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ลอ่งเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica 

โอกนิำวำ่ – ฮวำเหลยีน – คลีงุ – ไทเป (พกัโรงแรม 1 คนื) 

เดนิทำง 13 – 17 เม.ย. 63 (5 วนั 4 คนื) “ชว่งสงกรำนต”์ 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

วนัที ่ ทำ่เรอื เรอืถงึ เรอืออก 

13 เม.ย. 

กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – นำ

ฮะ/โอกินำว่ำ – เช็คอินลงเรือส ำรำญ Costa 

neoRomantica 

- 22:00 น. 

14 เม.ย. ล่องน่ำนน  ำสำกล - - 

15 เม.ย. ฮวำเหลียน (ไต้หวัน) 08:00 น. 18:00 น. 

16 เม.ย. 

คีลุง (ไต้หวัน) – หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน – ไทเป 

– วัดหลงซำน – ย่ำนซีเหมินติง - พักโรงแรม 1 

คืนที่ไต้หวัน 

07:00 น. - 

17 เม.ย. 

ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – 

มิตซุยเอำท์เลท – เถำหยวน/ไต้หวัน – ฮ่องกง – 

กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณภูมิ 

- - 

เริ่มตน้ 35,999 บาท 
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วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ/สนำมบนิสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – นำฮะ/โอกินำว่ำ – ศำลเจ้ำนำ

มิโนะอุเอะ – เช็คอินลงเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 

03.30 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ แถว M ประตู 7 เคำน์เตอร์สำยกำรบินคำเธย่ ์แปซิฟกิ 

โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนเดินทำง 

06.35 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินนำฮะ เกำะโอกินำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินคำเธ่ย์ 

แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 616 

10.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินฮ่องกง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

12.10 น. ออกเดินทำงต่อ โดยสำยกำรบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ KA 378 

15.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำฮะ เกำะโอกินำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น หลังจำกผ่ำนขั นตอนกำรตรวจ

คนเข้ำเมืองและศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนชมศำล

เจ้ำนำมโินะอเุอะ ตั งอยู่ ณ บริเวณที่เป็นพื นที่ศักดิ์สิทธ์ิ 

ใช้ในกำรสวดภำวนำอธิษฐำนต่อเทพเจ้ำที่สถิตอยู่ ณ 

อำณำจักรเจ้ำสมุทรโพ้นทะเลมำแต่ครั งโบรำณ ใน

อดีตชำวเรือที่เข้ำออก ณ ท่ำเรือนำฮะ ซึ่งขณะนั นเป็น

ศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนค้ำขำยกับนำนำประเทศ ทั ง

จีน ประเทศทำงตอนใต้ เกำหลี และชำวยำมำโตะ (ค ำ

ที่ใช้เรียกชำวญี่ปุ่นในยุคโบรำณ) มักจะแหงนหน้ำมองขึ นไปยังศำลเจ้ำซึ่งตั งอยู่บนหน้ำ

ผำสูงเพ่ืออธิษฐำนและแสดงควำมขอบคุณ ศำลเจ้ำนำมิโนะอุเอะได้รับควำมเสียหำยจำก

กำรรบในโอกินำว่ำ เมื่อครั งสงครำมแปซิฟิก แต่ได้รับกำรบูรณะฟ้ืนฟูในเวลำต่อมำเมื่อ

สงครำมสิ นสุดลง ปัจจุบันนี ได้กลำยมำเป็นศูนย์กลำงแห่งศำสนำชินโตในจังหวัดโอกินำ

ว่ ำ  จำกนั นน ำท่ ำน สู่ท่ ำ เ รื อนำฮะ  เ พ่ือท ำกำร เ ช็คอิ นลง เรื อส ำ รำญ Costa 

neoRomantica เมืองนำฮะเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอกินำว่ำเคยเป็นศูนย์กลำงควำม

เจริญรุ่งเรืองในสมัยริวกิว ท ำให้ในสมัยนั นได้รับอิทธิพลทำงวัฒนธรรมมำจำกประเทศ

ต่ำงๆ อำทิ จีน อเมริกำ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ท ำให้โอกินำว่ำมีวัฒนธรรมที่

แตกต่ำงจำกที่อื่นในญี่ปุ่น อีกทั งยังมีสภำพภูมิอำกำศแบบเขตร้อน ล้อมรอบไปด้วยทะเล

สีฟ้ำอมเขียวดุจดั่งสีมรกต และเป็นสถำนที่พักผ่อนตำกอำกำศทำงทะเลติดอันดับโลก 

18.00 น. น ำท่ำนเช็คอินลงเรือส ำรำญ Costa neoRomantica เรือส ำรำญที่ตกแต่งสไตล์ยุโรป  

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

“ชมศาลเจา้นามโินะอเุอะ ศาลเจา้ทีม่ีชือ่เสียงมากทีส่ดุในจงัหวดัโอกนิาวา่” 

“ชมหมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิน่ ถนนทอ่งเทีย่วยา่นเมืองเก่าของไต้หวนั” 

“ชมตึกไทเป 101 แลนดม์ารค์แหง่เมอืงไทเปทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร” 

“ช้อปปิง้จใุจย่านซเีหมนิตงิ และมติซุย เอาทเ์ลท” 

“มหีัวหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดนิทาง” 
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หลังรับประทำนอำหำรค่ ำ ทุกท่ำนสำมำรถรับชมควำมบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรม

ต่ำงๆ ที่เรือจัดขึ นในแต่ละวัน หรือใช้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำยภำยในเรือ

ส ำรำญได้ตำมอัธยำศัย 

 

 

 

 

 ห้องอำหำรที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ – ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

- Botticelli Restaurant  ชั น 8 

- Giardino Buffet Restaurant ชั น 10 (บุฟเฟ่ต์) 

 ห้องอำหำรพิเศษที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ – เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

- La Fiorentina Steak House ชั น 9    

- Grill Capri   ชั น 11   

- Pizzeria Capri   ชั น 11 

***ก่อนที่เรือจะถอนสมอออกเดินทำง เจ้ำหน้ำที่บนเรือจะประกำศแจ้งซ้อมหนีภัย ซึ่งทุก

ท่ำนต้องไปรำยงำนตัวยังจุดนัดพบที่ก ำหนดไว้ โดยจุดนัดพบหรือ Muster Station 

สำมำรถดูได้จำกแผนผังที่ติดไว้หลังประตูห้องพักของท่ำน*** 

22.00 น. เรือส ำรำญออกจำกเมืองนำฮะ เพ่ือมุ่งหน้ำสู่เมืองฮวำเหลียน ประเทศไต้หวัน 

***รำยละเอียดของกิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดขึ นบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica ในแต่

ละวัน ท่ำนสำมำรถดูได้จำกเอกสำร TODAY ที่เจ้ำหน้ำที่เรือจัดส่งให้ตำมห้องพักของ

ท่ำนในทุกๆ คืนหรือหำกท่ำนใดสนใจซื อทัวร์เสริมกับทำงเรือ ท่ำนสำมำรถซื อได้ที่

เคำน์เตอร์ขำยทัวร์ตำมเวลำที่ระบุในเอกสำร TODAY***   

 

วันอังคำรที่ 14 เม.ย. 63  ล่องน่ำนน  ำสำกล 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  

ทุกท่ำนสำมำรถพักผ่อนบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica ได้ตำมอัธยำศัย  
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  

หลังรับประทำนอำหำรค่ ำ ทุกท่ำนสำมำรถรับชมควำมบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรม

ต่ำงๆ ที่เรือจัดขึ นในแต่ละวัน หรือใช้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำยภำยในเรือ

ส ำรำญได้ตำมอัธยำศัย หำกท่ำนใดต้องกำรซื อสินค้ำปลอดภำษีบนเรือ สำมำรถซื อได้ที่

ร้ำนขำยสินค้ำ Duty Free ณ ตอนที่เรือล่องน่ำนน  ำสำกล 

 

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63  ฮวำเหลียน/ไต้หวัน  

  (อิสระท่องเที่ยวหรือซื อทัวร์เสริมบนฝั่งตำมอัธยำศัย) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  

08.00 น. เรือส ำรำญจอดเทียบท่ำ ณ เมืองฮวำเหลียน ประเทศไต้หวัน ตั งอยู่ทำงฝั่งตะวันออกของ

มหำสมุทรแปซิฟิก เป็น “ดินแดนแห่งควำมบริสุทธิ์ ” โดยยืดตัวยำวไปตำมชำยฝั่ง

มหำสมุทรทะเลแปซิฟิก ครอบคลุม 2 เมืองหลัก คือเมืองฮวำเหลียนและเมืองไถตง จำก

ควำมอุดมสมบูรณ์ของสำรอำหำรในกระแสน  ำญี่ปุ่นและกระแสน  ำชำยฝั่งที่ไหลมำ

รวมกัน ท ำให้แถบนี เต็มไปด้วยแพลงตอนและฝูงปลำน้อยใหญ่จ ำนวนมหำศำล จึง

กลำยเป็นจุดชมปลำโลมำและปลำวำฬที่มีช่ือเสียงที่สุด นักท่องเที่ยวจำกที่ต่ำงๆ จึงนิยม

เดินทำงมำท่องเที่ยว นอกจำกนี ยังมีทิวเขำน้อยใหญ่ ล ำธำรจำกรอยแยกเปลือกโลก 

หน้ำผำ แม่น  ำ น  ำตกและบ่อน  ำพุร้อน รวมถึงวัฒนธรรมของชนเผ่ำดั งเดิม ท ำให้เมืองนี มี

แหล่งท่องเที่ยวมำกมำย เช่น อุทยำนแห่งชำติไท่ลู่เก๋อ เป็นต้น 

 สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ 

อุทยำนแห่งชำติไท่ลู่เก๋อ หรือที่คนไทยเรียกว่ำ “ทำ

โรโกะ” เป็นอุทยำนที่ มีควำมอุดมสมบู รณ์ทำง

ทรัพยำกรธรรมชำติ และมีลักษณะทำงภูมิศำสตร์ที่

โดดเด่น อีกทั งยังเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติด

อันดับ 1 ใน 3 อันดับต้นๆของประเทศไต้หวัน มีพื นที่

กว่ำ 506,000 ไร่ ตั งอยู่ห่ำงจำกตัวเมืองฮวำเหลียน

ประมำณ 15 กิโลเมตร หำกมำเที่ยวชมที่นี่ท่ำนจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภำพอัน

งดงำมตระกำรตำของหุบเขำหินอ่อน หน้ำผำ ถ  ำ อุโมงค์และสำยน  ำที่คดเคี ยว ซึ่งผำหิน

อ่อนเกิดจำกกำรที่ถูกแม่น  ำลี่อู่กัดเซำะมำเป็นเวลำนำน บวกกับกำรเปลี่ยนแปลงของ

เปลือกโลก ท ำให้อุทยำนแห่งนี มีลักษณะเป็นหุบเขำแนวตั งคล้ำยตัวยู (U) ท ำให้ผู้มำ

เยี่ยมชมอุทยำนได้สัมผัสกับควำมมหัศจรรย์ที่ธรรมชำติรังสรรค์ส่ิงสวยงำมเหล่ำนี ขึ นมำ

เป็นทัศนียภำพที่สวยงำมชวนประทับใจไม่รู้ลืม 

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1.30 – 1 ชั่วโมง 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ หรือ อิสระรับประทำนอำหำร

บนฝั่ง  

18.00 น. เรือส ำรำญออกจำกเมืองฮวำเหลียน เพ่ือมุ่งหน้ำสู่เมืองคีลุง ประเทศไต้หวัน 
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ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

หลังรับประทำนอำหำรค่ ำ ทุกท่ำนสำมำรถรับชมควำมบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรม

ต่ำงๆ ที่เรือจัดขึ นในแต่ละวัน หรือใช้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำยภำยในเรือ

ส ำรำญได้ตำมอัธยำศัย หำกท่ำนใดต้องกำรซื อสินค้ำปลอดภำษีบนเรือ สำมำรถซื อได้ที่

ร้ำนขำยสินค้ำ Duty Free ณ ตอนที่เรือล่องน่ำนน  ำสำกล 

 ***ในวันนี ท่ำนจะได้รับป้ำยติดกระเป๋ำแถบสีต่ำงๆ ทุกท่ำนต้องแยกของใช้ที่จ ำเป็น

รวมถึงของมีค่ำไว้ในกระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก ส่วนของใช้ที่ไม่จ ำเป็นไว้ในกระเป๋ำ

เดินทำงใบใหญ่แล้วน ำมำวำงหน้ำห้องของท่ำนก่อนเวลำเที่ยงคืน จำกนั นทำงเจ้ำหน้ำที่

เรือที่เป็นผู้ดูแลจะมำเก็บกระเป๋ำเดินทำงของท่ำนไป 

 และท่ำนจะได้รับบิลค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่ำนจะต้องท ำกำรตรวจเช็คก่อน

ท ำกำรช ำระเงินในวันรุ่งขึ น ส ำหรับท่ำนที่ช ำระผ่ำนบัตรเครดิต ทำงเรือจะหักค่ำใช้จ่ำย

ของท่ำนตำมหมำยเลขบัตรเครดิตที่ท่ำนผูกไว้โดยอัตโนมัติ*** 

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย. 63  คีลุง/ไต้หวนั – หมู่บ้ำนโบรำณจิว่เฟิน่ – เมืองไทเป – วัดหลงซำน – ย่ำน

ซีเหมินติง  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

07.00 น. เรือส ำรำญจอดเทียบท่ำ ณ เมืองคีลุง ประเทศไต้หวัน เมอืงคีลุง หรือเรียกอีกช่ือว่ำ “เมือง

จีหลง” เป็นเมืองเล็กๆ ติดชำยฝั่งทะเลที่มีท่ำเรือขนำดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

ไต้หวัน  

09.00 น. น ำท่ำนเช็คเอำท์ออกจำกเรือส ำรำญฯ และน ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจลงตรำหนังสือเพ่ือ

เดินทำงเข้ำเมืองคีลุง ณ บริเวณท่ำเรือ พร้อมรับ

กระเป๋ำสัมภำระ ซึ่งทุกท่ำนจะต้องมำยืนยันระบุรับ

ด้วยตนเองจำกนั นน ำท่ำนเดินทำงสู่หมู่บ้ำนโบรำณ

จิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวย่ำนเมืองเก่ำ โดยสองข้ำง

ทำงจะเต็มไปด้วยร้ำนค้ำท้องถิ่นในบรรยำกำศ

บ้ำนเรือนและอำคำรเก่ำแก่ เช่น โรงน  ำชำ ร้ำนขำย

ของที่ ร ะ ลึ ก  ร้ ำ นขำยขนมและอำหำร ต่ ำ ง ๆ 

โดยเฉพำะขนมสูตรพิเศษเฉพำะเมืองจิ่วเฟ่ิน เช่น บัว

ลอยเผือก ลูกชิ นปลำสูตรโบรำณ และโรตีสำยไหม 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
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บ่ำย น ำท่ำนสู่เมืองไทเป เมืองหลวงของสำธำรณรัฐจีนหรือ

ไต้หวัน ตั งอยู่ทำงตอนเหนือของเกำะไต้หวัน เป็น

ศูนย์กลำงกำรค้ำและวัฒนธรรม นอกจำกนี ยังเป็น

แหล่งอุตสำหกรรมที่ส ำคัญของประเทศอีกด้วย พำ

ท่ำนไหว้พระขอพรที่วัดหลงซำน หรือ “วัดเขำมังกร” 

เริ่มสร้ำงขึ นในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของ

รำชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลง แล้วเสร็จในปี 1740 

ตลอดระยะเวลำผ่ำนไปกว่ำ 260 ปี วัดหลงซำนได้มี

กำรบูรณะใหม่หลำยครั งแต่ยังคงควำมเป็นศิลปะโบรำณ ในช่วงสงครำมโลกครั งที่ 2 วัด

หลงซำนถูกระเบิดจนพระอุโบสถได้รับควำมเสียหำยยับเยินแต่ "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่

สถิตอยู่ด้ำนในกลับไม่ได้รับควำมเสียหำย ด้วยเหตุกำรณ์ครำวนั นท ำให้ผู้คนเลื่อมใส

ศรัทธำกันมำกขึ นและนอกจำกวัดหลงซำนนี จะมี "พระโพธิสัตว์กวนอิม" เป็นพระ

ประธำนหลักแล้ว ด้ำนหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้ำต่ำงๆของลัทธิเต๋ำอีกหลำยองค์ 

ซึ่งเป็นวัดที่รวมเทพเจ้ำองค์ต่ำงๆไว้มำกที่สุดแห่งหนึ่ง จำกนั นน ำท่ำนช้อปปิ้งย่ำนซีเหมิ

นติง หรือ สยำม สแควร์ แห่งเมืองไทเป แหล่งรวมสินค้ำแบรนด์เนม เช่น เสื อผ้ำ กระเป๋ำ 

รองเท้ำ หลำกหลำยสไตล์ รวมไปถึงเครื่องส ำอำงแบรนด์ยอดนิยมต่ำงๆ ให้เลือกซื ออีก

ด้วย นอกจำกนี แล้วยังมีร้ำนขำยชำนมไข่มุกช่ือดังอย่ำงร้ำน Tiger Sugar ให้ได้ลิ มลอง 

อิสระให้ทุกท่ำนเลือกชมเลือกซื อสินค้ำตำมอัธยำศัย 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

 เข้ำพักโรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่ำ  

 

วันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 63  ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – มิตซุย เอำท์เลท พำร์ค – 

เถำหยวน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณภูมิ  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 

น ำท่ำนสู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ นชมวิวบนชั น 89) 

สถำนที่ท่องเที่ยวแห่งเมืองไทเป มีควำมสูงถึง 508 

เมตร เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไต้หวัน กำรออกแบบ

ตึกนี เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงสัญลักษณ์อันเป็นมงคล

ตำมขนบธรรมเนียมจีน และควำมเช่ือโบรำณเพ่ือให้

เข้ำกับเทคโนโลยีอันทันสมัยในปัจจุบันโดยลักษณะตัว

อำคำรถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงล ำไผ่  8 ปล้อง 

ภำยในตัวอำคำรติดลูกตุ้มเหล็กขนำดใหญ่หนัก 900

ตัน ท ำหน้ำที่ป้องกันแรงส่ันสะเทือนไม่ให้อำคำรสูง

เสียดฟ้ำแห่งนี  สั่นไหวไปมำเมื่อเกิดแผ่นดินไหวด้วย นอกจำกนี ตึกไทเป 101 ยังรวมเอำ

ร้ำนค้ำจำกแบรนด์ดังมำกมำย เช่น Louis Vuitton, Christian Diorและ Chanel รวมทั ง

ร้ำนอำหำรขึ นช่ือทั งในและนอกประเทศมำไว้ในตึกสุดไฮเทคนี อีกด้วย จำกนั นน ำท่ำน

ชมอนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค ตั งอยู่ใจกลำงเมืองไทเป สร้ำงขึ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่อดีต
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ประธำนำธิบดีเจียงไคเช็ค ด้ำนหน้ำทั ง 2 ข้ำง มีโรง

ละครและโรงแสดงดนตรี ซึ่งเป็นอำคำรทรงจีนโบรำณ 

ท ำให้ที่แห่งนี กลำยเป็นสถำนที่ส ำคัญในกำรแสดงออก

ถึงวัฒนธรรมของไต้หวัน เนื่องจำกเป็นสถำนที่จัด

กิจกรรมและพิธีส ำคัญต่ำงๆ มำกมำย 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนช้อปปิ้งที่ มิตซยุ เอำทเ์ลท พำรค์ แหล่งเลือกซื อ

ส่ิงของและเสื อผ้ำแฟช่ัน ภำยในแบ่งเป็นร้ำนค้ำต่ำงๆมำกมำย มีสินค้ำหลำกหลำย

ประเภท อำทิ เครื่องส ำอำงค์ เสื อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ นำฬิกำ จำกหลำกหลำยแบรนด์ชั น

น ำให้ท่ำนเลือกซื อ 

เมื่อได้เวลำอันสมควรแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเถำหยวนเพ่ือเดินทำงกลับ

กรุงเทพฯ 

18.45 น. ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 473 

20.45 น. เดินทำงถึงสนำมบินฮ่องกง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

21.35 น. ออกเดินทำงต่อ โดยสำยกำรบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 617 

23.30 น.  เดินทำงถึงสนำมบนิสวุรรณภมูิโดยสวัสดิภำพ 

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

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

แบบหอ้งพกั 
ผูใ้หญท่ำ่นละ 

(พกัหอ้งละ 2 ทำ่น) 

ทำ่นที ่3 และ 4 ใน

หอ้ง 

ผูใ้หญ ่

ทำ่นที ่3 และ 4  

ในหอ้ง 

เดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 

ป ี

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่ 

หอ้งพกัแบบไมม่หีนำ้ตำ่ง 35,999 

35,999 32,999 

9,500 

หอ้งพกัแบบมหีนำ้ตำ่ง 37,999 10,500 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 39,999 11,500 

**กรุป๊ออกเดนิทำงขั นต่ ำ 25 คน ในกรณทีีก่รุป๊ต่ ำกวำ่ 25 คน จะมกีำรเปลีย่นแปลงรำคำ** 

- เมืองที่เรือจอดเทียบท่ำหรือเส้นทำงต่ำงๆ ที่เรือล่องเข้ำรวมถึงเวลำกำรเดินทำงในแต่ละวัน อำจมีกำร

เปลี่ยนแปลงซึ่งขึ นอยู่ที่ดุลยพินิจของกัปตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เนื่องด้วยสภำพอำกำศ 

หรือเหตุกำรณ์ไม่คำดคิด ที่มีผลกับรำยกำรข้ำงต้น 

- รูปภำพในโปรแกรมเป็นภำพเพ่ือกำรโฆษณำเท่ำนั น 
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ห้องพักแบบมหีนา้ต่าง  

ขนาด 16.6 ตารางเมตร 

ห้องพักแบบมรีะเบยีง 

ขนาด 24.2 ตารางเมตร 

 

แบบห้องพักบนเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 

ขนาด 16.6 ตารางเมตร 
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อัตรำค่ำบริกำรนี รวม; 

☑ ค่ำต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ชั นประหยัด (Economy Class) สำยกำรบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก 

☑ ค่ำห้องพักบนเรือส ำรำญ 3 คืน ตำมแบบห้องพักที่ท่ำนเลือก (พักห้องละ 2 ท่ำน) 

☑ ค่ำโรงแรม 1 คืนที่ไต้หวัน ตำมรำยกำรที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 

☑ ค่ำอำหำรบนฝั่งตำมรำยกำรที่ระบุ 

☑ ค่ำอำหำรบนเรือส ำรำญตำมรำยกำรที่ระบุ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือ

ส ำรำญ 

☑ ค่ำรถรับ – ส่ง และทัวร์ตำมรำยกำรที่ระบุ 

☑ ค่ำภำษีสนำมบิน และภำษีท่ำเรือ 

☑ หัวหน้ำทัวร์คนไทยดูแลตลอดกำรเดินทำง 

☑ ค่ำขนกระเป๋ำซึ่งสำยกำรบินมีบริกำรส ำหรับกระเป๋ำท่ำนละ 2 ใบ น  ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อใบ หำก

น  ำหนักหรือจ ำนวนของกระเป๋ำเกินกว่ำที่ก ำหนดท่ำนอำจต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยโดยตรงกับสำยกำรบินที่

เคำน์เตอร์เช็คอิน 

☑ ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำง วงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส ำหรับผู้ที่อำยุ

ไม่เกิน 70 ปี) 

☑ ค่ำรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ส ำหรับผู้ที่อำยุไม่เกิน 70 ปี) 

*** ค่ำประกัน และ ค่ำรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทำงที่มีอำยุเกิน 80 ปี *** 

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม; 

☒ ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

☒ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 

☒ ค่ำทิปไกด์ทอ้งถิ่น หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ ทำ่นละ 1,200 บำท ต่อทริป (เด็กช ำระค่ำทิปเท่ำกับผูใ้หญ่) 

☒ ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจำกที่ระบุในโปรแกรม 

☒ ค่ำประกันภัยบนเรือ 

☒ ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่ำนละ USD 46.50 (ช ำระบนเรือ)  

☒ ค่ำภำษีขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น (International Tourist Tax) ท่ำนละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ช ำระ

บนเรือ) 

☒ ค่ำใช้จำ่ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่ง / ห้องพัก 

⁜ บริษัทฯ ขอรับค่ำมัดจ ำส ำหรับกำรส ำรองท่ำนละ 15,000 บำท ภำยหลังจำกมีกำรยืนยันจำกทำงบริษัท

ภำยใน 3 วัน 

⁜ส่วนที่เหลือของรำคำทัวร์ กรุณำช ำระให้ครบถ้วนก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วันมิฉะนั นจะถือว่ำกำร

ส ำรองกำรเดินทำงนั นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรยึดบำงส่วนเป็นค่ำด ำเนินกำร 

⁜ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทำง ผู้โดยสำรสำมำรถเปลี่ยนช่ือผู้เดินทำงได้ก่อนวันเดินทำง 45 วัน 
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และจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนช่ือครั งละ 3,000 บำท/ช่ือ/ครั ง หรือตำมรำคำที่สำยกำรบิน และบริษัทเรือ

ส ำรำญเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยมำอีกครั ง 

⁜เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช ำระโดยตรงกับ

ทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดย

ทั งหมด 

⁜ เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี เป็นแบบเหมำแพคเกจ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร ไม่ว่ำ

กรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

⁜ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 – 45 วัน หกัค่ำบรกิำร ยึดค่ำมัดจ ำ 15,000 บำท 

⁜ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 44 – 30 วัน เก็บคำ่ใช้จ่ำย 50% ของคำ่ทัวร ์

⁜ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 - 15 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 80% ของคำ่ทัวร ์

⁜ยกเลิกกะทันหันก่อนกำรเดินทำง 14 วัน ไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั งสิ น 

⁜ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ น ำเงินช ำระค่ำต๋ัวเครื่องบิน ค่ำแลนด์ เพ่ือเตรียมกำรจัดน ำเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยว

จะมีกำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำง บริษัททัวร์สำมำรถหักช ำระค่ำใช้จ่ำยตำมจริงก่อนที่จะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ 

เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทั งหมด

เน่ืองจำกค่ำต๋ัวเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนั นๆ 

เงื่อนไข และ หมำยเหตุ 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเง่ือนไขทั งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

⁜คณะเดินทำงต้องมีสมำชิกอย่ำงน้อย 25 ท่ำนและทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ

เปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงในกรณีที่สมำชิกไม่ครบตำมจ ำนวนดังกล่ำว 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำค่ำบริกำรในกรณีที่มีกำรขึ นรำคำค่ำต๋ัวเครื่องบิน ค่ำภำษี

น  ำมัน หรือมีกำร 

ประกำศขึ นหรือลดค่ำเงินบำท หรืออัตรำแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทำง 

⁜บริษัทฯ มีสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรพำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดท ำกำรโดยจะจัดหำสถำนที่

ท่องเที่ยวอื่นเพ่ือทดแทน  

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวตำมควำมเหมำะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับสภำวะของสำย

กำรบิน โรงแรม สภำวะทำงกำรเมือง และภัยธรรมชำติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัท โดยถือ

ผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ 

กำรนัดหยุดงำน กำรก่อกำรจลำจล ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน กำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำหรือออกนอกประเทศ 

เป็นต้น 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ หำกทำงเรือส ำรำญ มีกำรแจ้งเปลี่ยนท่ำเรือในกำร

จอด หรือแจ้งเปลี่ยนเส้นทำง เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศไม่เอื ออ ำนวยโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้

เดินทำงเป็นหลัก 

⁜บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ นจำกกำรออกนอกประเทศไทย กำรถูกห้ำมเข้ำประเทศนั นๆ กำรน ำ

ส่ิงของผิดกฎหมำยไปหรือกลับระหว่ำงกำรเดินทำง เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง และควำมประพฤติที่ส่อไป
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ในทำงเส่ือมเสียและผิดกฎหมำย 

⁜กำรไม่รับประทำนอำหำรในบำงมื อ ไม่เที่ยวตำมรำยกำรท่องเที่ยว กำรออกหรือเข้ำกรุ๊ปก่อนหรือหลัง

ตำรำงรำยกำรที่ก ำหนดทำงบริษัทฯขออนุญำตไม่หักคืนค่ำใช่จ่ำยในส่วนที่ไม่ได้รับบริกำรนั นๆ 

⁜กรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน  ำเงิน) / หนังสือเดินทำงนักกำรทูต (เล่มสีแดง) ในกำร

เดินทำงกับคณะ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกประเทศใดก็ตำม เพรำะโดยปกติ

กำรท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทำงบุคคลธรรมดำเท่ำนั น (เล่มสีเลือดหมู) 

⁜กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผู้โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมกับคณะ หำกท่ำนต้องกำรเลื่อนวันเดินทำง

ทั งขำไปและขำกลับท่ำนจะต้องแจ้งกับทำงบริษัทฯ เพ่ือท ำกำรตรวจสอบสถำนะที่นั่งในวันเดินทำงที่ท่ำน

ต้องกำรเปลี่ยน และผู้โดยสำรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บ และเป็นผู้

ก ำหนด 

⁜ถ้ำทำงบริษัทได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว และต้องกำรยกเลิกกำรใช้ต๋ัว ผู้เดินทำงต้องรอเงินคืน (refund) 

ระยะเวลำตำมระบบและเงื่อนไขของสำยกำรบินนั นๆ (เฉพำะกรณีที่สำมำรถท ำกำรคืนต๋ัว หรือ refund ได้

เท่ำนั น) 

⁜หำกท่ำนไม่เดินทำงกลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขำกลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั นไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ 

⁜ในกรณีที่ลูกค้ำซื อต๋ัวเครื่องบินเองและมำเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้ำต้องเดินทำงมำพบคณะเอง

และรับผิดชอบ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำพบคณะเอง 

⁜ท่ำนที่จะออกต๋ัวภำยในประเทศ โปรดสอบถำมทำงบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยันกำรเดินทำง หำกไม่ได้รับกำร

ยืนยันจำกทำงบริษัทฯ และได้ท ำกำรออกต๋ัวไปแล้วนั น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆทั งสิ น 

⁜หลังจำกกำรจอง และ ช ำระเงินมัดจ ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้

ข้ำงต้น 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, 

ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนยีมของตัว๋และภาษนี า้มนัและ

อื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอีกครั ง 


