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ทัวร์ล่องเรือสำรำญ COSTA neoRomantica 9 วัน 7 คืน
โดยสำยกำบิน คำเธ่ย์แปซิฟิค

เส้นทำง โตเกียว - โกเบ - โคชิ - อะบุระสึ - ปูซำน (เกำหลีใต้) - ฟุกุโอกะ (ญี่ปุ่น)

ขึ้นโตเกียว - ลงฟุกุโอกะ / มีหัวหน้ำทัวร์ไทย อำนวยควำมสะดวก
พักบนเรือสำรำญ 6 คืน - พักโรงแรม 1 คืน
เที่ยวบินขำไป CX 708 22JUN BKK-HKG 1730-2130 / KA 396 22JUN HKG-HND 2345-0510+1
เที่ยวบินขำกลับ KA 343 30JUN FUK-HKG 1510-1750 / CX 703 30JUN HKG-BKK 1950-2150

ฟรี!! ค่ำตั๋วเรือ สำหรับเด็กอำยุตำว่ำ 12 ปี
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำภำษีนักท่องเที่ยวเข้ำประเทศญี่ปุ่น 1000 เยน ต่อท่ำน ต่อกำรเดินทำง
ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ชำระเพิ่ม 67.50 UDS
Date
22Jun – Sat
23Jun – Sun
24Jun – Mon
25Jun – Tue
26Jun – Wed
27Jun – Thu
28Jun – Fri
29Jun - Sat
30Jun – Sun

Port
Arrival
Departure
Bangkok – Tokyo by CX
TBA
Tokyo (Japan)
TBA
Embark 15:00
Kobe (Japan)
15:00
22:00
Kochi (Japan)
10:00
19:00
Aburatsu (Japan)
10:00
19:00
Cursing
Pusan (South Korea)
08:00
20:00
Fukuoka (Japan)
Disembark08:00
Fukuoka – Bangkok by CX
TBA
TBA
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กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 22-30 มิ.ย. 62

รำคำเริ่มต้นที่ 55,900 บำท (พักห้องไม่มีหน้ำต่ำง)
สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนำมบินเชก แลป กอก ฮ่องกง
วันที่2

สนำมบินฮำเนดุ - อิสระเดินทำงสู่ ท่ำเรือ โตเกียว - เช็คอินขึ้นเรือสำรำญ Costa neoRomantica - อิสระพักผ่อน
บนเรือ

วันที่3

ช่วงเช้ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ำย เรือเทียบท่ำ โกเบ - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง
(สอบถำมอัตรำค่ำบริกำรเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน

วันที่4

เรือเทียบท่ำ โคชิ - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำมอัตรำค่ำบริกำรเพิ่มเติมบนเรือ) กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน

วันที่5

เรือเทียบท่ำ อะบุระสึ - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำมอัตรำค่ำบริกำรเพิ่มเติมบนเรือ)
- กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน

วันที่6 เรือล่องทะเล ตลอดวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือ
วันที่7

เรือเทียบท่ำ - ปูซำน (เกำหลีใต้) - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำมอัตรำค่ำบริกำร
เพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน

วันที่8 เรือเทียบท่ำ ฟุกุโอกะ - อำลำเรือสำรำญ - พักในเมืองฟุกุโอกะ 1 คืน (รวมค่ำห้องพักแล้ว)
วันที่9 สนำมบินฟุกุโอกะ - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนำมบินเชก แลป กอก ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ)

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 22-30 มิ.ย. 62
Classic
Premium
รำคำห้องพัก บน
เรือต่อท่ำน
(บำท)

Inside

Outside

Balcony

Inside

Outside

Balcony

55,900

60,900

66,900

58,900

62,900

68,900

3rd & 4th
(ผู้ใหญ่)
51,900

เด็กอายุต่า
กว่า 12 ปี
***
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

45,500

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ ต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ,
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ
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ประเภทห้องพักบนเรือสำรำญ

ห้องพักไม่มีหน้ำต่ำง

ห้องพักมีหน้ำต่ำง

ห้องพักมีระเบียง

อัตรำนี้รวม
 ตั๋วเครืองบินชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ ในเส้นทาง BKK – Tokyo // Fukuoka – BKK โดยสายการบินค่าเธ่ย์แปซิฟิก
 ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 6 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) / ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ
 อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
 โรงแรมที่พักระดับ 4 ดำวในฟุคุโอกะ 1 คืน (รวมอำหำรเช้ำ)
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
 หัวหน้ำทัวร์เดินทำงดูแลคณะจำกประเทศไทย (ขอสงวนสิทธิ์ในจัดหัวหน้าทัวร์ เมือมีจ่านวนผู้เดินทางตั้งแต่ 16 ท่านขึ้นไป)
 ค่ำรถรับ-ส่ง ระหว่ำงสนำมบิน – ท่ำเรือ / ท่ำเรือ – โรงแรม / โรงแรม – สนำมบิน
 ทัวร์เที่ยวในฟุคุโอกะ พร้อมอำหำรกลำงวันตำมที่ระบุในรำยกำร
อัตรำนี้ไม่รวม
- Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax]
- ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิม 7%, ภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
- ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 67.50 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 33.75 / เด็กอายุน้อยตา่ กว่า 12 ปี ฟรีเฉพาะค่าเรือ
กำรยกเลิก
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเปลียนแปลงชือผู้เดินทางได้ในทุกกรณี
หมำยเหตุ
สตรีทีมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคาโดยไม่
จ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขกำรขำระเงิน
- โปรดชำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจำนวน หลังจากทีได้รับการยืนยันทีนังว่างทันที จากเจ้าหน้าทีแล้ว ภายใน 1-2 วันท่าการนับ
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส่าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ทีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริมเดินทาง/หนังสือเดินทาง
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช่าระเงินค่ามัด
จ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และชำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจำนวนห้องว่ำงบนเรือ
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หมำยเหตุ :
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จ่านวนห้องพักบนเรือและสายการบินทียังว่างอยู่
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีมีจ่านวนผู้เดินทางน้อยกว่า 16 ท่าน
* กรณีทีเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้า หรือออกประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
* ระหว่างการเดินทางท่องเทียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริการได้
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อ
การจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
* รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค่านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำงกรณีอำยุหนังสือเดินทำงน้อย
กว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำงควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งสำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กับบริษัทฯ อีกครั้งหำก
มีกำรผิดพลำดทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำบริกำรทัวร์ หรือชำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***
*** ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ ***
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