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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ COSTA neoRomantica 8 วัน 7 คืน 
เส้นทำง โตเกียว (ญี่ปุ่น) - โกเบ - เชจ ู(เกำหลีใต้) - คำโกชิมำ - โตเกียว (ญี่ปุ่น) 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่16-23 มิ.ย.62     รำคำเร่ิมต้นที่ 12,500 บำท  (พักห้องไมม่ีหน้ำต่ำง) 
 
  
   

 
 
 
 

รำคำเด็ก รวมพอร์ทชำร์ท และประกัน 10,900.- 
***หมำยเหตุ อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำภำษีท่ำเรือ และประกันกำรเดินทำงบนเรือ 6,900 บำท ต่อท่ำน*** 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับขึ้นของค่ำเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพ่ิมเติมให้ทำ่น รับประกันรำคำถูกกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน 
งดแถมกระเป๋ำ 

ประเภทห้องพัก CABIN 
พักรวมกัน 2 ท่ำน 
รำคำท่ำนที่ 1, 2 

พักรวมกันกับ 2 ท่ำนแรก 
รำคำท่ำนที่ 3, 4 

พักเดี่ยว 

16-23 มิ.ย. 62 

INSIDE CLASSIC 12,500 8,500 19,500 
OCEAN VIEW CLASSIC 16,500 12,500 25,500 

BALCONY CLASSIC 23,500 19,500 โปรดสอบถำม 
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ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 

 
อัตรำนี้รวม  

1. ค่าห้องพักบนเรือส าราญตามแบบ ท่ีท่านได้ท าการจอง และค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือ
ส าราญที่เป็นแบบไม่ต้องช าระเงินเพิ่ม  

อัตรำนี้ไม่รวม   
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 13.5 USD ต่อคืน ต่อท่าน  ( ลูกค้าช าระเองบนเรือ )  
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไข 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีต้องการ) 
4. ค่ำภำษีท่ำเรือ และประกันกำรเดินทำงบนเรือ 6,900 บำท ต่อท่ำน 

กำรยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ในทุกกรณี 
หมำยเหต ุ
สตรีท่ีมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ราคาโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เงื่อนไขกำรข ำระเงิน 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันท่ีนั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าท่ีแล้ว ภายใน 1-2 วันท า
การนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/
หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ  
LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าท่ีทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเท่ียว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
กำรยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้
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เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 60 วันท าการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)  
หมำยเหตุ : 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 
 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดนิทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำงกรณีอำยุ
หนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำงควรรีบท ำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหน้ำ

หนังสือเดินทำงมำให้กบัทำงบริษัทฯอีกครั้งหำกมกีำรผิดพลำดทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 

*** เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินค่ำมัดจ ำบริกำรทัวร์ หรือช ำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจ ำนวนแล้ว *** 
*** ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ *** 
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