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            เรือส ำรำญ  SAPPHIRE PRINCESS 
9 วัน 8  คืน ไต้หวัน-คำโกจิม่ำ-ฮิโรชิม่ำ-โคจิ-เป๊ปปุ-ไต้หวัน 

 
วนัที่  เมือง                   เทยีบท่า        ออกจากท่า 
วนัที2่4 พฤษภาคม 2560    สนามบินสุวรรณภูม ิ/ กรุงเทพฯ 
  สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน China Arilines เท่ียวบินท่ี CI838  

กรุงเทพฯ-ไทเป (08.25-13.05 น.) 
วนัที2่5 พฤษภาคม 2560 เดินทางสู่ท่าเรือคีลุง (ไทเป)-เพ่ือเช็คอินข้ึนเรือ  Sapphire Princess             17.00 น. 
วนัที2่6 พฤษภาคม 2560 ล่องทะเล 
วนัที2่7 พฤษภาคม 2560 ***คาโกจิม่า, ญ่ีปุ่น (อิสระบนเรือหรือเลือกซ้ือทวัร์เท่ียวบนชายฝ่ัง)  07.00 น.           16.00 น. 
วนัที2่8 พฤษภาคม 2560 ฮิโรชิม่า, ญ่ีปุ่น (อิสระบนเรือหรือเลือกซ้ือทวัร์เท่ียวบนชายฝ่ัง)  10.00 น.           19.00 น. 
วนัที2่9 พฤษภาคม 2560 โคจิ, ญ่ีปุ่น (อิสระบนเรือหรือเลือกซ้ือทวัร์เท่ียวบนชายฝ่ัง)   09.00 น.            18.00 น. 
วนัที3่0 พฤษภาคม 2560 เป๊ปปุ, ญ่ีปุ่น (อิสระบนเรือหรือเลือกซ้ือทวัร์เท่ียวบนชายฝ่ัง)  09.00 น.            16.00 น. 
วนัที3่1 พฤษภาคม 2560 ล่องทะเล 
วนัท่ี1 มิถุนายน 2560 ท่าเรือคีลุง (ไทเป)-ไหวพ้ระวดัหลงซนั-อิสระช็อปป้ิง-สนามบินเถาหยวน 07.00 น. 
   โดยสายการบิน China Airlines เท่ียวบินท่ี CI837 

 ไทเป-กรุงเทพฯ(22.05-00.35+1 น.) 

 
***ส าคญัมาก!!!  เน่ือองจาก Port คาโกจิม่า เป็นด่านแรกท่ีเขา้ประเทศญ่ีปุ่น รบกวนทุกท่านดูรายละเอียดท่ี Princess Patter (ท่ีทางเรือแจกให)้ 
วา่ท่านตอ้งเตรียมตวัอยา่งไรและเตรีมเอกสารอะไรบา้ง เน่ืองจากตอ้งมีพิธีการตรวจคนเขา้เมืองประเทศญ่ีปุ่น 
  ********************************************************************************************************* 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ 
                                                                    โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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                                                          หมายเหตุ สามารถออกเดินทางไดข้ั้นต ่า 20 ท่านข้ึนไป 

อตัราค่าบริการ 
 

ห้องพกั ค่าบริการ/ท่าน 

ห้องพกัแบบไม่มหีน้าต่าง 54,000 
ห้องพกัแบบมีระเบียง 57,000 

ห้องพกัแบบมนิิสวที 61,000 

 

อตัราน้ีรวม 
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินขาไป-กลบั ชั้นประหยดัและภาษีสนามบิน 
2.ค่าโรงแรมท่ีพกัก่อนข้ึนเรือ 1 คืนตามท่ีไดร้ะบุไวห้รือโรงแรมในระดบัเดียวกนั (พกั 2 ท่าน/ 1 ห้อง) 
3.ค่าหอ้งพกับนเรือ (พกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้ง/ 7 คืน) 
4.ค่าภาษีท่าเรือ 
5.ค่าPre-Tour คร่ึงวนัในไทเป 
6.ค่ารถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-ท่าเรือ-สนามบิน 
7.ค่าทิปบนเรือห้องไม่มีหนา้ต่างและหอ้งแบบมีระเบียง USD 94.50 
   ค่าทิปบนเรือห้องพกัมินิสวีท USD 101.50 
อตัราน้ีไม่รวม 
1.วซ่ีาไตห้วนั***ไตห้วนัยกเวน้การตรวจลงตราหรือวซ่ีาใหแ้กนกันกัท่องเท่ียวไทยเป็นเวลา 30 วนั 
    เร่ิมฟรีวซ่ีาตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 59 – 31 กรกฎาคม 60 (ระยะทดลอง 1 ปี) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการเช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
3.ค่าทวัร์บนฝ่ังท่ีเรือจอดเทียบท่า 
4.ค่าประกนัสุขภาพ และอุบติัเหตุ 
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  



 
                                                                                                                
                                                           

                                              THEWA TRAVEL & SERVICE CO., LTD. 
                                               506/199 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
                                               Tel : (662) 158-9203-8 ,081-562-3288  Fax: (662) 158-9209    
        TAT.11/04268                                                www.thewatourism.com 
 

                           

                        

 
การส ารองท่ีนัง่ 

- ส่งEmail จอง มาไดท่ี้      k_nuntarat@hotmail.com  
- LINE ID :                       krispy8 

เบอร์ติดต่อ                     081-3449008 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

- ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1-3 วนั หลงัจากท่ีท่านไดท้  าการจองและไดรั้บการยนืยนัจากทางเรือ 
- ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดภายใน 75 วนัก่อนออกเดินทาง 

***หากระยะเวลาในการจองนอ้ยกวา่ 75 วนัก่อนเดินทาง บริษทัฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทนัทีท่ีท าการจอง*** 
 ***บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับช าระดว้ยเช็ค*** 

วธีิการช าระเงิน (ท่านสามารถช าระเงินไดโ้ดยการโอนเขา้บญัชี)   
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกมากกวา่ 75 วนัข้ึนไป  ช าระค่าด าเนินการ 4,000 บาท 
 ยกเลิกภายใน 74-61 วนัก่อนเดินทาง ไม่คืนเงินค่ามดัจ า 
 ยกเลิกภายใน 60-29 วนัก่อนเดินทาง ช าระ 50 % ของราคาเตม็ 
 ยกเลิกภายใน 28-15 วนัก่อนเดินทาง ช าระ 75 % ของราคาเตม็ 
 ยกเลิกภายใน 14 วนัก่อนเดินทาง  ช าระ 100 % เตม็ 
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