
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Date Port Arr Dep 

D1 – 18APR20  Bangkok 

D2 – 19APR20 
Bangkok – Taipei  by BR206  01:45 – 06:35 

Keelung (Taiwan) Embark 15:00 

D3 – 20APR20   Okinawa (Japan) 14:00 22:00 

D4 – 21APR20 Ishigaki 14:00 21:00 

D5 – 22APR20 
Keelung (Taiwan) Disembark  08:00 

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

 

*** จองดว่นจ านวนจ ากดั *** 

     

  ราคาหอ้งพกับน
เรอื ตอ่ท่าน 

(บาท) 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื [Classic] 
3rd & 4th 

(ผูใ้หญ)่ 

เด็กอายุตํ่ากว่า 

18 ปี *** 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

เด็กอายุตํ่า   

กว่า 12 ปี *** 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 
Inside 

หอ้งดา้นใน 

Outside 
หอ้งมหีนา้ตา่ง 

Balcony 
หอ้งมรีะเบยีง 

18 – 22 เม.ย. 63 43,900 46,900 50,900 35,900 30,900 27,500 

 

ราคานีร้วม 

4 ตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั ในเสน้ทาง BKK – Taipei – BKK โดยสายการบนิ Eva Air  

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

4 อาหารทุกมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ)  

4 รถรบัส่งบรกิารระหว่างสนามบนิ – ท่าเรอื – สนามบนิ 

4 ทวัรท์ีว่นัไป และ วนักลบั พรอ้มอาหารกลางวนั ตามทีร่ะบุในรายการ 

4 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 46.50 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 23.25 / เด็กอายนุอ้ยกว่า 4 ปี ฟร ี

 

เง่ือนไขการข าระเงิน     : 1. ช าระมดัจ า 15,000 บาท ณ วนัทีท่ าการจอง  

  2. ช าระสว่นทีเ่หลอืภายใน 20 ธนัวาคม 2562  

 

เง่ือนไขการยกเลกิ  :    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินในทุกกรณี 

 

 
 

Update: October 01, 2019 ใบอนุญาตเลขที ่11/05788 
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หมายเหต ุ

1. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจอง, จาํนวนหอ้งพกับนเรอืและสาย

การบนิทีย่งัวา่ง 

2. ในกรณีทีม่จีาํนวนผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 16 ทา่น ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง 

3. ในกรณีชาวตา่งชาต ิ กรณุาตรวจสอบเร ือ่งวซีา่กอ่นจอง และ ตอ้งมวีซีา่พรอ้มกอ่นเดนิทาง (ไม่รวมใน

คา่ใชจ้า่ย)  

4. การอนุมตัวิซีา่ขึน้อยูก่บัความสมบูรณข์องเอกสารของแตล่ะบุคคล และ เป็น เอกสทิธิ ์ของทางสถานทตู  

5. สตรทีีม่อีายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

6. สาํหรบัเด็กอายตุํ่ากวา่ 6 เดอืน ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

7. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถ

คนืคา่ทวัรใ์หไ้ด ้

8. ** ส าคญั ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระมาแลว้  หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้

เมอืง อนัเน่ืองมาจากการกระทาํทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ ทัง้นีลู้กคา้ทุก

ทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  และการพจิารณาเป็นของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงเทา่น้ัน ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ ัง้สิน้ 

9. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิแ์ละไม่สามารถขอคนืคา่บรกิารได ้

10. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง 

บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การ

เปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล 

11. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซ ึง่เป็นไปตามโปรแกรมการเดนิทาง

ของทางเรอืเป็นหลกั  โดยการเปลีย่นแปลงดงักล่าวไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีจ้ะคํานึงถงึ

ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
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รายการล่องเรอืส าราญ Costa neoRomantica (ฉบบัยอ่) 

18 – 22 เมษายน 2563 

 

วนัทีเ่ดนิทาง เวลาเดนิทาง รายการ 

D 1 

18 เมษายน 2563 

กรงุเทพฯ 

22:00 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตู 8 แถว Q 

 รบัเอกสารการเดนิทางจากเจา้หนา้ที ่ทีร่อตอ้นรบัท่าน  

 ทําการเชค็อนิ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก 

D 2 

19 เมษายน 2563 

กรงุเทพฯ – ไตห้วนั 

01:45 

06:35 

 

 

 

 

กลางวนั 

15:00 

ค่ํา 

ออกเดนิทางสู่ไทเป โดยเทีย่วบนิ BR206 

ถงึท่าอากาศยานเถาหยวน, ประเทศไตห้วนั 

หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชก  วดัหลง

ซาน  ท่าเรอืคลีุง เพือ่ทําการเชค็ดนิขึน้เรอืสําราญ Costa 

neoRomantica “กรุณาเชค็อนิขึน้เรอือย่างน้อย 2 ช ัว่โมงกอ่น

เรอืออกจากท่า” 

รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื 

เรอืออกจากท่า มุ่งหนา้สู่เมอืงโอกนิาว่า, ประเทศญีปุ่่น 

รบัประทานอาหารค่ํา บนเรอื 

พกับนเรอื Costa neoRomantica 

D 3 

20 เมษายน 2563 

เมอืงโอกนิาวา่ 

14:00 – 22:00 

เชา้ / กลางวนั 

14:00 

 

ค่ํา 

22:00 

รบัประทานอาหารเชา้ / กลางวนั บนเรอื 

รอืจอดเทยีบท่า ณ เมอืงโอกนิาว่า, ประเทศญีปุ่่น 

ลงเทีย่วตามโปรแกรมทีท่่านเลอืกซือ้ หรอื อสิระตามอธัยาศยั 

รบัประทานอาหารค่ํา บนเรอื 

เรอืออกจากท่า มุ่งหนา้สู่เกาะอชิงิาก,ิ ประเทศญีปุ่่น 

พกับนเรอื Costa neoRomantica 

D 4 

21 เมษายน 2563 

เกาะอชิงิาก ิ

14:00 – 21:00 

 

เชา้ 

10:00 

 

กลางวนั / ค่ํา 

21:00 

รบัประทานอาหารเชา้ บนเรอื 

เรอืจอดเทยีบท่า ณ เกาะอชิงิาก,ิ ประเทศญีปุ่่น 

ลงเทีย่วตามโปรแกรมทีท่่านเลอืกซือ้ หรอื อสิระตามอธัยาศยั 

รบัประทานอาหารกลางวนั / ค่ํา บนเรอื 

เรอืออกจากท่า มุ่งหนา้สู่เมอืงคลีุง, ประเทศไตห้วนั 

พกับนเรอื Costa neoRomantica 

D 5 

22 เมษายน 2563 

ไตห้วนั – กรุงเทพฯ 

 

เชา้ 

08:00 

 

กลางวนั 

บ่าย 

20:45 

23:30 

รบัประทานอาหารเชา้ บนเรอื 

เรอืจอดเทยีบท่า ณ ท่าเรอืคลีงุ, ประเทศไตห้วนั 

หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  จิว่เฟ่ิน 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

ซเีหมนิตงิ  สนามบนิเถาหยวน 

ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ BR205 

ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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วนัแรก : 18 เมษายน 2563 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

22:00 พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตู 8 แถว Q เคานเ์ตอร ์

สายการบนิ Eva Air  

กรุณาเดินทางถงึสนามบนิล่วงหน้าก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างน้อย 3 ช ัว่โมงเพือ่ท าการ

เชค็อนิ แลกบอรด์ดิง้พาสต ์และ โหลดสมัภาระดว้ยตวัท่านเอง 

 

วนัทีส่อง : 19 เมษายน 2563 กรุงเทพฯ – ไทเป, ประเทศไตห้วนั 

01:45 ออกเดนิทางโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เหนิฟ้าสูก่รงุไทเป, ประเทศไตห้วนั โดยเทีย่วบนิ BR206 

 บรกิารอาหาร และ เคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

06:35 ถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน, ประเทศไตห้วนั  

Welcome to Taipei 
หลงัผ่านพธิกีารการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่

 “อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก” (Chiang Kai-Shek 

Memorial Hall) สถานที่ทีเ่ป็นสญัญลกัษณข์องประเทศ

ไตห้วนั สรา้งขึน้ต ัง้แต่ปี 1976 เพือ่เป็นการราํลกึและเทดิทูน

อดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก อกีไฮไลทส์ําคญัทีไ่ม่ควรพลาด

ในการมาเทีย่วชมอนุสรณส์ถานเจยีงไคเชก คอืพธิเีปลีย่นเวรทหาร 

ซ ึง่จะมทีุกๆ ตน้ช ัว่โมง  จากน้ันแวะนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่ความ

เ ป็นสิ ร ิม งคลที่   “ว ัดหลงซาน “หร ือ  เหมง เจีย  หลงซาน 

(Longshan Temple) หน่ึงในวดัทีเ่ก่าแก่และมชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ด

แห่งหน่ึงของไทเป มีอายุเกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยชาวฝู

เจีย๊นชว่งปีค.ศ. 1738  มีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธของจนีแต่มีลูกผสมของ

ความเป็นไตห้วนั  

11:00 นําท่านเดนิทางสูท่่าเรอื “คลุีง” เพือ่เชค็อนิขึน้เรอืสาํราญ “คอสตา้ นีโอโรมานตกิา้” 

Welcome to Keelung Port 
 ** ทางเรอืจะเปิดใหท้ําการเชค็อนิขึน้เรอืไดป้ระมาณ 5 ช ัว่โมงกอ่นเรอืออกจากท่า ** 

 *** เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเชค็อนิ *** 

1. พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทีม่อีายุการใชง้านเหลอืมากว่า 6 เดอืน  

2. ตั๋วเรอื, Boarding Form ของ Costa  
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Welcome on board Costa neoRomantica! 
ขอตอ้นรบัทุกท่านสูเ่รอืสําราญสดุหร ูคอสตา้ นีโอโรมานตกิา้ 

 
หลงัเชค็อนิขึน้เรอืเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิท่านอสิระกบักจิกรรมหลากหลายบนเรอื 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื ทีห่อ้งบุฟเฟ่ตไ์ดต้ามอธัยาศยั 

14:00 ขอเชญิท่านนําเสือ้ชชูพีไปรว่มฟังการสาธติระบบเพือ่ความปลอดภยัในการเดนิทาง กบัเรอืสําราญ 

(Emergency Drill) โดยกรณุาเชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

15:00 เรอืลอ่งออกจากท่ามุ่งหนา้สู ่“โอกนิาวา่”, ประเทศญีปุ่่น  

 รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื ทีห่อ้งบุฟเฟ่ตไ์ดต้ามอธัยาศยั 

 ** เวลาอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารหลกัในเสน้ทางนีแ้บ่งเป็น 2 รอบ ** 

 รอบแรก เร ิม่เวลา 17:30    รอบสอง เร ิม่เวลา 20:00 

 ทัง้นีท้า่นสามารถตรวจสอบรอบเวลาอาหารทีแ่น่นอนจากเอกสารยนืยนัทีแ่จกอยูภ่ายในหอ้งพกัของทา่น 

หลงัอาหาร เชญิท่านชมการ แสดงจากนักแสดงมืออาชพี หรอืจะรว่มสนุกสนานกบัการเตน้ราํ หรอื 

คํ่าคนืไนทก์บั Rock’n Roll ทีจ่ะทําใหท้่านเพลดิเพลนิอย่างไม่รูจ้บ ทีห่อ้ง Grand Bar หรอื 

Cabaret Vienna ในทุกๆ วนั หรอืเสีย่งโชคในคาสโินตามอธัยาศยั 

 

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa neoRomantica 
 

วนัทีส่าม : 20 เมษายน 2563 โอกนิาว่า, ประเทศญีปุ่่น 

เรอืจอดเทยีบท่าเวลา 14:00 – 22:00 

 รบัประทานอาหารเชา้ และ กลางวนั ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino  

14:00 เรอืเทยีบท่าเมอืง “โอกนิาว่า”, ประเทศญีปุ่่น จงัหวดัทางใตสุ้ดของประเทศ ทีป่ระกอบดว้ยเกาะโอกิ

นาว่าและเกาะย่อยอกีกว่า 160 แห่ง โอกนิาว่าต่างมีความเป็นมา

ทางประวตัิศาสตรท์ี่แตกต่างกนั จึงทําใหเ้กิดวฒันธรรมที่เป็น

เอกลกัษณ ์ในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และเป็น

ตวัแทนของญีปุ่่นในฐานะสถานทีพ่กัตากอากาศเขตรอ้นหน่ึงเดยีว

ในญี่ปุ่น มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศมาเยือนเป็น

จํานวนมาก  เชญิท่านอิสระพักผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื 

ระวางขบัน า้ 57,100 ตนั / ความยาวของเรอื 725 ฟุต / ความกวา้งของเรอื 101 ฟุต / จ านวนผูโ้ดยสารสูงสุด1,800 ท่าน / 
จ านวนหอ้งพกั 789 หอ้ง / จ านวนลูกเรอื  622 คน / จ านวนช ัน้ใหบ้รกิาร (Deck) 12 (10 ช ัน้ส าหรบัผูโ้ดยสาร)   

เปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการในปี 1993  (restyling 2012) 



 

อารค์าเดยี ครซู เซน็เตอร ์191/2 ซอยศกึษาวทิยา ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 
Arcadia Cruise Center, 191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak Bangkok 10500 

Tel. 02 235 1133   Fax. 02 235 4149 

เลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื สาํหรบัท่านทีจ่องทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมาย

ทีท่างเรอืแจง้ เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  สว่นท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเอง จะสามารถลงจากเรอืได ้

ภายหลงัตามทีเ่รอืแจง้ อย่าลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง  (หมาย

เหต ุ:  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะทําทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง)  

 สถานทีท่่องเทีย่วแนะนํา 

< Shuri Castle     ปราสาทชรุ ิ    

< Kokusai Dori, Heiwa Dori  ถนนโคคไุซ, ถนนเฮวะ   

< Makishi Fish Market   ตลาดปลามะคชิ ิ    

< Okinawa World  
** กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง ** 

 รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื  

22:00 เรอืลอ่งออกจากท่ามุ่งหนา้สู ่เกาะอชิงิาก,ิ ประเทศญีปุ่่น 
 

วนัทีส่ี ่: 21 เมษายน 2563 เกาะอชิงิาก,ิ ประเทศญีปุ่่น 

 

เรอืจอดเทยีบท่าเวลา 14:00 – 21:00 

 รบัประทานอาหารเชา้ และ กลางวนั ณ หอ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino  

14:00 เรอืจอดบรเิวณดา้นนอกของ “เกาะอชิงิาก”ิ, ประเทศญีปุ่่น จากน้ันน่ังเรอืเล็กเพือ่เดนิทางเขา้สูต่วัเกาะ  เกาะอชิงิาก ิตัง้อยู่ห่างจากเกาะหลกัไปทางทศิใตป้ระมาณ 400 กม. เป็นเกาะทีม่จีุดชมววิสวยๆ หลายจุด พรอ้มมชีายหาดทีม่แีนวปะการงัสวยงามหลายแห่ง บรเิวณชายหาดนักท่องเทีย่วสามารถว่ายนํ้า (ในชว่งนํ้าขึน้) หรอื ขึน้เรอืกลาสโบท๊ (glass boat) ล่องไปตามอ่าวคาบริะ  ก็จะมองเห็นปลา

เขตรอ้นและปะการงัสสีนัสดใสไดอ้ย่างสบายๆ เชญิท่านอสิระพกัผ่อน

บนเรอืตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื สําหรบัท่านที่

จองทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายทีท่างเรอืแจง้ 

เพื่อรอเรยีกลงจากเรอื  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะ

สามารถลงจากเรอืไดภ้ายหลงัตามทีเ่รอืแจง้ อย่าลมืนํา Costa card 

ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง  (หมายเหตุ :  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะทําทวัรบ์น

ฝ่ังดว้ยตวัเอง)   

 สถานทีท่่องเทีย่วแนะนํา 

< Yonehara Beach     หาดโยเนะฮาระ 

< Sunset Beach     หาดซนัเซต็ 

< Kabira Bay      อา่วคาบริะ 

< Tamatorizaki Observation Point  จดุชมววิทามะโทรซิาก ิ

< Miyara Dunchi     หมู่บา้นซามูไรมยิาระ ดนัจ ิ

< Hirakubo Lighthouse    ประภาคารฮริะคโุบะ 

** กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง ** 

 รบัประทานอาหารกลางวนั และ อาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารบนเรอื หรอื อสิระตามอธัยาศยั 

21:00 เรอืลอ่งออกจากท่ามุ่งหนา้สู ่“เมอืงคลุีง”, ประเทศไตห้วนั 

 

 



 

อารค์าเดยี ครซู เซน็เตอร ์191/2 ซอยศกึษาวทิยา ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 
Arcadia Cruise Center, 191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak Bangkok 10500 

Tel. 02 235 1133   Fax. 02 235 4149 

 

 

คนืนี ้  ขอใหท้่านนํากระเป๋าใหญ่ ทีผู่กป้ายตดิกระเป๋าใหม่ เรยีบรอ้ยแลว้ วางไวห้นา้หอ้ง 

ภายในเวลาที่เรอืกําหนด(ตรวจสอบเวลาจาก “Today”) ทางเจา้หนา้ทีเ่รอืจะ

นําไปเก็บ และ นําลงจากเรอืใหท้่านเพือ่ความสะดวกในการขึน้ฝ่ัง 

 เรยีนแนะนําใหท้่านเตรยีมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใชส้่วนตวั สาํหรบัวนัรุง่ขึน้ 
หมายเหต ุ: วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today 

 

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa neoRomantica 
 

 

 

วนัทีห่า้ : 22 เมษายน 2563 คลุีง – จิว่เฟ่ิน – ไทเป – กรุงเทพฯ 

เรอืจอดเทยีบท่าเวลา 08:00 

 รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino  

หลงัอาหารขอใหทุ้กท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย พรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ ทีท่่านไดร้บัแจง้ 

Today เจา้หนา้ทีจ่ะประกาศเรยีกลงเรอืตามลาํดบั 

08:00 เรอืเทยีบท่าเมือง “คลุีง” ประเทศไตห้วนั หลงัผ่านการตรวจ

รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางไปยงัถนนสายเก่าใน 

“จิว่เฟ่ิน” (Jiufen Old Street) ถนนท่องเทีย่วหลกัอยู่ทีย่่าน

เมอืงเก่า สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศ

บา้นเรอืนและอาคารเก่าๆ เชน่ โรงนํ้าชา  รา้นขายของทีร่ะลกึ 

รา้นขายขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมอืง

จิว่เฟ่ินเชน่ บวัลอยเผอืก ลกูช ิน้ปลาสตูรโบราณ และโรตสีายไหม 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บ่าย ชว่งบ่ายวนันีเ้ชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิง “ย่านซเีหมนิตงิ” (Ximending) แหล่งชอ้ปป้ิงของวยัรุน่ทีม่ี

ช ือ่เสยีงมากทีสุ่ดของไตห้วนั มฉีายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป(Harujuku of Taipei) เต็มไปดว้ยรา้นคา้ 

รา้นอาหาร รา้นคาเฟ รา้นขนม ต่างๆ นอกจากน้ันยงัมีสนิคา้หลากหลายแบบ หลากหลายประเภท

โดยเฉพาะแฟช ัน่จากญีปุ่่น ใหท้่านไดเ้ดนิเล่น และ ชอ้ปป้ิงกนัอย่างเพลดิเพลนิ  ไดเ้วลาอนัสมควร 

นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

20:45 ออกเดนิทางโดยสายการบนิ Eva Air เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิ BR205 

23:30 ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ     

 

 

 

หมายเหต ุทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 


