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สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรู เส้นทางญี่ปุ่น-เกาหลี  
บนเรือส าราญ Costa neoRomantica 5 วัน 4 คืน 

เส้นทาง ท่าเรือฮากาตะ (ฟุกุโอกะ) - มะอิซุรุ (โตเกียว) - คานาซาวา (ญี่ปุ่น) 
ปูซาน (เกาหลีใต้) - ท่าเรือฮากาตะ (ฟุกุโอกะ) 

 
  

 

 
ก าหนดการเดินทาง วันที่ 10-14 / 26-30 ก.ค. // 16-20 ส.ค. 61             ราคาเริม่ต้นที่   12,999  บาท 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมต๋ัวเครื่องบิน) - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือฮากาตะ (ฟุกุโอกะ) - เช็คอินขึ้นเรือ
ส าราญ Costa neoRomantica - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรอื - ช่วงบ่าย เรือเทียบท่า มะอิซุรุ (โตเกียว) - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรอืเลือกซื้อทัวร์
เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อสิระพักผ่อน 

วันที่3 
เรือเทยีบทา่ คานาซาวา (ญีปุ่่น) - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราคา่บริการ
เพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอ่น 

วันที่4 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรอื - ช่วงบ่าย เรือเทียบท่าปูซาน (เกาหลีใต้) - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรอืเลือกซื้อทัวร์
เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อสิระพักผ่อน 

วันที่5 อ าลาเรือส าราญ เทียบท่า ฮากาตะ (ฟุกุโอกะ) - อิสระเดนิทางกลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 
 

 

Day Port Arr Dep  

1 Hakata/Fukuoka(JAPAN)  16:00 

2 Maizuru/Kyoto(JAPAN) 13:30 22:00 

3 Kanazawa(JAPAN) 06:30 13:30 

4 Basan(KOREA) 14:00 22:00 

5 Hakata/Fukuoka(JAPAN) 08:00  
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อัตราค่าบริการ  ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 10-14 / 26-30 ก.ค. // 16-20 ส.ค. 61 
แบบห้องพัก ผู้ใหญท่่านละ่ (พัก 2 ท่านต่อห้อง) พักเดี่ยว 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (คลาสสิค) 12,999 N/A 

ห้องพักแบบมีหน้างต่าง (คลาสสิค)  14,999 N/A 

ห้องพักแบบมีระเบียง (คลาสสิค)  17,999 N/A 
 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก   etravelway.com/airticket 
 

ลักษณะประเภทห้องพัก (โปรดเช็คอีกครั้ง ตามที่ท่านได้ท าการจอง และคอนเฟิร์มกับทางเรือ) 

   
        ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (คลาสสคิ)                            ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (คลาสสิค)            

 
ห้องพักแบบมรีะเบยีง (คลาสสคิ) 

อัตราค่าบริการนี้รวม: 
- ค่าห้องพักบนเรือ 4 คืน 
- ภาษีท่าเรือ    
- อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวน้ห้องอาหารพิเศษ) 
ราคานี้ไม่รวม 
- ประกันภัยบนเรือ 600 บาท /ท่าน  
- ทิปพนักงานบนเรือ USD 13.50 /วัน/ท่าน (ช าระบนเรือ) 
- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง 

http://www.etravelway.com/airticket
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- รถรับ-ส่ง จากสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน 
- วีซ่า (ถ้ามี) 
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ 
เงื่อนไขการช าระเงิน :  
* โปรดช าระคา่ทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันที่นั่งวา่งจากเจ้าหน้าที่แล้วทันท ีพร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไมห่มดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423   (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดใด ผูจ้ัดมีสิทธิยกเลกิการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง) 
เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการช าระ เก็บเต็ม 100 % 
 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ว่าไม่หมดอายุภายใน 6 เดือนนับจากวันกอ่นเดินทาง จนถึงวันเดินทาง 
กรณีอายุหนังสือเดนิทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวนัที่เดินทาง ควรรีบท าเล่มหนังสอืเดินทางใหม ่และส่งส าเนาหน้าหนังสือ

เดินทางมาใหก้ับทางบริษัทฯอีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
*** เมื่อท่านได้ช าระเงินคา่มัดจ าบริการทัวร์ หรือช าระค่าบริการทัวรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ *** 
 

เนื่องจากเป็นแพ็คเจทัวร์ราคาโปรโมชัน่ เม่ือช าระค่าบรกิารยอดเต็มจ านวนแล้ว  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

 
หมายเหตุ :  ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จ านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 
 


