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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 9 วัน 6 คืน 

เส้นทำง โยโกฮำม่ำ - โอซำก้ำ(ญี่ปุ่น) - เจจู (เกำหลีใต)้ - คำโกชิม่ำ - โตเกียว(ญี่ปุ่น) 
โดยสำยกำรบินฮ่องกงแอร์ไลน ์(HX) 

จอง+มดัจ ำ ภำยใน 31 มกรำคม 2562 หรือ จนกว่ำโปรโมชั่นจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 
           พิเศษ เครื่องดื่มบนเรือ 10 ดริ๊ง (ไมม่ีแอลกอฮอล)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่4-12 พ.ค. // 2-9 มิ.ย. 62  รำคำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Port Arrival Departure 
May4 ( 1)  Bangkok – Tokyo by  HX - TBA 

May5 ( 2) Yokohama/Tokyo (Japan) TBA Embark 15:00 

May6 ( 3) Osaka (Japan) 15:00 21:30 
May7 ( 4) Cruising - - 
May8 ( 5) Gangjeong  port,  Jeju (South Korea) 11:00 18:00 
May9 ( 6) Kagoshima  (Japan)   13:00 19:00 
May10 (7) Cruising  - - 

May11 (8) Tokyo (Japan) – Bangkok by HX 
Disembark 

08:00 
TBA 

 
May12 (9) Arrive Bangkok  TBA  

ระวำงขับน  ำ  57,100 ตัน  / ควำมยำวของเรือ 725ฟุต /  ควำมกว้ำงของเรือ  101 ฟุต  / จ ำนวนผู้โดยสำร 
สูงสุด1,800 ท่ำน  / จ ำนวนห้องพัก 789 ห้อง / จ ำนวนลูกเรือ  622 คน / จ ำนวนชั นให้บริกำร (Deck)  12 
ชั น (10 ชั นส ำหรับผู้โดยสำร)  เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำร  1993   (restyling 2012) 
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วันแรก : 04 พฤษภำคม 2562 สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินฮ่องกง  

18.00  พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์                      
 กรุณำเดินทำงถึงสนำมบินล่วงหน้ำก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำงน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อท ำกำรเช็คอิน 

แลกบอร์ดดิ งพำสต์และโหลดสัมภำระด้วยตัวท่ำนเอง  
20.50 ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เหินฟ้าสู่นาริตะ โดยเท่ียวบินท่ี HX766 
00.55 ถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง  

วันที่สอง  : 05 พฤษภำคม 2562 สนำมบินนำริตะ - โตเกียว - โยโกฮำมำ, ประเทศญี่ปุ่น  

02.20 ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เหินฟ้าสู่นาริตะ โดยเท่ียวบินท่ี HX606 
07.50 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว แนะน าให้ท่านเดินทางตรงไป

ยังท่าเรือโยโกฮาม่า (จากสนามบินนาริตะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 90-120 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจารจร)  

หมำยเหตุ  กำรเดินทำงจำกสนำมบินสู่ท่ำเรือ ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 90–120 นำที  
โดยรถแท็กซี่ ค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณเที่ยวละ Yen 15,000–30,000   

**ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไม่รวมอยู่ในรำยกำร ** 
Welcome to Yokohama, Japan 

** หมำยเหต: ขึ นเรือวันที่ 03 มิ.ย. 62 เปลี่ยน embark port เป็น Tokyo ** 
โยโกฮำม่ำ  
  ถงึท่ำเรือโยโกฮำม่ำ    
เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรเช็คอิน  
1. พำสปอร์ตผู้เดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนเหลือมำกว่ำ 6 เดือน  
2. ตั๋วเรือ, Boarding Form ของ Costa  
3. Health Form  
4. ใบ ต.ม.ขำเข้ำ-ขำออกประเทศไทย และ ญี่ปุ่น (ถ้ำมี) 
5. บัตรเครดิต 

(กรุณำเช็คอินล่วงหน้ำก่อนเรือออกจำกท่ำอย่ำงน้อย 3 ชั่วโมง ระหว่ำงเวลำ 11.00 – 14.00) 
ขอต้อนรับทุกท่ำนสู่เรือส ำรำญอิตำลีสุดหรู  Costa neoRomantica 

 หลังจากนั้นท่านสามารถขึ้นไปรับประทานอาหารกลางวันท่ีได้ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ (Deck 10 
ท้ายเรือ) หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ  
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14.00 ขอเชิญท่านน าเสื้อชูชีพจากห้องพักของท่าน เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัย
บนเรือ   (Emergency Drill )  กรุณาเช็คเวลาท่ีแน่นอนจากประกาศบนเรืออีกคร้ัง  

15.00  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ โอซำก้ำ, ประเทศญี่ปุ่น  
 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  
หมำยเหตุ เวลาอาหารเย็นตามมาตราฐานเอเซีย  แบ่งเป็น 2 รอบ (Premium class จะสำมำรถเลือก
เวลำในกำรรับประทำนอำหำรค่ ำล่วงหน้ำได้) 

 รอบแรกเร่ิม  ตั้งแต่เวลา 17.30 น.        รอบสองเริ่ม ตั้งแต่เวลา 20.00 น.  
หมำยเหตุ  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาท่ีแน่นอนจาก Today อีกครั้ง 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t ane o Ro man t i c a    
 

วันที่สำม : 06 พฤษภำคม 2562 โอซำก้ำ, ประเทศญี่ปุ่น  

Welcome to Osaka 
** หมำยเหต: ขึ นเรือวันที่ 03 มิ.ย. 61เฉพำะวันที ่3ของกำรเดินทำงเปลี่ยนเป็น Kobe, (Japan) ** 

 เรือเทียบท่ำตั งแต่เวลำ 15.00 – 21.30  

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบ     
บุฟเฟ่ต์ เช้านี้ท่านสามารถออกก าลังกายด้วยการจ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรค ระยะทาง 140 เมตร 
หรือจะว่ายน้ า ออกก าลังกายท่ีห้องยิม เพื่อความสดชื่น 

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ 
            ห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 
15.00 เรือเทียบท่า ณ เมืองโอซำก้ำ [Osaka] เมืองท่ี ท่านซามูไร "โทโยโทมิ ฮิ

เดโยชิ" ได้สร้างปราสาทขึ้นมา จึงกลายเป็นเมืองศูนย์กลางและมีการพัฒนาท้ังวัฒนธรรมและ
การค้าขายขึ้นมาอย่างเจริญรุ่งเรือง จนโอซาก้าได้กลายเป็นเมืองใหญ่รองจากโตเกียว (เอโดะ) 
ไปโดยปริยาย ส่วนด้านวัฒนธรรรมอาหารการกินก็รุ่งโรจน์ถึงขนาดเรียกกันว่า "ครัวโลก" เลย
ทีเดียว โดยเป็นแหล่งรวมอาหารของแต่ละท้องถิ่นทั่วญี่ปุ่น  

 เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายท่ีทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมน า Costa 
card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งท่ีลงและขึ้นเท่ียวบนฝั่ง  ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ
หรือลงมาเดินเล่นได้ด้วยตนเอง ทัวร์แนะน าดังนี้ 
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หมำยเหตุ :   ทางเรือไม่อนุญาตให้จัดท าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง  
  ในกรณีท่ีท่านลงจากเรือกรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 

 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 
ค่ ำนี    ทำงเรือจะจัด Welcome Party Night  เลี ยงต้อนรับท่ำนผู้มีเกียรติ ท่ำนจะเพลิดเพลินและ

สนุกสนำนกับบรรยำกำศของดนตรีที่เตรียมไว้เพื่อท่ำน  พร้อมด้วยเมนูอำหำรที่จัดเตรียมไว้
เป็นพิเศษรวมทั งควำมส ำรำญอันหลำกหลำยที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่ำน  

21.30 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เจจู, ประเทศเกำหลีใต้  

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t ane o Ro man t i c a    
 

วันที่สี่ : 07 พฤษภำคม 2562 ล่องเรือ 

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ 
  ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ 

Facilities ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่มากมาย อาทิเช่น : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ ค่ า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบ 
 บุฟเฟ่ต์ ขอเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย กับกิจกรรมหลากหลายท่ีทางเรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน 

ไม่ว่าจะเป็นการ แสดงจากนักแสดงมืออาชีพ หรือจะร่วมสนุกสนานกับการเต้นร า หรือ ค่ าคืน

012S Osaka Aquarium & Dinner with a View 31/2 Hours      $129.00 / Adult 
012T  Osaka Castle & Stroll in Dotonbori 4  Hours      $59.00 / Adult 
012U Sumiyoshi Grand Shrine & Kuromon Market 3 Hours      $39.00 / Adult 
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ไนท์กับ Rock’n Roll ท่ีจะท าให้ท่านเพลิดเพลินอย่างไม่รู้จบ ท่ีห้อง Grand Bar และ Cabaret 
Vienna ในทุกๆ วัน หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนตามอัธยาศัย  (สามารถดูรายละเอียดได้จาก 
Today  อีกครั้ง)   

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t ane o Ro man t i c a    
 

วันที่ห้ำ : 08 พฤษภำคม 2562 เจจู, ประเทศเกำหลีใต้   

Welcome to Jeju, Korea 

 เรือเทียบท่ำตั งแต่เวลำ 11.00 - 18.00  

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino  
10.00 เรือเทียบท่า Gangjeong  เกำะเจจู ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเกาะท่ีตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงโซล และ

เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญในแถบชายฝั่งด้านเหนือ
ส่วนกลางของประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนั้นเกาะเจจูยังเป็นเกาะ
ท่ีส าคัญเนื่องจากมีต าแหน่งเป็น 1 ใน 9 จังหวัดของเกาหลีใต้ 
รวมถึงยังได้รับการจดทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดก
ทางธรรมชาติของโลกอีกด้วย อันเป็นผลมาจากความสวยงามและความมหัศจรรย์ของเกาะแห่ง
นี้ ท่ีธรรมชาติได้บรรจงแต่งแต้มและสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายท่ี
ทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมน า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งท่ีลงและ
ขึ้นเท่ียวบนฝั่ง ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือหรือลงมาเดินเล่นได้ด้วยตนเอง 

หมำยเหตุ :   ทางเรือไม่อนุญาตให้จัดท าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง ในกรณีท่ีท่านลงจากเรือกรุณากลับขึ้น 
  เรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือหรือตามอัธยาศัย 
18.00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองคำโกชิม่ำ, ประเทศญี่ปุ่น  

 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือหรือตามอัธยาศัย 
ค่ า ขอเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย กับกิจกรรมหลากหลายท่ีทางเรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน  ไม่ว่าจะ

เป็นการแสดงจากนักแสดงมืออาชีพ หรือจะร่วมสนุกสนานกับการเต้นร า หรือ ค่ าคืนไนท์กับ 
Rock’n Roll ท่ีจะท าให้ท่านเพลิดเพลินอย่างไม่รู้จบ ท่ีห้อง Grand Bar และ Cabaret 
Vienna ในทุกๆ วัน หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนตามอัธยาศัย  (สามารถดูรายละเอียดได้จาก 
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Today  อีกครั้ง)   

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t ane o Ro man t i c a    

วันที่หก : 09 พฤษภำคม 2562 คำโกชิม่ำ, ประเทศญี่ปุ่น 

Welcome to Kagoshima, Japan 

 เรือเทียบท่ำตั งแต่เวลำ 13.00 – 19.00  

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือหรือตามอัธยาศัย 
13.30 เรือเทียบท่าเมืองคำโกชิม่ำ , เป็นจังหวัดท่ีอยู่ทางใต้สุดของเกาะคิวชู 

(Kyushu) เป็นเมืองท่ีมีใบไม้เปลี่ยนสีช้าท่ีสุดในญี่ปุ่น และ มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆมากมาย ให้คุณได้เพลิดเพลินกัน เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายท่ีทาง
เรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมน า Costa card ติดตัวมาด้วยทุก
ครั้งท่ีลงและขึ้นเท่ียวบนฝั่ง  ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือหรือลงมาเดินเล่นได้ด้วย
ตนเอง ทัวร์แนะน าดังนี้ 

02JI Amanimo Sato & Shopping without Lunch  4 Hours             $69.00 / Adult  
02JJ Kagoshima’s hero Tkamori Saigo without lunch  5 Hours             $79.00 / Adult 
6248  Visit to Kagoshima without lunch   51/2 Hours $99.00 / Adult 
00C4 Highlight Sakurajima without meal   41/2 Hours $69.00 / Adult 

หมำยเหตุ :   ทางเรือไม่อนุญาตให้จัดท าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง  
  ในกรณีท่ีท่านลงจากเรือกรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
19.00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น  

 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือหรือตามอัธยาศัย 
ค่ า ขอเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย กับกิจกรรมหลากหลายท่ีทางเรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน    

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t ane o Ro man t i c a    
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วันที่เจ็ด : 10 พฤษภำคม 2562 ล่องเรือ 

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ 
  ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ 

Facilities ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่มากมาย อาทิเช่น :  ห้องอาหารต่าง.    ดิสโก้เธค  Disco, ห้อง

ฟังเพลงและห้องเลาจ์น   บาร์เครื่องดื่ม,    ห้องโชว์ พร้อมการแสดงด้วยระบบแสง

สีเสียง,  โรงภาพยนตร์,   ห้องคาสิโน (Casino),   สระว่ายน้ าและสระน้ าวน,   

ห้องยิม ห้องเซาวน่า ห้องนวด  ลานกีฬาอเนกประสงค์,  ห้องเกมส์ สโมสรส าหรับเด็ก และ 

วัยรุ่น,  อินเตอร์เน็ทคาเฟ่,  ห้องแพทย์,  โบสถ์,  ห้องสมุด,  ห้องแสดง

ภาพเขียนศิลปะ,   ร้านขายของท่ีระลึก,  และ    ร้านค้าปลอดภาษี 

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ ค่ า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  
 ขอเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย 
ค่ ำคืนนี  ทำงเรือจะแจ้งเวลำให้ท่ำนน ำกระเป๋ำใหญ่มำวำงไว้หน้ำห้อง เพื่อน ำไปเก็บไว้ในสโตร์ และน ำส่ง
ให้พรุ่งนี ตำมเวลำที่ก ำหนด ขอเรียนแนะน ำให้ท่ำนเตรียมกระเป๋ำใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว ส ำหรับวันรุ่งขึ น 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t ane o Ro man t i c a    
 

วันที่แปด : 11 พฤษภำคม 2562 โตเกียว - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

Welcome to Tokyo, Japan 

  เรือเทียบท่ำตั งแต่เวลำ 08.00  

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟ่ต์ Giardino  
 หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย  ลงมาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ และ รอ

เจ้าหน้าท่ี ประกาศเรียกลงเรือ  
08.00 เรือเทียบท่าเมืองโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น หลังจากตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านอิสระตาม

อัธยาศัย ท่านสามารถเดินทางเข้าเมืองแวะช็อปปิ้งของฝากของท่ีระลึก หรือ แวะถ่ายรูปกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในเมืองโตเกียวก่อนเดินทางสู่สนามบิน  

หมำยเหตุ  การเดินทางจากท่าเรือฮารุมิ สู่สนามบินนาริตะ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 60-120  นาที โดย
รถแท็กซี่  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณเท่ียวละ Yen 15,000-30,000  **ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ใน
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รายการ ** 
15.55 ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์  เหินฟ้าสูฮ่่องกง ด้วยเท่ียวบินท่ี HX609 
20.00 ถึงสนามบินนานาชาติ ฮ่องกง  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
22.45 ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์  เหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยเท่ียวบินท่ี HX761  

วันที่เก้ำ : 12 พฤษภำคม 2562  กรุงเทพฯ 

00.45  ถึงสนามบินสวุรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ. 
 หมำยเหตุ รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึ นอยู่กับรำยกำรที่ทำงเรือก ำหนดใน Today 

 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อ
ตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าว
มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 

หมำยเหตุ : ในกรณีที่ลูกคา้ไม่ตอ้งการตัว๋เครื่องบิน ไปกลับ สามารถหักเงินค่าตัว๋คนื  
ท่านละ 20,000 บาท (ส าหรับผู้ใหญ)่ หรือ หักค่าตัว๋คนื ท่านละ 16,000 บาท (ส าหรับเด็ก) 

อัตรำนี รวม 
1. ตั๋วเคร่ืองบินชัน้ประหยัด ในเส้นทาง BKK – Tokyo – BKK โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) 
2. ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 6 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)  /  ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ   
3. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)  
4. ค่าประกันภัยการเดินทาง 
อัตรำนี ไม่รวม 
1. ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

รำคำห้องพัก 
บนเรือต่อท่ำน 

(บำท) 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) วันที่  4-12 พ.ค. // 2-9 มิ.ย. 62 

Classic Premium 
3rd & 4th 

(ผู้ใหญ่)  

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
***  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
Inside Outside Balcony Inside Outside Balcony 

45,500 49,500 55,500 46,500 51,500 58,500 38,500 25,500 
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2. ค่ารถรับ ส่ง ระหว่างสนามบิน – ท่าเรือ / ท่าเรือ – สนามบิน  
3. ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 81.00 / เด็กอายุ 12-4 ปี USD 40.50 / เด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี ฟรี 
เงื่อนไขกำรข ำระเงิน  :  
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่
ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือ
ยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 

หมำยเหตุ   : ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคา ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จ านวนหอ้งพักบนเรือและสายการบินท่ียังว่างอยู่ 

กำรยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง จ านวนห้องพักบนเรือ ที่ยังว่างอยู ่

หมำยเหตุ : 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด

งาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันท่ีเดินทาง  
กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันท่ีเดินทาง ควรรีบท าเล่มหนังสือเดินทางใหม่  

และส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
*** เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าบริการทัวร์ หรือช าระค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนแล้ว *** 

*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ *** 
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