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เรือสำรำญ SAPPHIRE PRINCESS
9 วัน 8 คืน ไต้ หวัน-คำโกจิม่ำ-ฮิโรชิม่ำ-โคจิ-เป๊ ปปุ-ไต้ หวัน
วันที่
วันที2่ 4 พฤษภาคม 2560

วันที2่ 5 พฤษภาคม 2560
วันที2่ 6 พฤษภาคม 2560
วันที2่ 7 พฤษภาคม 2560
วันที2่ 8 พฤษภาคม 2560
วันที2่ 9 พฤษภาคม 2560
วันที3่ 0 พฤษภาคม 2560
วันที3่ 1 พฤษภาคม 2560
วันที่1 มิถุนายน 2560

เมือง
สนามบินสุ วรรณภูมิ / กรุงเทพฯ
สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน China Arilines เที่ยวบินที่ CI838
กรุ งเทพฯ-ไทเป (08.25-13.05 น.)
เดินทางสู่ท่าเรื อคีลุง (ไทเป)-เพื่อเช็คอินขึ้นเรื อ Sapphire Princess
ล่องทะเล
***คาโกจิม่า, ญี่ปุ่น (อิสระบนเรื อหรื อเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนชายฝั่ง)
ฮิโรชิม่า, ญี่ปุ่น (อิสระบนเรื อหรื อเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนชายฝั่ง)
โคจิ, ญี่ปุ่น (อิสระบนเรื อหรื อเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนชายฝั่ง)
เป๊ ปปุ, ญี่ปุ่น (อิสระบนเรื อหรื อเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนชายฝั่ง)
ล่องทะเล
ท่าเรื อคีลงุ (ไทเป)-ไหว้พระวัดหลงซัน-อิสระช็อปปิ้ ง-สนามบินเถาหยวน
โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ CI837
ไทเป-กรุ งเทพฯ(22.05-00.35+1 น.)

เทียบท่า

ออกจากท่า

17.00 น.
07.00 น.
10.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

16.00 น.
19.00 น.
18.00 น.
16.00 น.

07.00 น.

***สาคัญมาก!!! เนื่อองจาก Port คาโกจิมา่ เป็ นด่านแรกที่เข้าประเทศญี่ปุ่น รบกวนทุกท่านดูรายละเอียดที่ Princess Patter (ที่ทางเรื อแจกให้)
ว่าท่านต้องเตรี ยมตัวอย่างไรและเตรี มเอกสารอะไรบ้าง เนื่องจากต้องมีพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น
*********************************************************************************************************
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THEWA TRAVEL & SERVICE CO., LTD.
506/199 ซ.รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
TAT.11/04268

Tel : (662) 158-9203-8 ,081-562-3288 Fax: (662) 158-9209
www.thewatourism.com

หมายเหตุ สามารถออกเดินทางได้ข้ นั ต่า 20 ท่านขึ้นไป

อัตราค่ าบริการ
ห้ องพัก
ห้ องพักแบบไม่ มหี น้ าต่ าง
ห้ องพักแบบมีระเบียง
ห้ องพักแบบมินิสวีท

ค่ าบริการ/ท่ าน

54,000
57,000
61,000

อัตรานี้ รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินขาไป-กลับ ชั้นประหยัดและภาษีสนามบิน
2.ค่าโรงแรมที่พกั ก่อนขึ้นเรื อ 1 คืนตามที่ได้ระบุไว้หรื อโรงแรมในระดับเดียวกัน (พัก 2 ท่าน/ 1 ห้อง)
3.ค่าห้องพักบนเรื อ (พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้อง/ 7 คืน)
4.ค่าภาษีท่าเรื อ
5.ค่าPre-Tour ครึ่ งวันในไทเป
6.ค่ารถรับส่ งสนามบิน-โรงแรม-ท่าเรื อ-สนามบิน
7.ค่าทิปบนเรื อห้องไม่มีหน้าต่างและห้องแบบมีระเบียง USD 94.50
ค่าทิปบนเรื อห้องพักมินิสวีท USD 101.50
อัตรานี้ไม่รวม
1.วีซ่าไต้หวัน***ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตราหรื อวีซ่าให้แกนักนักท่องเที่ยวไทยเป็ นเวลา 30 วัน
เริ่ มฟรี วซี ่าตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 59 – 31 กรกฎาคม 60 (ระยะทดลอง 1 ปี )

2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์ เน็ต, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
3.ค่าทัวร์ บนฝั่งที่เรื อจอดเทียบท่า
4.ค่าประกันสุ ขภาพ และอุบตั ิเหตุ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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การสารองที่นงั่
- ส่ งEmail จอง มาได้ที่ k_nuntarat@hotmail.com
- LINE ID :
krispy8
เบอร์ ติดต่อ
081-3449008
เงื่อนไขการชาระเงิน
- ชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1-3 วัน หลังจากที่ท่านได้ทาการจองและได้รับการยืนยันจากทางเรื อ
- ชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 75 วันก่อนออกเดินทาง
***หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75 วันก่อนเดินทาง บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอเรี ยกเก็บยอดทั้งหมดทันทีที่ทาการจอง***
***บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับชาระด้วยเช็ค***

วิธีการชาระเงิน (ท่านสามารถชาระเงินได้โดยการโอนเข้าบัญชี)
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกมากกว่า 75 วันขึ้นไป
ชาระค่าดาเนิ นการ 4,000 บาท
 ยกเลิกภายใน 74-61 วันก่อนเดินทาง
ไม่คืนเงินค่ามัดจา
 ยกเลิกภายใน 60-29 วันก่อนเดินทาง
ชาระ 50 % ของราคาเต็ม
 ยกเลิกภายใน 28-15 วันก่อนเดินทาง
ชาระ 75 % ของราคาเต็ม
 ยกเลิกภายใน 14 วันก่อนเดินทาง
ชาระ 100 % เต็ม

