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ล่องเรอืส ำรำญฉลองสงกรำนต ์Costa neoRomantica 5 วัน 4 คืน 
เส้นทำง โอกินำว่ำ (ญีปุ่่น) - ฮวำเหลียน - จีหลง (ไต้หวัน) - โอกินำว่ำ (ญี่ปุ่น) 

โดยสำยกำรบินพีชแอร์ 
จองด่วน!! โปรโมชั่น ลด 5,000.- (ต่อห้อง พักห้องละ 2 ท่ำน เมื่อจอง และช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็ม ภำยใน 25 ก.ย. 62) 

 

 
อัตรำนี้รวม ห้องพักบนเรือ - อำหำรทุกมื้อบนเรือ - ตั๋วเคร่ืองบิน - รถรับส่ง - ภำษีเรือ - ประกันเรือ  

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ USD 58 ต่อท่ำน และเด็กอำยุ 12-04 ปี USD 29 ต่อท่ำน  
ฟรีทิปเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี - ไม่รวมค่ำทัวร์เสริมบนฝั่ง 

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

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่13-17 เม.ย. 63      รำคำเริ่มต้นที่ 55,900 บำท (พักห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
Date Port Arrival Departure 

D1 – 13APR20 
Bangkok – Okinawa  by flight 

Okinawa (Japan) Embark     19:00 

D2 – 14APR20  Cruising   
D3 – 15APR20  Hualine (Taiwan) 08:00 18:00 

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

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

 

*** จองด่วนจ ำนวนจ ำกัด ** 
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  อัตรำค่ำบริกำร 
ต่อท่ำน 

งดแถมกระเป๋ำ 
รำคำห้องพักบนเรือ 

Classic 3rd & 4th 

(ผู้ใหญ)่ 
เด็กอำยุต่ ำ
กว่ำ 18 ปี 

*** 
พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำ   
กว่ำ 12 ปี 

*** 
พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่ำน 

Inside 
ห้องด้ำนใน 

Outside 
ห้องมีหน้ำต่ำง 

Balcony 
ห้องมีระเบียง 

13-17 เม.ย. 63 55,900 58,900 62,900 47,900 42,900 39,000 
อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 

กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ทำ่น รับประกันรำคำถูก กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 

 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่า
มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในเส้นทาง BKK – โอกินาว่า– BKK โดยสายการบินตามที่บริษัทก าหนด 
2. ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 4 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)  /  ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ   
3. อาหารทุกม้ือบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)  
4. รถรับส่งบริการระหว่างสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน 
5. ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax] 
2. ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งของเรือส าราญ 
4. ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 58.00 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 29.00 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
หมำยเหตุ 
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1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
หมำยเหตุ 
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่าง 
2. ในกรณีที่มีจ านวนผู้เดินทางน้อยกว่า 16 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีชาวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบเรื่องวีซ่าก่อนจอง และ ต้องมีวีซ่าพร้อมก่อนเดินทาง (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)  
4. การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสิทธิ์ ของทางสถานทูต  
5. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
6. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
7. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
8. ** ส าคัญ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการ
กระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่าน
เอง  และการพิจารณาเป็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ 
ได้ทั้งสิ้น 
9. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่
สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล 
11. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซึ่งเป็นไปตามโปรแกรมการเดินทางของทางเรือเป็นหลัก  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนทีเ่รำรัก.. 

ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มควำมคุ้มครองไดม้ำกขึ้น... 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่  
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมำยเหตุ / Remark 

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก นับจากเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย /  

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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หมำยเหตุ / Remark 
1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน/ Pre-existing 
medical conditions are not covered. 
2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทาง บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความจ าเป็น และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามก าหนดการ / Global Travel Insurance Plus covers loss 
while abroad only. Except Clau se No.5: Flight cancellation, 
Company will cover all necessary and unavoidable cost of cancelled flight prior departure. 
3.ความคุ้มครองพิเศษข้ึนกับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก / The coverage is as per the Plan Purchased. 
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