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ใบอนุญาตธรุกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่ 20  ป ี

(คอสตา้ 1) เรือสำราญ โอกนิาวา่ ไตห้วัน 7 วัน 4 คืน 11-17 เม.ย. 35999 MU(JF) 
 

ขอเชญิทา่นเปดิประสบการณ์การเดนิทางแบบใหม ่ใสใ่จการบรกิารทุกรูปแบบ 

ผอ่นคลาย ลอ่งเรือสำราญระดับหรู เรือคอสตา้คอสตา้ นีโอ โรแมนตกิา้ เรอืสำราญหรูระดับ 4 ดาว ++ 

เสน้ทางใหม ่2 ประเทศ ญีปุ่น่ ไตห้วัน (โอกนิาวา่ ฮวาเรียน) มีนอนโอกนิาวา่ 1 คืน  

เดนิทางพรอ้มหัวหนา้ทัวร์จากเมืองไทย อาหารจัดเตม็ทัง้วนั กจิกรรมหลากหลายบนเรือ 

สนุกสนาน ไมเ่บือ่แนน่อน 

เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่อีสเทริ์นแอร์ไลน์ (MU) 

 

 

 

 
 

    กำหนดการเดนิทาง 

11-17 เมษายน 2563  (วันสงกรานต์) 

คุ้มคา่เพียง 35,999 บาทเทา่นั้น 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

รายละเอียดแบบยอ่ 

 

วันที ่ ท่าเรือ เรือถงึ เรือออก 

11 เม.ย. กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ - - 

12 เม.ย. 
เซี่ยงไฮ้ – นาฮะ/โอกินาว่า – ถนนโคคุไซ – พักโรงแรม 1 คืนที่โอกิ

นาว่า 
- - 

13 เม.ย. 
ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – อเมริกัน วิลเลจ – อิออน – เช็คอินลงเรือ

สำราญ Costa neoRomantica 
- 22:00 น. 

14 เม.ย. ล่องน่านน้ำสากล - - 

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

16 เม.ย. คีลุง (ไต้หวัน) – ตึกไทเป 101 – เถาหยวน/ไต้หวนั – เซี่ยงไฮ้ 07:00 น. - 

17 เม.ย. กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ - - 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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การตอ้นรับที่อบอุน่ กจิกรรมที่มากมาย อาหารหลากหลาย รอคุณอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

รายละเอียดการเดนิทาง 

วันเสาร์ที ่11 เม.ย. 63  กรุงเทพฯ/สนามบนิสุวรรณภูมิ 

22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอย

ต้อนรบัและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

 

วันอาทติย์ที ่12 เม.ย. 63  กรุงเทพฯ – เซีย่งไฮ ้– นาฮะ/โอกนิาวา่ – ถนนโคคุไซ 

02.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินนาฮะ เกาะโอกินาว่า ญี่ปุ่น โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 548 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.55 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 2085 

13.30 น. เดินทางถึงสนามบินนาฮะ เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ย่านถนนโคคุไซ ถนนสายหลักแห่งการช้อปปิ้ง เป็นถนนคล้ายกับถนนบรอดเวย์ในมหานคร

นิวยอร์ก ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะในย่านนี้เท่านั้น อาทิ ของที่ระลึกรูปวัวรูปสัตว์ต่างๆที่แต่ง

แต้มสีสนัได้จัดจ้านโดนใจ เหมาะแก่การมอบเป็นของที่ระลึกหรอืของฝาก  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าพักโรงแรม Hotel Azat Naha หรอืเทียบเท่า  

 

วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 63 ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – อเมริกัน วิลเลจ – อิออน – เช็คอินลงเรือสำราญ Costa neoRomantica 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนั้น นำท่านชมศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ ใช้ใน

การสวดภาวนาอธิษฐานต่อเทพเจ้าที่สถิตอยู่ ณ อาณาจักรเจ้าสมุทรโพ้นทะเล

มาแต่ครั้งโบราณ ในอดีตชาวเรือที่เข้าออก ณ ท่าเรือนาฮะ ซึ่งขณะนั้นเป็น

ศนูย์กลางการแลกเปลี่ยนค้าขายกับนานาประเทศ ทั้งจีน ประเทศทางตอนใต้ 

เกาหลี และชาวยามาโตะ (คำที่ใช้เรียกชาวญี่ปุ่นในยุคโบราณ) มักจะแหงน

หน้ามองขึ้นไปยังศาลเจ้าซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเพ่ืออธิษฐานและแสดงความ

ขอบคุณ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะได้รับความเสียหายจากการรบในโอกินาว่าเมื่อ

ครั้งสงครามแปซิฟิก แต่ได้รับการบรูณะฟื้นฟูในเวลาต่อมาเมื่อสงครามสิ้นสุด

ลง ปัจจุบันนี้ได้กลายมาเป็นศนูย์กลางแห่งศาสนาชินโตในจังหวดัโอกินาวะ  

จากนั้น นำท่านสู่อเมริก ัน วิลเลจ แหล่งความบันเทิงขนาดใหญ่ที่สามารถใช้เวลา

ท่องเที่ยวได้ตลอดวัน  สร้างในบรรยากาศคล้ายแหล่งช้อปปิ้ งในรัฐ

แคลิฟอร์เนียเพราะเขตนี้เป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนอเมริกันจำนวนมาก มี

ครบถ้วนทุกความต้องการตั้งแต่ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นวยัรุ่น หรือแฟชั่นนำเข้าจาก
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อเมริกา ร้านขายของที่ระลึก ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารนานาชาติ บาร์ โรงภาพยนตร์ เกมส์เซนเตอร์ และชิงช้า

สวรรค์ขนาดใหญ่ที่เห็นโดดเด่นได้แต่ไกล ภายในยังมีชายหาดที่เหมาะสำหรับนั่งชมพระอาทิตย์ตกพร้อมปิ้งบาร์บีคิว

สงัสรรค์กันได้อีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย พาทุกท่านช้อปปิ้งที่อิออน ห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสาขาอยู่มากมายทั่วประเทศ

ญี่ปุ่น และเนื่องจากมีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ 

ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะสำหรบัผู้ที่ต้องการซื้อของชิ้นใหญ่ หรอืของที่ระลึกและของฝาก 

จากนั้น นำท่านสู่ท่าเรือนาฮะ เพ่ือทำการเช็คอินลงเรือสำราญ Costa neoRomantica เมืองนาฮะเป็นเมืองหลวงของจังหวัด

โอกินาว่าเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองในสมัยริวกิว ทำให้ในสมัยนั้นได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจาก

ประเทศต่างๆ อาทิ จีน อเมริกา เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นต้น ทำให้โอกินาว่ามีวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากที่อ่ืนใน

ญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน ล้อมรอบไปด้วยทะเลสีฟ้าอมเขียวดุจดั่งสีมรกต และเป็นสถานที่

พักผ่อนตากอากาศทางทะเลติดอันดับโลก 

18.00 น. นำท่านเช็คอินลงเรือสำราญ Costa neoRomantica เรือสำราญที่ตกแต่งสไตล์ยุโรป  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ 

จากนั้น หลังรับประทานอาหารค่ำ ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เรือจัดขึ้นในแต่ละวัน 

หรือใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายภายในเรือสำราญได้ตามอัธยาศัย 

 ห้องอาหารที่ให้บริการบนเรือสำราญ – ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

  - Botticelli Restaurant  ชั้น 8 

  - Giradino Buffet Restaurant ชั้น 10 (บฟุเฟ่ต์) 

 ห้องอาหารพิเศษที่ให้บริการบนเรือสำราญ – เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

  - La Fiorentina Steak House ชั้น 9    

  - Grill Capri   ชั้น 11   

  - Pizzeria Capri  ชั้น 11 

 

 

 

 

 

 

 

***ก่อนที่เรือจะถอนสมอออกเดินทาง เจ้าหน้าที่บนเรือจะประกาศแจ้งซ้อมหนีภัย ซึ่งทุกท่านต้องไปรายงานตัวยังจดุนัดพบที ่

กำหนดไว้ โดยจุดนัดพบหรือ Muster Station สามารถดูได้จากแผนผังที่ติดไว้หลังประตูห้องพกัของท่าน*** 

 

22.00 น. เรือสำราญออกจากเมืองนาฮะ เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองฮวาเหลียน ประเทศไต้หวนั 

***รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเรือสำราญ Costa neoRomantica ในแต่ละวัน ท่านสามารถดูได้จากเอกสาร 

TODAY ที่เจ้าหน้าที่เรือจัดส่งให้ตามห้องพักของท่านในทุกๆ คืนหรือหากท่านใดสนใจซื้อทัวร์เสริมกับทางเรือ ท่าน

สามารถซื้อได้ท่ีเคาน์เตอร์ขายทวัรต์ามเวลาที่ระบุในเอกสาร TODAY***   

 

วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63  ล่องน่านน้ำสากล อิสระทำกิจกรรม หรือ ผ่อนคลายบนเรือสำราญ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ  

จากนั้น ทุกท่านสามารถพักผ่อนบนเรือสำราญ Costa neoRomantica ได้ตามอัธยาศยั  

โดยทางไกด์หวัหนา้ทัวร์จะเปน็ผูค้อยแนะนำการทำกจิกรรมสนุก ๆ  ซึง่อยูท่ัว่ทัง้ลำเรือ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ  

จากนั้น หลังรับประทานอาหารค่ำ ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เรือจัดขึ้นในแต่ละวัน 

หรือใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายภายในเรือสำราญได้ตามอัธยาศัย หากท่านใดต้องการซื้อสินค้าปลอด

ภาษบีนเรือ สามารถซื้อได้ท่ีร้านขายสินค้า Duty Free ณ ตอนที่เรือล่องน่านน้ำสากล 

 

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63  ฮวาเหลียน/ไต้หวัน (อิสระท่องเที่ยวหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งตามอัธยาศัย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ  

08.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ เมืองฮวาเหลียน ประเทศไต้หวัน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก เป็น 

“ดินแดนแห่งความบริสุทธิ์” โดยยืดตัวยาวไปตามชายฝั่งมหาสมุทรทะเลแปซิฟิก ครอบคลุม 2 เมืองหลัก คือเมืองฮ

วาเหลียนและเมืองไถตง จากความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารในกระแสน้ำญี่ปุ่นและกระแสน้ำชายฝั่งที่ไหลมา

รวมกัน ทำให้แถบนี้เต็มไปด้วยแพลงตอนและฝูงปลาน้อยใหญ่จำนวนมหาศาล จึงกลายเป็นจุดชมปลาโลมาและ

ปลาวาฬที่มีชื่อเสียงที่สุด นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ จึงนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีทิวเขาน้อยใหญ่ ลำ

ธารจากรอยแยกเปลือกโลก หน้าผา แม่น้ำ น้ำตกและบ่อน้ำพุร้อน รวมถึงวฒันธรรมของชนเผ่าดั้งเดิม ทำให้เมือง

นี้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติไท่ลู่เก๋อ เป็นต้น 

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 

จากนั้น อุทยานแห่งชาติไท่ลู่เก๋อ หรอืที่คนไทยเรียกว่า “ทาโรโกะ”เป็นอุทยานที่มีความอุดมสมบรูณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ 

และมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอด

นิยมติดอันดับ 1 ใน 3 อันดับต้นๆ ของประเทศไต้หวัน มี พ้ืนที่กว่า 

506,000 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง ฮวาเหลียนประมาณ 15 กิโลเมตร 

หากมาเที่ยวชมที่นี่ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม

ตระการตาของหุบเขาหินอ่อน หน้าผา ถ้ำ อุโมงค์และสายน้ำที่คดเคี้ยว 

ซึ่งผาหินอ่อนเกิดจากการที่ถูกแม่น้ำล่ีอู่กัดเซาะมาเป็นเวลานาน บวกกับ

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทำให้อุทยานแห่งนี้มีลักษณะเป็นหุบเขา

แนวตั้งคล้ายตัวยู (U) ทำให้ผู้มาเย่ียมชมอุทยานได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์สิ่งสวยงามเหล่านี้

ขึ้นมาเป็นทศันียภาพที่สวยงามชวนประทับใจไม่รู้ลืม 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1.30 – 1 ชั่วโมง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ หรอื อิสระรบัประทานอาหารบนฝั่ง  

18.00 น. เรือสำราญออกจากเมืองฮวาเหลียน เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองคีลุง ประเทศไต้หวนั 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ 

จากนั้น หลังรับประทานอาหารค่ำ ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เรือจัดขึ้นในแต่ละวัน 

หรือใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายภายในเรือสำราญได้ตามอัธยาศัย หากท่านใดต้องการซื้อสินค้าปลอด

ภาษบีนเรือ สามารถซื้อได้ท่ีร้านขายสินค้า Duty Free ณ ตอนที่เรือล่องน่านน้ำสากล 
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 ***ในวันนี้ท่านจะได้รับป้ายติดกระเป๋าแถบสีต่างๆ ทุกท่านต้องแยกของใช้ที่จำเป็นรวมถึงของมีค่าไว้ในกระเป๋า

เดินทางใบเล็ก ส่วนของใช้ที่ไม่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วนำมาวางหน้าห้องของท่านก่อนเวลาเที่ยงคืน 

จากนั้นทางเจ้าหน้าที่เรือท่ีเป็นผู้ดูแลจะมาเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านไป 

 และท่านจะได้รับบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่านจะต้องทำการตรวจเช็คก่อนทำการชำระเงินในวันรุ่งขึ้น 

สำหรับท่านที่ชำระผ่านบัตรเครดิต ทางเรือจะหักค่าใช้จ่ายของท่านตามหมายเลขบัตรเครดิตที่ท่านผูกไว้โดย

อัตโนมัติ*** 

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย. 63  คีลุง/ไต้หวัน – ตึกไทเป 101 – เถาหยวน – เซี่ยงไฮ้  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ 

07.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ เมืองคีลุง ประเทศไต้หวัน เมือง คีลุง หรือ

เรียกอีกชื่อว่า “เมืองจีหลง” เป็นเมืองเล็กๆ ติดชายฝั่งทะเลที่มีท่าเรือ

ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไต้หวัน 

09.00 น. นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญฯ และนำท่านผ่านพิธีการตรวจลง

ตราหนังสือเพ่ือเดินทางเข้าเมืองคีลุง ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋า

สัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเองจากนั้นนำท่านสู่

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิวบนชั้น 89) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งเมือง

ไทเป มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไต้หวัน การ

ออกแบบตึกนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสัญลักษณ์อันเป็นมงคลตาม

ขนบธรรมเนียมจีน และความเชื่อโบราณเพ่ือให้เข้ากับเทคโนโลยีอัน

ทันสมัยในปัจจุบันโดยลักษณะตัวอาคารถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง ภายในตัวอาคารติดลูกตุ้มเหล็ก

ขนาดใหญ่หนัก 900ตัน ทำหน้าที่ป้องกันแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารสูงเสียดฟ้าแห่งนี้ สั่นไหวไปมาเมื่อเกิด

แผ่นดินไหวด้วย นอกจากนี้ตึกไทเป 101 ยังรวมเอาร้านค้าจากแบรนด์ดังมากมาย เช่น Louis Vuitton, Christian 

Diorและ Chanel รวมทั้งร้านอาหารขึ้นชื่อทั้งในและนอกประเทศมาไว้ในตึกสุดไฮเทคนี้อีกด้วย (เพื่อไม่ให้เป็นการ

เสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)   

จากนั้น เมื่อได้เวลาอนัสมควรแล้ว นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวนเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5008 

17.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

21.35 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 547 

 

วันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 63   กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ   

01.05 น. เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

จบการเดนิทางโดยสวัสดภิาพ พรอ้มเกบ็ภาพความประทับใจมริูล้ืม 

รูปถา่ยสถานทีใ่ชป้ระกอบสถานที่ใชใ้นการโฆษณาเทา่นัน้ 
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หอ้งพักแบบมีหนา้ตา่ง 

ขนาด 16.6 ตารางเมตร 

หอ้งพักแบบมีระเบยีง  

ขนาด 24.2 ตารางเมตร 

 

อัตราคา่บรกิาร 

แบบหอ้งพกั 

ผูใ้หญท่า่นละ 

(พักห้องละ 2 

ทา่น) 

ผูใ้หญท่า่นที ่3 และ 4 

(พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

เดก็อายุตำ่กวา่ 12 ปี 

(พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พักหอ้งเด่ียว

เพิม่ 

หอ้งพักแบบ 

ไมมี่หนา้ตา่ง 
35,999 

35,999 32,999 

9,500 

หอ้งพักแบบ 

มีหนา้ตา่ง 
37,999 10,500 

หอ้งพักแบบ 

มีระเบยีง 
39,999 11,500 

**กรุป๊ออกเดนิทางขัน้ตำ่ 25 คน ในกรณีทีก่รุป๊ตำ่กวา่ 25 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา** 

- เมืองที่เรอืจอดเทยีบท่าหรือเส้นทางต่างๆ ที่เรือล่องเข้ารวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวนั อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงซึ่งขึ้นอยู่ท่ีดุลยพินิจของกัปตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยสภาพอากาศ หรือ

เหตกุารณ์ไม่คาดคิด ที่มีผลกับรายการข้างต้น 

- รูปภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านัน้ 

ลักษณะห้องพักบนเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพักแบบไมม่ีหนา้ตา่ง  ขนาด 16.6 ตารางเมตร 
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อัตราค่าบริการนี้รวม; 

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินไชน่าอีสเทิรน์ แอร์ไลน์ 

☑ ค่าห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน ตามแบบห้องพกัที่ท่านเลือก (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

☑ ค่าโรงแรม 1 คืนที่โอกินาว่า ตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดียวกัน 

☑ ค่าอาหารบนฝั่งตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าอาหารบนเรือสำราญตามรายการที่ระบุ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสำราญ 

☑ ค่ารถรบั – ส่ง และทวัรต์ามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าภาษสีนามบิน และภาษที่าเรือ 

☑ หวัหน้าทัวรค์นไทยดูแลตลอดการเดินทาง 

☑ ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือ

จำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ ค่าประกันอุบตัิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรบัผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตัิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรบัผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

*** ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตัิเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มอีายุเกิน 80 ปี *** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม; 

☒ ค่าภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% 

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ 

☒ ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน หวัหน้าทวัร ์และคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท ต่อทริป (เด็กชำระค่าทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

☒ ค่าทัวรเ์สริมบนฝั่งนอกเหนือจากที่ระบใุนโปรแกรม 

☒ ค่าประกันภัยบนเรือ 

☒ ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 46.50 (ชำระบนเรือ)  

☒ ค่าภาษขีาออกจากประเทศญี่ปุ่น (International Tourist Tax) ท่านละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ชำระบนเรือ) 

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

การสำรองที่นั่ง / ห้องพัก 

⁜ บริษทัฯ ขอรบัค่ามัดจำสำหรบัการสำรองท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากมีการยนืยันจากทางบริษัทภายใน 3 วนั 

⁜ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการ

เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ 

⁜ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปล่ียนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และจะมี

ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน และบริษัทเรือสำราญเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง 

⁜เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

⁜ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่าก รณีใดก็ตาม 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินในทุกกรณี 
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***กรุณาอา่นเงือ่นไขกอ่นชำระมดัจำทุกครัง้*** 

รบกวนส่งเอกสารเป็น สำเนาหนา้พาสปอรต์ทีช่ัดเจน และมีอายุเหลือการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน พรอ้มระบหุ้องนอน, 

อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้ ตอ้งแจ้งพร้อมสำรองที่นั่ง หรือ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็นอย่างช้า 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการชำระเงนิ 

✓ สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ทา่นละ 20,000.- บาท    

✓ ชำระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

 

 

 

 

 

 

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงิน

ผ่านการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารส่วนบคุคล  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ  

 หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอ

สงวนสิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 – 45 วนั หกัค่าบริการ ยึดค่ามัดจำ 15,000 บาท 

⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 – 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทวัร์ 

⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทวัร์ 

⁜ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทาง 14 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น 

⁜ยกเว้นกรณีที่บริษทัทัวร ์นำเงินชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพ่ือเตรียมการจัดนำเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมกีารแจ้ง

ยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชำระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เที่ยวบินนั้นๆ 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ 

- ⁜บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- ⁜คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว 

- ⁜บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษนี้ำมัน หรือ

มีการ 

- ประกาศขึ้นหรอืลดค่าเงินบาท หรอือตัราแลกเปลี่ยนได้ปรบัขึ้นในช่วงใกล้วนัที่จะเดินทาง 

- ⁜บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดทำการโดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่น

เพ่ือทดแทน  
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สำคัญ ผูเ้ดนิทางทุกท่านกรุณาตรวจสอบขอ้มูลเหลา่นี้ 

** เนื่องจากมีกรณีทีถู่กปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณไ์มช่ำรุด เชน่ 

1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉกี หรอื ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉกี ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับท่ีระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น   

ไม่ควรประทบัของสถานี (Eki Stamp) และสถานที่ท่องเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต 

4. เล่มหนังสือเดินทางไม่ควรเปื่อยจากการเปียกน้ำ 

5. หน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ควรมรีอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตวเ์ล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

 

- ⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน 

โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์

และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

- ⁜บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด

งาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

- ⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือสำราญ มีการแจ้งเปล่ียนท่าเรือในการจอด หรือ

แจ้งเปลี่ยนเส้นทาง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

- ⁜บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การนำสิ่งของผิด

กฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสีย

และผิดกฎหมาย 

- ⁜การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตาราง

รายการที่กำหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หกัคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ 

- ⁜กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับ

คณะ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการ

ท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสเีลือดหมู) 

- ⁜การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางทั้งขาไป

และขากลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพ่ือทำการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ ท่านต้องการเปล่ียน และ

ผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้กำหนด 

- ⁜ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลา

ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถทำการคืนตั๋ว หรอื refund ได้เท่านั้น) 

- ⁜หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยงัไม่ได้ใช้นั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

- ⁜ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ ( join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเองและ

รบัผิดชอบ 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

- ⁜ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รบัการยืนยันจาก

ทางบริษัทฯ และได้ทำการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษทัไม่ขอรบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

- ⁜หลังจากการจอง และ ชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรบัในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบไุว้ข้างต้น 
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...โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทัวร์ทุกครัง้เพือ่ประโยชน์แกต่ัวทา่นเอง... 

 

 

 

Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 

ใบจองทัวรก์ับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด 

 

รายการทัวร์       วนัเดินทาง       

ชื่อผู้ติดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ที่อยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร            

              

               

จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด    คน  (ผู้ใหญ่   ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  ท่าน) 

จำนวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด   ห้อง (ห้องพกัคู่  ห้องพักเดี่ยว        ห้องพกั 3 เตียง  ) 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามหอ้งพัก และใหช้ือ่ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อยา่งถูกตอ้งตามหนังสือเดนิทาง) 

ลำดับ ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร                ไม่ทานเนื้อววั                 ไม่ทานเนื้อหมู               ไม่ทานสตัว์ปีก               ทานมังสาวิรตั 

 

รายระเอียดอื่นๆ             

              

               

 

ยืนยันราคา  ผู้ใหญ่      เด็ก    ค่าตั๋วเพ่ิม / ลด     

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัรเ์รียบร้อยแล้ว   ลงชื่อ      ผู้จอง 

         (     ) 

         วนัที ่      
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เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 


