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Date Port Arrival Departure 

D1 – 06APR20 
Bangkok – Okinawa  by flight 

Okinawa (Japan) Embark     19:00 

D2 – 07APR20  Miyakojima (Japan) 09:00 19:00 

D3 – 08APR20  Keelung (Taiwan) 08:00 17:00 

D4 – 09APR20 Ishigaki (Japan)  08:00 17:00 

D5 – 10APR20 
Okinawa (Japan) Disembark  09:55 

Okinawa – Bangkok by flight 
     

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 

 *** จองดว่นจ านวนจ ากดั *** 

  ราคาหอ้งพกั
บนเรอื ตอ่ท่าน 

(บาท) 

Classic 
3rd & 4th 

(ผูใ้หญ)่ 

เด็กอายุต ่า

กว่า 18 ปี *** 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 

เด็กอายุต ่า   

กว่า 12 ปี *** 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 
Inside 
หอ้งดา้นใน 

Outside 
หอ้งมหีนา้ตา่ง 

Balcony 
หอ้งมรีะเบยีง 

06 – 10 เม.ย. 63 

13 – 17 เม.ย. 63 
55,900 58,900 62,900 47,900 42,900 39,000 

 
ราคานีร้วม 

 ตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั ในเสน้ทาง BKK – โอกนิาว่า– BKK โดยสายการบนิตามทีบ่รษิทัก าหนด 

 หอ้งพกับนเรอื หอ้งพกัคู่ รวม 4 คนื (พกัสองท่านตอ่หอ้ง)  /  ภาษีท่าเรอื และ ค่าประกนับนเรอื   

 อาหารทุกมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ)  

 รถรบัส่งบรกิารระหว่างสนามบนิ – ท่าเรอื – สนามบนิ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทาง (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคานีไ้ม่รวม 

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

6 ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี , คา่ทวัรบ์นฝ่ัง, ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั, ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6 ค่าทปิบนเรอื ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 58.00 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 29.00 / เด็กอายนุอ้ยกว่า 4 ปี ฟร ี
 

เง่ือนไขการช าระเงิน     : ช าระมดัจ า 15,000 ทนัทหีลงัจากหอ้งพกัไดร้บัการยนืยนั   

เง่ือนไขการยกเลกิ  :    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินในทุกกรณี 

หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจอง,จ านวนหอ้งพกับนเรอืและสายการบนิทีย่งัว่าง 
 

Update: September 02, 2019 ใบอนุญาตเลขที ่11/05788 
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หมายเหต ุ

1. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจอง, จ านวนหอ้งพกับนเรอืและสายการบนิที่

ยงัว่าง 

2. ในกรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 16 ท่าน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง 

3. ในกรณีชาวต่างชาต ิกรณุาตรวจสอบเร ือ่งวซีา่กอ่นจอง และ ตอ้งมวีซีา่พรอ้มกอ่นเดนิทาง (ไม่รวมในค่าใชจ้า่ย)  

4. การอนุมตัวิซีา่ขึน้อยู่กบัความสมบูรณข์องเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสทิธิ ์ของทางสถานทูต  

5. สตรทีีม่อีายุครรภต์ัง้แต่ 24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

6. ส าหรบัเด็กอายุต ่ากว่า 6 เดอืน ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

7. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถคนืค่าทวัร ์

ใหไ้ด ้

8. ** ส าคญั ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมือง อนั

เน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ ทัง้นีลู้กคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง  และการพจิารณาเป็นของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองเท่าน้ัน ทางหวัหนา้

ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

9. ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

และไม่สามารถขอคนืค่าบรกิารได ้

10. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรม

การท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 

11. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซึง่เป็นไปตามโปรแกรมการเดนิทางของทาง

เรอืเป็นหลกั  โดยการเปลีย่นแปลงดงักลา่วไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีจ้ะค านึงถงึความปลอดภยัของผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 
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*** จองดว่นจ านวนจ ากดั *** 
   

ราคาหอ้งพกับน

เรอื ตอ่ท่าน 

(บาท) 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื 
3rd & 4th 

(ผูใ้หญ)่ 

เด็กอายุต ่า

กว่า 18 ปี *** 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 

เด็กอายุต ่า   

กว่า 12 ปี *** 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 
Inside 
หอ้งดา้นใน 

Outside 
หอ้งมหีนา้ตา่ง 

Balcony 
หอ้งมรีะเบยีง 

15 – 19 เม.ย. 63 

18 – 22 เม.ย. 63 
43,900 46,900 50,900 35,900 29,500 26,500 

 

ราคานีร้วม 

 ตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั ในเสน้ทาง BKK – Taipei – BKK โดยสายการบนิตามทีบ่รษิทัก าหนด 

 หอ้งพกับนเรอื หอ้งพกัคู่ รวม 3 คนื (พกัสองท่านตอ่หอ้ง)  /  ภาษีท่าเรอื และ ค่าประกนับนเรอื   

 อาหารทุกมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ)  

 รถรบัส่งบรกิารระหว่างสนามบนิ – ท่าเรอื – สนามบนิ 

 ทวัรท์ีไ่ทเปวนัแรก และ วนักลบั พรอ้มอาหารกลางวนั ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทาง (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

ราคานีไ้ม่รวม 

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

6 ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี , คา่ทวัรบ์นฝ่ัง, ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั, ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6 ค่าทปิบนเรอื ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 43.50 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 21.75 / เด็กอายนุอ้ยกว่า 4 ปี ฟร ี

 

เง่ือนไขการข าระเงิน     : 1. ช าระมดัจ า 10,000 บาท ณ วนัทีท่ าการจอง  

  2. ช าระสว่นทีเ่หลอืภายใน 02 ธนัวาคม 2562  

 

เง่ือนไขการยกเลกิ  :    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินในทุกกรณี 

 
 

Update: September 02, 2019 ใบอนุญาตเลขที ่11/05788 

Date Port Arrival Departure 

D1  Bangkok  - TBA 

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

Keelung (Taiwan) Embark 15:00 

D3  Okinawa (Japan) 14:00 22:00 

D4 # Miyakojima (Japan)  10:00 18:00 

D5 # 
Keelung (Taiwan) Disembark  07:00 

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

# Changed Port  :  Departure April 18, 2020 

D4 # Ishigaki 14:00 21:00 

D5 # Keelung (Taiwan) Disembark  08:00 
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หมายเหต ุ

1. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจอง, จ านวนหอ้งพกับนเรอืและสายการบนิที่

ยงัว่าง 

2. ในกรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 16 ท่าน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง 

3. ในกรณีชาวต่างชาต ิกรณุาตรวจสอบเร ือ่งวซีา่กอ่นจอง และ ตอ้งมวีซีา่พรอ้มกอ่นเดนิทาง (ไม่รวมในค่าใชจ้า่ย)  

4. การอนุมตัวิซีา่ขึน้อยู่กบัความสมบูรณข์องเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสทิธิ ์ของทางสถานทูต  

5. สตรทีีม่อีายุครรภต์ัง้แต่ 24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

6. ส าหรบัเด็กอายุต ่ากว่า 6 เดอืน ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

7. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถคนืค่าทวัร ์

ใหไ้ด ้

8. ** ส าคญั ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมือง อนั

เน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ ทัง้นีลู้กคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง  และการพจิารณาเป็นของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองเท่าน้ัน ทางหวัหนา้

ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

9. ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

และไม่สามารถขอคนืค่าบรกิารได ้

10. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรม

การท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 

11. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซึง่เป็นไปตามโปรแกรมการเดนิทางของทาง

เรอืเป็นหลกั  โดยการเปลีย่นแปลงดงักลา่วไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีจ้ะค านึงถงึความปลอดภยัของผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 

 

 


