แพ็คเกจ ล่องเรือสาราญ ระดับ 5 ดาว
โดย Sapphire Princess
Roundtrip Taipei, Taiwan 9 วัน 8 คืน

กาหนดการเดินทาง วันที่ 24มิ.ย.-2ก.ค. 60

ราคา 54,000.-

วันที่

เมือง

24 มิ.ย. (ส)

สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CI838 กรุงเทพฯ - ไทเป (08:25 - 13:05 น.)
อาหารกลางวัน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - เข้าสู่โรงแรม - ตึกไทเป 101
เดินทางสู่ท่าเรือคีลุง (ไทเป) - เพื่อเช็คอินขึ้นเรือ Sapphire Princess
*** โอกินาว่า, ญี่ปุ่น (อิสระบนเรือหรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่ง)
13:30 น.
ล่องทะเล
ฮิโรชิม่า, ญี่ปุ่น (อิสระบนเรือหรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่ง)
07:00 น.
โคจิ, ญี่ปุ่น (อิสระบนเรือหรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่ง)
07:00 น.
คาโกจิม่า, ญี่ปนุ่ (อิสระบนเรือหรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่ง)
07:00 น.
ล่องทะเล
ท่าเรือคีลุง(ไทเป) - ไหว้พระวัดหลงซัน - อิสระช้อปปิ้ง - สนามบินเถาหยวน 07.00 น.
โดยเที่ยวบินที่ CI837 ไทเป - กรุงเทพฯ (22:05 - 00:35+1 น.)

25 มิ.ย. (อา)
26 มิ.ย. (จ)
27 มิ.ย. (อ)
28 มิ.ย. (พ)
29 มิ.ย. (พฤ)
30 มิ.ย. (ศ)
01 ก.ค. (ส)
01 ก.ค. (พฤ)

เทียบท่า ออกจากท่า

17:00 น.
23:00 น.
17:00 น.
16:00 น.
18:00 น.

*** สาคัญมาก!!! เนื่องจาก Port คาโกจิม่า เป็นด่านแรกที่เข้าประเทศญี่ปุ่น รบกวนทุกท่านดูรายละเอียดที่ Princess Patter
(ที่ทางเรือแจกให้) ว่าท่านต้องเตรียมตัวอย่างไร และเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เนื่องจากต้องมีพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

อัตราค่าบริการ
 ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

ท่านละ
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ค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดและ ภาษีสนามบิน
 โรงแรมทีพ่ ักก่อนขึ้นเรือ 1 คืนตามที่ได้ระบุไว้หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน (พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง )
 ห้องพักบนเรือ(พัก 2 ท่านต่อ 1ห้อง / 7 คืน)
 ภาษีท่าเรือ
 Pre-Tour ครึ่งวันในไทเป
 รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม – ท่าเรือ – สนามบิน
 ค่าทิปบนเรือห้องไม่มีหน้าต่าง @ USD94.50
ค่าบริการไม่รวม
วีซ่าไต้หวัน**ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวไทยเป็นเวลา30 วัน เริ่มฟรีวีซ่าตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 59 – 31 กรกฎาคม 60 (ระยะทดลอง 1 ปี)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 ทัวร์บนฝัง่ ที่เรือจอดเทียบท่า
 ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
เงื่อนไขการชาระเงิน (เมื่อทาการจอง)
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง(ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วันทาการ (ในช่วงปกติ)
***หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75 วันทาการก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดเต็มทั้งหมดทันทีทที่ าการจอง***
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกมากกว่า 75 วันทาการขึ้นไป
ชาระค่าดาเนินการ 4,000.- บาท
 ยกเลิกภายใน 74 – 61 วันทาการก่อนเดินทาง
ไม่คืนเงินค่ามัดจา
 ยกเลิกภายใน 60 – 29 วันทาการก่อนเดินทาง
ชาระ 50% ของราคาเต็ม
 ยกเลิกภายใน 28 – 15 วันทาการก่อนเดินทาง
ชาระ 75% ของราคาเต็ม
 ยกเลิกภายใน 14 วันทาการก่อนเดินทาง
ชาระ 100 % เต็ม
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