 
11 เม.ย. กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูม ิ - - 

12 เม.ย. เซ่ียงไฮ – นาฮะ/โอกินาวา – ถนนโคคุไซ – 
พักโรงแรม 1 คืนท่ีโอกินาวา - - 

13 เม.ย. ศาลเจานามิโนะอุเอะ – อเมริกัน วลิเลจ – อิ
ออน – เช็คอินลงเรือสําราญ  

- 22:00 น. 

14 เม.ย. ลองนานน้าํสากล - - 

15 เม.ย. ฮวาเหลียน (ไตหวนั) 08:00 น. 18:00 น. 

16 เม.ย. คีลุง (ไตหวัน) – ตึกไทเป 101 – เถาหยวน/
ไตหวัน – เซ่ียงไฮ 

07:00 น. - 

17 เม.ย. กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูม ิ - - 

เริ่มตน 35,999 บาท 
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วนัเสารที ่11 เม.ย. 63  กรงุเทพฯ/สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 9 เคานเตอรสายการบินไชนาอีสเทิรน 
แอรไลน โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนเดินทาง 

 
วนัอาทติยที ่12 เม.ย. 63  กรงุเทพฯ – เซีย่งไฮ – นาฮะ/โอกนิาวา – ถนนโคคไุซ 
02.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินนาฮะ เกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไชนาอีส

เทิรน แอรไลน เที่ยวบินที่ MU 548 
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ ผูตง เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
09.55 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินไชนาอีสเทิรน แอรไลน เที่ยวบินที่ MU 2085 
13.30 น. เดินทางถึงสนามบินนาฮะ เกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานสูยานถนนโคคุไซ ถนนสายหลักแหง
การชอปปง เปนถนนคลายกับถนนบรอดเวยในมหานครนิวยอรก ทานสามารถเลือกซ้ือ
สินคาที่มีจําหนายเฉพาะในยานน้ีเทาน้ัน อาทิ ของที่ระลึกรูปวัวรูปสัตวตางๆที่แตงแตม
สีสันไดจัดจานโดนใจ เหมาะแกการมอบเปนของที่ระลึกหรือของฝาก  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 เขาพักโรงแรม Hotel Azat Naha หรือเทียบเทา  
 

วันจันทรที่ 13 เม.ย. 63 ศาลเจานามิโนะอุเอะ – อเมริกัน วิลเลจ – อิออน – เช็คอินลงเรือสําราญ 
Costa neoRomantica 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
นําทานชมศาลเจานามิโนะอุเอะ ต้ังอยู ณ บริเวณที่
เปนพ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ิ ใชในการสวดภาวนาอธิษฐานตอ
เทพเจาที่สถิตอยู ณ อาณาจักรเจาสมุทรโพนทะเลมา
แตคร้ังโบราณ ในอดีตชาวเรือที่เขาออก ณ ทาเรือนา
ฮะ ซ่ึงขณะน้ันเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนคาขาย
กับนานาประเทศ ทั้งจีน ประเทศทางตอนใต เกาหลี 
และชาวยามาโตะ (คําที่ใชเรียกชาวญี่ปุนในยุค
โบราณ) มักจะแหงนหนามองขึ้นไปยังศาลเจาซ่ึง
ต้ังอยูบนหนาผาสูงเพ่ืออธิษฐานและแสดงความ

“ชมศาลเจานามโินะอเุอะ ศาลเจาทีม่ีชือ่เสียงมากทีส่ดุในจงัหวดัโอกนิาวา” 
“ชอปปงจใุจทีย่านอเมริกนั วลิเลจ และหางอิออน” 

“ชมตึกไทเป 101 แลนดมารคแหงเมอืงไทเปทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร” 
“มหีัวหนาทวัรดแูลตลอดการเดนิทาง” 
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ขอบคุณ ศาลเจานามิโนะอุเอะไดรับความเสียหายจากการรบในโอกินาวาเม่ือคร้ัง
สงครามแปซิฟก แตไดรับการบูรณะฟนฟูในเวลาตอมาเม่ือสงครามส้ินสุดลง ปจจุบันน้ี
ไดกลายมาเปนศูนยกลางแหงศาสนาชินโตในจังหวัดโอกินาวะ จากน้ันนําทานสู
อเมริกัน วิลเลจ แหลงความบันเทิงขนาดใหญที่สามารถใชเวลาทองเที่ยวไดตลอดวัน 
สรางในบรรยากาศคลายแหลงชอปปงในรัฐแคลิฟอรเนียเพราะเขตน้ีเปนยานที่อยูอาศัย
ของคนอเมริกันจํานวนมาก มีครบถวนทุกความตองการต้ังแตรานเส้ือผาแฟช่ันวัยรุน 
หรือแฟช่ันนําเขาจากอเมริกา รานขายของที่ระลึก ซูเปอรมารเก็ต รานอาหารนานาชาติ 
บาร โรงภาพยนตร เกมสเซนเตอร และชิงชาสวรรคขนาดใหญที่เห็นโดดเดนไดแตไกล 
ภายในยังมีชายหาดที่เหมาะสําหรับน่ังชมพระอาทิตยตกพรอมปงบารบีคิวสังสรรคกันได
อีกดวย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย พาทุกทานชอปปงที่อิออน หางที่รวมเอาซูเปอรมารเก็ตและชอปปงมอลลไวดวยกัน มี

สาขาอยูมากมายทั่วประเทศญี่ปุน และเน่ืองจากมีสินคาหลากหลายครบครันต้ังแตเส้ือผา
เคร่ืองนุงหมเคร่ืองใชไฟฟา หนังสือ ยาชนิดตางๆ ตลอดจนสินคาประเภทอาหาร จึง
เหมาะสําหรับผูที่ตองการซ้ือของช้ินใหญ หรือของที่ระลึกและของฝาก จากน้ันนําทานสู

ทาเรือนาฮะ เพ่ือทําการเช็คอินลงเรือสําราญ Costa neoRomantica เมืองนาฮะเปน
เมืองหลวงของจังหวัดโอกินาวาเคยเปนศูนยกลางความเจริญรุงเรืองในสมัยริวกิว ทําให
ในสมัยน้ันไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศตางๆ อาทิ จีน อเมริกา เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เปนตน ทําใหโอกินาวามีวัฒนธรรมที่แตกตางจากที่อื่นในญี่ปุน อีก
ทั้งยังมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตรอน ลอมรอบไปดวยทะเลสีฟาอมเขียวดุจดั่งสีมรกต 
และเปนสถานที่พักผอนตากอากาศทางทะเลติดอันดับโลก 

 
 
 
 
 
18.00 น. นําทานเช็คอินลงเรือสําราญ Costa neoRomantica เรือสําราญที่ตกแตงสไตลยุโรป  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ํา ทุกทานสามารถรับชมความบันเทิงและรวมสนุกกับกิจกรรม
ตางๆ ที่เรือจัดขึ้นในแตละวัน หรือใชบริการส่ิงอํานวยความสะดวกมากมายภายในเรือ
สําราญไดตามอัธยาศัย 

 หองอาหารที่ใหบริการบนเรือสําราญ – ไมเสียคาใชจาย 
- Botticelli Restaurant  ช้ัน 8 
- Giardino Buffet Restaurant ช้ัน 10 (บุฟเฟต) 
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 หองอาหารพิเศษที่ใหบริการบนเรือสําราญ – เสียคาใชจายเพิ่มเติม 

- La Fiorentina Steak House ช้ัน 9    
- Grill Capri   ช้ัน 11   
- Pizzeria Capri   ช้ัน 11 

***กอนที่เรือจะถอนสมอออกเดินทาง เจาหนาที่บนเรือจะประกาศแจงซอมหนีภัย ซ่ึงทุก
ทานตองไปรายงานตัวยังจุดนัดพบที่กําหนดไว โดยจุดนัดพบหรือ Muster Station 
สามารถดูไดจากแผนผังที่ติดไวหลังประตูหองพักของทาน*** 

22.00 น. เรือสําราญออกจากเมืองนาฮะ เพ่ือมุงหนาสูเมืองฮวาเหลียน ประเทศไตหวัน 
***รายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นบนเรือสําราญ Costa neoRomantica ในแต
ละวัน ทานสามารถดูไดจากเอกสาร TODAY ที่เจาหนาที่เรือจัดสงใหตามหองพักของ
ทานในทุกๆ คืนหรือหากทานใดสนใจซ้ือทัวรเสริมกับทางเรือ ทานสามารถซ้ือไดที่
เคานเตอรขายทัวรตามเวลาที่ระบุในเอกสาร TODAY***   

 
วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63  ลองนานน้ําสากล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ  

ทุกทานสามารถพักผอนบนเรือสําราญ Costa neoRomantica ไดตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ  

หลังรับประทานอาหารค่ํา ทุกทานสามารถรับชมความบันเทิงและรวมสนุกกับกิจกรรม
ตางๆ ที่เรือจัดขึ้นในแตละวัน หรือใชบริการส่ิงอํานวยความสะดวกมากมายภายในเรือ
สําราญไดตามอัธยาศัย หากทานใดตองการซ้ือสินคาปลอดภาษีบนเรือ สามารถซ้ือไดที่
รานขายสินคา Duty Free ณ ตอนที่เรือลองนานนํ้าสากล 
 

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63  ฮวาเหลียน/ไตหวัน  
  (อิสระทองเที่ยวหรือซื้อทัวรเสริมบนฝงตามอัธยาศัย) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ  
08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ เมืองฮวาเหลียน ประเทศไตหวัน ต้ังอยูทางฝงตะวันออกของ

มหาสมุทรแปซิฟก เปน “ดินแดนแหงความบริสุทธ์ิ” โดยยืดตัวยาวไปตามชายฝง
มหาสมุทรทะเลแปซิฟก ครอบคลุม 2 เมืองหลัก คือเมืองฮวาเหลียนและเมืองไถตง จาก
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ความอุดมสมบูรณของสารอาหารในกระแสนํ้าญี่ปุนและกระแสนํ้าชายฝงที่ไหลมา
รวมกัน ทําใหแถบน้ีเต็มไปดวยแพลงตอนและฝูงปลานอยใหญจํานวนมหาศาล จึง
กลายเปนจุดชมปลาโลมาและปลาวาฬที่มีช่ือเสียงที่สุด นักทองเที่ยวจากที่ตางๆ จึงนิยม
เดินทางมาทองเที่ยว นอกจากน้ียังมีทิวเขานอยใหญ ลําธารจากรอยแยกเปลือกโลก 
หนาผา แมนํ้า นํ้าตกและบอนํ้าพุรอน รวมถึงวัฒนธรรมของชนเผาดั้งเดิม ทําใหเมืองน้ีมี
แหลงทองเที่ยวมากมาย เชน อุทยานแหงชาติไทลูเกอ เปนตน 

 สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ 
อุทยานแหงชาติไทลูเกอ หรือที่คนไทยเรียกวา “ทาโรโกะ”เปนอุทยานที่มีความอุดม
สมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ และมีลักษณะทางภูมิศาสตรที่โดดเดน อีกทั้งยังเปน

สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 1 ใน 3 อันดับตนๆ ของประเทศไตหวัน มีพ้ืนที่กวา 

506,000 ไร ต้ังอยูหางจากตัวเมือง ฮวาเหลียนประมาณ 15 กิโลเมตร หากมาเที่ยวชม
ที่น่ีทานจะไดเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของหุบเขาหินออน หนา
ผา ถ้ํา อุโมงคและสายนํ้าที่คดเคี้ยว ซ่ึงผาหินออนเกิด
จากการท่ีถูกแมนํ้าลี่อูกัดเซาะมาเปนเวลานาน บวก
กับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทําใหอุทยานแหง

น้ีมีลักษณะเปนหุบเขาแนวต้ังคลายตัวยู (U) ทําใหผู
มาเยี่ยมชมอุทยานไดสัมผัสกับความมหัศจรรยที่
ธรรมชาติรังสรรค ส่ิงสวยงามเหลา น้ีขึ้นมาเปน
ทัศนียภาพที่สวยงามชวนประทับใจไมรูลืม 

 ทานควรกลับลงเรือกอนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1.30 – 1 ชั่วโมง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ หรือ อิสระรับประทานอาหาร

บนฝง  
18.00 น. เรือสําราญออกจากเมืองฮวาเหลียน เพ่ือมุงหนาสูเมืองคีลุง ประเทศไตหวัน 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ํา ทุกทานสามารถรับชมความบันเทิงและรวมสนุกกับกิจกรรม
ตางๆ ที่เรือจัดขึ้นในแตละวัน หรือใชบริการส่ิงอํานวยความสะดวกมากมายภายในเรือ
สําราญไดตามอัธยาศัย หากทานใดตองการซ้ือสินคาปลอดภาษีบนเรือ สามารถซ้ือไดที่
รานขายสินคา Duty Free ณ ตอนที่เรือลองนานนํ้าสากล 

 ***ในวันน้ีทานจะไดรับปายติดกระเปาแถบสีตางๆ ทุกทานตองแยกของใชที่จําเปน
รวมถึงของมีคาไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก สวนของใชที่ไมจําเปนไวในกระเปา
เดินทางใบใหญแลวนํามาวางหนาหองของทานกอนเวลาเที่ยงคืน จากน้ันทางเจาหนาที่
เรือที่เปนผูดูแลจะมาเก็บกระเปาเดินทางของทานไป 

 และทานจะไดรับบิลคาใชจายตางๆ ที่ใชไปบนเรือ ซ่ึงทานจะตองทําการตรวจเช็คกอน
ทําการชําระเงินในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ชําระผานบัตรเครดิต ทางเรือจะหักคาใชจาย
ของทานตามหมายเลขบัตรเครดิตที่ทานผูกไวโดยอัตโนมัติ*** 
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วันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย. 63  คีลงุ/ไตหวัน – ตึกไทเป 101 – เถาหยวน – เซี่ยงไฮ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญฯ 
07.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทา ณ เมืองคีลุง ประเทศไตหวัน 

เมือง คีลุง หรือเรียกอีกช่ือวา “เมืองจีหลง” เปนเมือง
เล็กๆ ติดชายฝงทะเลที่มีทาเรือขนาดใหญเปนอันดับ 
2 ของประเทศไตหวัน 

09.00 น. นําทานเช็คเอาทออกจากเรือสําราญฯ และนําทาน
ผานพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพ่ือเดินทางเขา
เมืองคีลุง ณ บริเวณทาเรือ พรอมรับกระเปาสัมภาระ 
ซ่ึงทุกทานจะตองมายืนยันระบุรับดวยตนเองจากน้ัน
นําทานสูตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นชมวิวบนช้ัน 
89) สถานที่ทองเที่ยวแหงเมืองไทเป มีความสูงถึง 
508 เมตร เปนตึกที่สูงที่สุดในประเทศไตหวัน การออกแบบตึกน้ีเปนการผสมผสาน
ระหวางสัญลักษณอนัเปนมงคลตามขนบธรรมเนียมจีน และความเช่ือโบราณเพ่ือใหเขา
กับเทคโนโลยีอันทันสมัยในปจจุบันโดยลักษณะตัวอาคารถูกออกแบบใหเปนรูปทรงลํา
ไผ 8 ปลอง ภายในตัวอาคารติดลูกตุมเหล็กขนาดใหญหนัก 900ตัน ทําหนาที่ปองกัน
แรงส่ันสะเทือนไมใหอาคารสูงเสียดฟาแหงน้ี ส่ันไหวไปมาเม่ือเกิดแผนดินไหวดวย 
นอกจากน้ีตึกไทเป 101 ยังรวมเอารานคาจากแบรนดดังมากมาย เชน Louis Vuitton, 
Christian Diorและ Chanel รวมทั้งรานอาหารขึ้นช่ือทั้งในและนอกประเทศมาไวในตึก
สุดไฮเทคน้ีอีกดวย (เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาอันมีคาของทานในการเลือกซื้อสินคา
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)   
เม่ือไดเวลาอันสมควรแลว นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวนเพ่ือเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ 

15.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชนาอีสเทิรน แอรไลน เที่ยวบินที่ MU 
5008 

17.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ ผูตง เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
21.35 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินไชนาอีสเทิรน แอรไลน เที่ยวบินที่ MU 547 
 
วันศุกรที่ 17 เม.ย. 63   กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ   
01.05 น.  เดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ 

 
---------------------------------------------------- 
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หองพักแบบมหีนาตาง  
ขนาด 16.6 ตารางเมตร 

หองพักแบบมรีะเบยีง 

ขนาด 24.2 ตารางเมตร 

อตัราคาบรกิาร 

แบบหองพกั ผูใหญทานละ 
(พกัหองละ 2 ทาน) 

ทานที ่3 และ 4 ใน
หอง 

ผูใหญ 

ทานที ่3 และ 4  
ในหอง 

เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป 
พกัหองเดีย่วเพิม่ 

หองพกัแบบไมมหีนาตาง 35,999 
35,999 32,999 

9,500 

หองพกัแบบมหีนาตาง 37,999 10,500 

หองพกัแบบมรีะเบยีง 39,999 11,500 
**กรุปออกเดนิทางขัน้ต่าํ 25 คน ในกรณทีีก่รุปต่าํกวา 25 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา** 

- เมืองที่เรือจอดเทียบทาหรือเสนทางตางๆ ที่เรือลองเขารวมถึงเวลาการเดินทางในแตละวัน อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงขึ้นอยูที่ดุลยพินิจของกัปตันเรือโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา เน่ืองดวยสภาพอากาศ 
หรือเหตุการณไมคาดคิด ที่มีผลกับรายการขางตน 

- รูปภาพในโปรแกรมเปนภาพเพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 

 
แบบหองพักบนเรือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หองพักแบบไมมีหนาตาง 
ขนาด 16.6 ตารางเมตร 
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อัตราคาบริการนี้รวม; 

☑ คาต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินไชนาอีสเทิรน แอรไลน 
☑ คาหองพักบนเรือสําราญ 3 คืน ตามแบบหองพักที่ทานเลือก (พักหองละ 2 ทาน) 
☑ คาโรงแรม 1 คืนที่โอกินาวา ตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 
☑ คาอาหารบนฝงตามรายการท่ีระบ ุ
☑ คาอาหารบนเรือสําราญตามรายการที่ระบุ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ
สําราญ 
☑ คารถรับ – สง และทัวรตามรายการที่ระบุ 
☑ คาภาษีสนามบิน และภาษีทาเรือ 
☑ หัวหนาทัวรคนไทยดูแลตลอดการเดินทาง 
☑ คาขนกระเปาซ่ึงสายการบินมีบริการสําหรับกระเปาทานละ 2 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กิโลกรัมตอใบ หาก
นํ้าหนักหรือจํานวนของกระเปาเกินกวาที่กําหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสายการบินที่
เคานเตอรเช็คอิน 
☑ คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผูที่อายุ
ไมเกิน 70 ป) 
☑ คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 

*** คาประกัน และ คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไมครอบคลุมผูเดินทางที่มีอายุเกิน 80 ป *** 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม; 
☒ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
☒ คาธรรมเนียมวีซาสําหรับชาวตางชาติ 
☒ คาทิปไกดทองถิ่น หัวหนาทัวร และคนขับรถ ทานละ 1,200 บาท ตอทริป (เด็กชําระคาทิปเทากับผูใหญ) 
☒ คาทัวรเสริมบนฝงนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม 
☒ คาประกันภัยบนเรือ 
☒ คาทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ทานละ USD 46.50 (ชําระบนเรือ)  
☒ คาภาษีขาออกจากประเทศญี่ปุน (International Tourist Tax) ทานละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ชําระ
บนเรือ) 
☒ คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 
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การสํารองที่นั่ง / หองพัก 
⁜ บริษัทฯ ขอรับคามัดจําสําหรับการสํารองทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัท
ภายใน 3 วัน 
⁜สวนท่ีเหลือของราคาทัวร กรุณาชําระใหครบถวนกอนการเดินทางอยางนอย 45 วันมิฉะน้ันจะถือวาการ
สํารองการเดินทางน้ันถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางสวนเปนคาดําเนินการ 
⁜ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือผูเดินทาง ผูโดยสารสามารถเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดกอนวันเดินทาง 45 วัน 
และจะมีคาใชจายในการเปลี่ยนช่ือคร้ังละ 3,000 บาท/ช่ือ/คร้ัง หรือตามราคาที่สายการบิน และบริษัทเรือ
สําราญเรียกเก็บคาใชจายมาอีกคร้ัง 
⁜เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ไดระบุไวโดย
ทั้งหมด 
⁜ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาแพคเกจ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ ไมวา
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณ ี

กรณียกเลิกการเดินทาง 
⁜ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 – 45 วัน หักคาบริการ ยึดคามัดจํา 15,000 บาท 
⁜ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 – 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของคาทัวร 
⁜ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 - 15 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของคาทัวร 
⁜ยกเลิกกะทันหันกอนการเดินทาง 14 วัน ไมมีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 
⁜ยกเวนกรณีที่บริษัททัวร นําเงินชําระคาต๋ัวเคร่ืองบิน คาแลนด เพ่ือเตรียมการจัดนําเที่ยว กอนนักทองเที่ยว
จะมีการแจงยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวรสามารถหักชําระคาใชจายตามจริงกอนที่จะคืนใหนักทองเที่ยวได 
เชน เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

เงื่อนไข และ หมายเหต ุ

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
⁜คณะเดินทางตองมีสมาชิกอยางนอย 25 ทานและทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่สมาชิกไมครบตามจํานวนดังกลาว 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษี
นํ้ามัน หรือมีการ 
ประกาศขึ้นหรือลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่จะเดินทาง 
⁜บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ปดทําการโดยจะจัดหาสถานที่
ทองเที่ยวอื่นเพ่ือทดแทน  
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะของสาย
การบิน โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือ
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ 
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การนัดหยุดงาน การกอการจลาจล ความลาชาของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ 
เปนตน 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ หากทางเรือสําราญ มีการแจงเปลี่ยนทาเรือในการ
จอด หรือแจงเปลี่ยนเสนทาง เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวยโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู
เดินทางเปนหลัก 
⁜บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหามเขาประเทศน้ันๆ การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมายไปหรือกลับระหวางการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติที่สอไป
ในทางเส่ือมเสียและผิดกฎหมาย 
⁜การไมรับประทานอาหารในบางม้ือ ไมเที่ยวตามรายการทองเที่ยว การออกหรือเขากรุปกอนหรือหลัง
ตารางรายการที่กําหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไมหักคืนคาใชจายในสวนที่ไมไดรับบริการน้ันๆ 
⁜กรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เลมสีแดง) ในการ
เดินทางกับคณะ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบหากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติ
การทองเที่ยวจะใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเทาน้ัน (เลมสีเลือดหมู) 
⁜การเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกับคณะ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทาง
ทั้งขาไปและขากลับทานจะตองแจงกับทางบริษัทฯ เพ่ือทําการตรวจสอบสถานะที่น่ังในวันเดินทางที่ทาน
ตองการเปลี่ยน และผูโดยสารจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนตางที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเปนผู
กําหนด 
⁜ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว และตองการยกเลิกการใชต๋ัว ผูเดินทางตองรอเงินคืน (refund) 
ระยะเวลาตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินน้ันๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทําการคืนต๋ัว หรือ refund ได
เทาน้ัน) 
⁜หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะ ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซ่ึงยังไมไดใชน้ันไมสามารถขอคืนเงินได 
⁜ในกรณีท่ีลูกคาซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (join tour) ลูกคาตองเดินทางมาพบคณะเอง
และรับผิดชอบ 
คาใชจายในการเดินทางมาพบคณะเอง 
⁜ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯกอน เพ่ือยืนยันการเดินทาง หากไมไดรับการ
ยืนยันจากทางบริษัทฯ และไดทําการออกต๋ัวไปแลวน้ัน บริษัทไมขอรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆทั้งส้ิน 
⁜หลังจากการจอง และ ชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานยอมรับในขอตกลง และ เง่ือนไขที่ระบุไว
ขางตน 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชวงเวลาเทศกาล, 

ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คาธรรมเนยีมของตัว๋และภาษนี้าํมนัและ
อื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอีกครัง้ 
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