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แพ็คเกจล่องเรือส าราญ Costa neoRomantica 7 วัน 6 คืน  
เส้นทาง โตเกียว - โกเบ - เชจู - ฮากาตะ ฟุกุโอะกะ - โตเกียว 

 

 

 

 

 
 

(อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - รถรับส่ง - ทัวร์เสริม บนฝั่ง - ทิปพนักงาน) 

โปรโมชั่น!! จอง และช าระยอดเต็มภายใน 25 ก.ค. 61 
ก าหนดการเดินทาง วันที่ 30ก.ย.-6ต.ค. // 28ต.ค.-3พ.ย. 61     พักห้องไม่มีหน้าต่าง ราคาเริ่มต้นท่ี  17,900.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) - สนามบินโตเกียว - ท่าเรือ Harumi Passenger Ship Terminal (จากสนามบิน
ฮาเนดะ ประมาณ 25 นาท ี/ จากสนามบินนาริตะ ประมาณ 80 นาที) - เช็คอินขึน้เรือส าราญ Costa neoRomantica - 
ซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) บนเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ 

วันที่2 
เรือส าราญเทยีบท่า โกเบ - อิสระเดินเล่นบนฝัง่ หรือเลอืกซื้อทัวร์เสรมิเที่ยวบนเกาะ (สอบถามอตัราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) 
- กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่3 
ล่องน่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย อาทิ Fitness Center, 
Casino, ช้อปปิ้ง สินเค้าแบรนด์ชั้นน าใน Duty Free บนเรือฯ 

วันที่4 
เรือเทยีบทา่ เชจู - อิสระเดนิเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมเที่ยวบนเกาะ (สอบถามอัตราค่าบรกิารเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับ
ขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่5 
เรือเทยีบทา่ ฮากาตะ ฟุกุโอะกะ - อิสระเดนิเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมเที่ยวบนเกาะ (สอบถามอัตราค่าบรกิารเพิ่มเติม
บนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่6 
ล่องน่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย อาทิ Fitness Center, 
Casino, ช้อปปิ้ง สินเค้าแบรนด์ชั้นน าใน Duty Free บนเรือฯ 

วันที่7 อ าลาเรือส าราญ จอดเทียบท่าโตเกียว - อิสระเดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ 
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โปรโมชั่น!! จอง และช าระยอดเต็มภายใน 25 ก.ค. 61 

ประเภทห้องพัก 
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า  

วันที่  30ก.ย.-6ต.ค. // 28ต.ค.-3พ.ย. 61  
INSIDE CLASSIC พัก 2 ท่าน ราคาทา่นละ 17,900 

INSIDE PREMIUM พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 18,900 

OCEAN VIEW CLASSIC พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 19,900 

OCEAN VIEW PREMIUM พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 20,900 

BALCONY CLASSIC พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 26,900 

BALCONY PREMIUM พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 27,900 

 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท,  
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
อัตรานี้รวม : 

 ค่าห้องพักบนเรือสําราญตามแบบ ที่ท่านได้ทําการจอง และค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสําราญที่เป็น
แบบไม่ต้องชําระเงินเพิ่ม  

 ภาษีท่าเรือและประกันการเดินทางบนเรือ 
อัตรานี้ไม่รวม :  

 ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 13.5 USD ต่อคืน ต่อท่าน  ( ลูกค้าชําระเองบนเรือ )  
 ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ - โตเกียว - กรุงเทพฯ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี และค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ 
 ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / รถรับ-ส่ง จากสนามบิน-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-สนามบิน 
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไข 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการ) 

การช าระเงิน  
* โปรดช าระคา่ทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันที่นั่งวา่งจากเจ้าหน้าที่แล้วทันท ีพร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอน
เงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423   (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด 
ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรอืยกเลิกการเดินทาง) 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ในทุกกรณี 

 

เนื่องจากเป็นแพ็คเจทัวร์ราคาโปรโมชัน่ เม่ือช าระค่าบรกิารยอดเต็มจ านวนแล้ว  

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 
 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จํานวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 

 


