
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โอกินาวะ – อิชิกากิ– เมืองไทเป   
ช้อปป้ิงย่านสยามสแควร์แห่งไทเปซีเหมินติง  
ชมตึกไทเป 101 ตึกท่ีสูงท่ีสุดในมหานครไทเป  

ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเชค หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองไทเป 
 เพลิดเพลินกับการพักผ่อน และ สนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรือ  

พักห้อง OCEAN VIEW PREMIUM มีระเบียง 

ก าหนดการเดินทาง 
19 - 22 เมษายน 2563 

  

 

 



  

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 63 (1)     กรุงเทพฯ – ไทเป – ท่าเรือคีลุง (KEELUNG) 
04.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาท์เตอร์ 

D  สายการบนิไทย  แอร์เวย์ (THAI  AIRWAYS )  
07.25 น. เหิรฟ้าสู่ ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบนิไทย  

แอร์เวย์ (THAI  AIRWAYS )  เทีย่วบนิที่  TG 634 
11.15 น.      เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศ

ไต้หวัน  (TAIWAN) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
บ่าย             น าท่านเช็ค-อิน ลงเรือส าราญที่สะดวกสบายที่สุดของ 

COSTA NEOROMANTICA CRUISE ดว้ยระวางเรือขนาด 53,000  ตนั จุผูโ้ดยสารไดก้ว่า 1,800  คน ห้องพกั 
789  ห้อง ชั้ นโดยสาร 12  ชั้ น  พร้อมพนักงานบนเรือกว่า 620 คน สระว่ายน ้ าท่ีใหญ่อลังการ พร้อม 
Entertainment Complex ต่างๆ มากมาย 

                    อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั 
19.00 น.      เรือ COSTA NEOROMANTICA CRUISE ออกจากท่าเรือไทเป 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่าแบบบฟุเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ // หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือ

สนุกสนานกบักิจรรมบนเรือ  
**ห้องพัก แบบ OCEAN VIEW PREMIUM  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือCOSTA NEOROMANTICA ** 

วันจันทร์ที ่20 เมษายน 63 (2)  เมืองนาฮะ(โอกินาวะ) ประเทศญี่ปุ่ น – ชมเมือง  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน
คลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้า
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) ส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมายกิจกรรมความบนัเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น  
Public Room :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 

Entertainment :ชมโชวพิ์เศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 

Sport and Activities :สระว่ายน ้า สปอร์ท คอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้  ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 

 

 

 



  

 

 

 
 
 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
14.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือโอกินาวะ (นาฮะ) ประเทศญี่ปุ่ น นาฮะเป็นเมืองหลวงของโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่

บนชายฝ่ังติดกับทะเลจีนตะวนัออก ทางตอนใตข้อง
เกาะโอกินาวะ เป็นศูนยก์ลางการปกครอง เศรษฐกิจ 
การศึกษา ของจงัหวดัโอกินาวะ แหล่งท่องเที่ยวหลกั
ของฮานะคือ ถนนโอกุซาอิ ที่มีร้านอาหารและร้าน
ขายของที่ระลึกตามถนนตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก ท่าน
สามารถเลือกซ้ือทัวร์เสริมจากทางเรือ หรือสามารถ
ท่องเที่ ยวประเทศญี่ ปุ่ นได้อย่ างอิสระ สถานที่
ท่องเที่ยวที่แนะน า คือ เซะนะกะจิมะ อุมิคะจิ   เทอเรส 
(SENAGAJIMA UMIKAJI TERRACE) มอลล์เล็กๆ บนเกาะเซะนะกะจิมะ ซ่ึงมีตวัอาคารและก าแพงสีขาว 
กับฉากหลังที่ เป็นท้องฟ้าและน ้ าทะเลท าให้ได้รับ
บรรยากาศสบาย ๆ แบบรีสอร์ทตากอากาศ และมี
ร้านค้ากว่า 30 ร้านค้าและร้านอาหารที่คัดสรรมา
เฉพาะ มีตั้งแต่ร้านขายเคร่ืองประดับและของท่ีระลึก
พ้ืนเมือง ร้านขายผลิตภณัฑผ์กัและผลไมท้ี่มาจากโอกิ
นาวะ รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย ท่ีเหมาะแก่การ
นัง่ชมพระอาทิตยต์กดินริมทะเล พร้อมจิบค็อกเทลแก้
กระหายไปพร้อมกนั  ถนนโคคุไซ ถนนหลกัของเมือง
นาฮะที่ใครก็ตอ้งมาเยือนเม่ือมาเที่ยวโอกินาวะ ถนนโคคุไซไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “1 ไมลม์หัศจรรย“์ (ซ่ึง
เป็นการเล่นค าของ Mile > Miracle) บนถนนแห่งน้ีมีร้านคา้มากมายเรียงรายตลอดเส้นทาง ซ่ึงมีตั้งแต่ร้านของ
ฝาก ร้านอาหารโอกินาวะ บาร์ คลบั คาเฟ่ และ ร้านขายของเก่าบนถนนแห่งน้ีท่ีให้คุณไดสั้มผสัและเพลิดเพลิน
เป็นระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร นอกจากนั้นยงัมีร้านแนะน าของคนทอ้งถ่ินตามซอกซอยใกลเ้คียงอีก
มากมาย  

21.00 น.      ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือนาฮะ 
22.00 น.      เรือออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองอิชิกากิ (ISHIGAKI)  อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั 

ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้



  

ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) ส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย
กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ // หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั
หรือสนุกสนานกบักิจรรมบนเรือ  

เรือเทยีบฝัง่ระหว่างเวลา 14.00 น. – 22.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
**ห้องพัก แบบ OCEAN VIEW PREMIUM  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือCOSTA NEOROMANTICA ** 

วันอังคารที ่21 เมษายน 63 (3)    เมืองอิชิกากิ (ประเทศญี่ปุ่ น) – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมที่มีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมายกิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น  

Public Room :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 

Entertainment :ชมโชวพ์ิเศษที่ทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 

Sport and Activities :สระว่ายน ้า สปอร์ท คอร์ท ฟิตเนต 

มินิกอลฟ์ 

Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้  ซาลอน 

โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
บ่าย              เดินทางถึงเมืองอิชิกากิ (ISHIGAKI) เป็นเกาะที่ใหญ่

อนัดบัสามในจงัหวดัโอกินาวะ เสน่ห์คือเกาะแห่งน้ีอุดม
ไปดว้ยธรรมชาติกึ่งเขตร้อน โดยจงัหวดัโอกินาวะ ตั้งอยู่ทางใตสุ้ดของญี่ปุ่น ประกอบดว้ยหมู่เกาะริวกิว นบัร้อย
เกาะ เรียงเป็นแนวยาวกว่าหน่ึงพนักิโลเมตร โดยเรียงตวัจากทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเกาะคีวชู (เป็นเกาะทาง
ตะวนัตกเฉียงใตสุ้ดของส่ีเกาะหลกัของญี่ปุ่น) จนถึงเกาะไตห้วนั  เกาะโอกินาวะน้ีตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเกาะคีว
ชูกบัเกาะไตห้วนั เกาะเซงกะกุ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่าแบบบฟุเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ // หลงัอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือ
สนุกสนานกบักิจรรมบนเรือ  

เรือเทยีบฝัง่ระหว่างเวลา 14.00 น. – 21.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ช่ัวโมง ก่อนเรือออก 
**ห้องพัก แบบ OCEAN VIEW PREMIUM  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือCOSTA NEOROMANTICA ** 

 
 
 



  

วันพุธที ่22 เมษายน 63      เมืองไทเป – CITY TOUR – อิสระช้อปป้ิง – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

              08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือคีลงุ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน จากนั้น น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียไคเชค (CHIANG 

KAI-SHEK MEMORIAL HALL ) เป็ น ห น่ึ ง

สัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวนั สร้างขึ้ นเพ่ือ
ร าลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวนั รวบรวม 
ประวตัิ  ของใช้ส าคัญ รถ และ จ าลองห้องท างาน
ของท่าน เจียงไคเชค ซ่ึงภายในยงัมีพระบรมฉายา
ลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้ งเสด็จมาเยือน

ประเทศไต้หวนัเมื่อวนัที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม การ
เปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่าน
เจียงไคเชค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชั่วโมง จากนั้น น า

ท่านชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นช้ัน89) ตึกที่สูง

ที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก
ในปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2553 ตึก ไทเป 101 ได้รับ
รางวลั  “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม” 
ตึก ไทเป 101 มีจ านวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้น

ใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นน า เช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , 
ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยงัมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก โดยกิน
เนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(GUINNESS BOOK WORLD RECORDS) ที่ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใชข้ึ้นจากชั้น 5 

ไปยงั ชั้น 88 โดยใชเ้วลาเพียง 37 วินาที เพ่ือไปชมวิว ณ ชั้น 89  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(XIMENDING) หรือที่

คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป  เป็น
ย่านช้อปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั และ
ยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิงของนักท่องเท่ียวอีกดว้ย ในย่านน้ี
เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง 
เขียว น ้ าเงิน โดยสังเกตจากเสาขา้งทาง จะมีการระบุ
หมายเลยและท าสีไว้อย่างเป็นระเบียบ อิสระให้ท่าน
ได้ ช้อปป้ิงส้ิน ค้าต่างๆ  เช่น  ONITSUKA TIGER , 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)
https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)


  

NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซ่ึงรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ จากนั้ นได้เวลาอัน
สมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

***อิสระอาหารค ่าเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว*** 
20.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (THAI AIRWAYS) เที่ยวบินที่ TG 635 
23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

****************************************************************************************** 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ 
และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ี
การตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
❖ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ 
❖ ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง 
❖ ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
❖ ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรมธรรม)์ หากอายุเกิน 75 ปี ท่าน ตอ้ง

ซ้ือประกนัเพ่ิม 
❖ บริการขนสัมภาระขึน้-ลงเรือส าราญ 
❖ รวมค่าห้องพักแบบด้านในมีหน้าต่าง ค่าภาษีท่าเรือและค่าอาหาร ภายในเรือ 

 
 
 

อัตราค่าบริการ (พักห้องแบบ OCEAN VIEW แบบมีหน้าต่าง) 
ก าหนดการ 
เดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(เตียงเสริม)  

  พกัเดี่ยว 

19– 22 เมษายน 2563 40,900 40,900 39,900 21,900 
คณะออกเดินทางเม่ือมีจ านวน 15 ท่านขึน้ไปเท่านั้น (มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย) 



  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
❖ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
❖ ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
❖ ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
❖ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ระหว่างการท่องเที่ยว โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน(หากท่านประทับใจในการเดินทาง) 
❖ ค่าทิปพนกังานขบัรถ วนัละ 200 บาท 
❖ ค่าทิปบริกร ที่คอยให้บริการท่านในขณะที่อยู่บนเรือ (56 USD) ทางเรือจะเก็บแบบอตัโนมตัิ เขา้กบัค่าใชจ้่ายห้องพกั 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport มายงับริษทั และค่าใชจ้่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

❖  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า  หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้า
ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลิก   
❖ ยกเลิกหลงัการยืนยนัและช าระเงินเรียบร้อยแลว้เก็บค่าใชจ้่าย 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

 
 
 
 
 
 


