
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจลองเรือสําราญ CostaNeo Romantica Cruise Only 6 วัน 5 คืน 
ฟุกุโอกะ - ไมซูรุ เกียวโต - คานาซาวะ (ญี่ปุน) - ซาไกมินาโตะ (ญี่ปุน) - ปูซาน (เกาหลีใต) - ฟุกุโอกะ (ญี่ปุน) 

                
 

 

 

 

          ไมรวมตัว๋เครื่องบิน ไป-กลับ 

กําหนดการเดินทางวันที่ 5-10 / 21-26 ก.ค. // 6-11 / 11-16 / 20-25 ส.ค. 61     ราคาโปรโมชั่น เริ่มตนที่ 13,500.-   

ราคาพิเศษ จองและชําระกอน 28 ก.พ. 61 เทาน้ัน  

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 
อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไมรวมต๋ัวเครื่องบิน) - ทาเรือฮากาตะ ฟุกุโอกะ Cruise Promotion Section 

Hakata Port and HarborBureau - เชค็อินขึน้เรือสาํราญ Costa neoRomantica - อิสระพกัผอนบนเรือ 

วันที่2 
ชวงเชา อิสระพักผอนบนเรอื - ชวงบาย เรือเทียบทา ไมซูรุ เกียวโต - อิสระเดินเลนชมเมือง หรอืเลือกซื้อทัวรเสริม 

เที่ยวตลาดปลา Toretore (สอบถามอัตราคาบริการเพิม่เติมบนเรอื) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน 

วันที่3 
เรือเทยีบทา คานาซาวะ - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลอืกซื้อทัวรเสรมิ เที่ยวปราสาท คานาซาวะ, สวนเคนโระคุ

เอ็น, ยานฮิกาชิชายะ (สอบถามอัตราคาบริการเพิ่มเติมบนเรอื) - กลับขึ้นเรือ อิสระพกัผอน 

วันที่4 
เรือเทยีบทา ซาไกมินาโตะ ทตโตริ - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริม เที่ยวพิพธิภัณฑมิซุกิ ชิเงร ุ

(สอบถามอัตราคาบริการเพิม่เติมบนเรอื) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน 

วันที่5 
เรือเทยีบทาปซูาน เกาหลใีต - อิสระเดินเลนชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริม เที่ยวหมูบาน คัมซอน ซานโตรนิี 

เกาหล,ี ตลาดปลาจากัลชี (สอบถามอัตราคาบริการเพิม่เติมบนเรอื) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน 

วันที่6 
อําลาเรือสําราญ เทียบทาเมืองฮากาตะ ฟกุุโกะ - อิสระเดินทางกลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ (ไมรวมต๋ัว

เครื่องบิน) 
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ทาเรือ Hakata (Fukuoka) 

 
 

16.00 น. เรือออกจากที่เรือ ฮากาตะ จังกหวัด ฟุกุโอกะ ที่อยู ทาเรอื ฮากาตะ Cruise Promotion Section Hakata  

  Port and HarborBureau 12-1, Okihama-machi, Hakata-ku, Fukuoka City 8128620 JAPAN 

***กรุณาเชค็อินขึ้นเรืออยางนอย 3 ชั่วโมง*** 

หลังจากเช็คอินและผาน ต.ม ทาเรือเรียบรอยแลว ทานสามารถเดินสํารวจเรือสําราญ Costa neo 

Romantica หองพักของทาน หองประทานอาหาร บันเทิง สันทนาการ และสวนบริการตางๆ ซึ่งไดรับการ

ตกแตงอยางหรูหรา เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน  ทานสามารถติดตามรายละเอียด

กิจกรรมบนเรอืสําราญ โชวพิเศษตางๆไดในหนังสือ“TODAY” ซึ่งจะอยูในหองของทานทุกวัน  

**  รวมกิจกรรมซอมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเปนหนึ่งในกฎการเดินเรือสากล ** 

   รับประทานอาหารค่ําในหองอาหารบนเรือสําราญที่หองอาหาร  International Buffet – Giardino  

   Restaurant ช้ัน 10                     

 
 

หรือ กาลาดินเนอรไดที่ Botticelli Restaurant ช้ัน 8 

 
 

เชา            บริการอาหารเชา และ กลางวัน ณ หองอาหาร International Buffet  

จากน้ันอิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเพลิดเพลินกับ กิจกรรมบนเรือสําราญระดับโลก 

 

วันที่แรก    ยินดีตอนรบัสูประเทศญี่ปุน - ฟุกุโอกะ  Costa neo Romantica           

วันที่สอง     ไมซูรุ / เกียวโต                 
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13.30 น. เรือจอดที่ ทาเรือ ไมซูร ุ    

                             ** ทานสามารถซื้อทัวรเสริมบนฝงเพื่อทองเที่ยว เมือง ไมซูรุ ** 

                                          
                    ตลาดปลา  Toretore 

เย็น           รับประทานอาหารค่ําในหองอาหารบนเรือสําราญที่หองอาหาร หองอาหาร International Buffet หรือ กาลา

ดินเนอรไดที่ Botticelli  Restaurant ช้ัน 8  หลังจากน้ันทานสามารถรวม กิจการรมบนเรือ หรือพักผอน

ตามอัศยาศัย 

22.00 น    เรือออจากทาเรือ ไมซูร ุประเทศญี่ปุน 

 

 

เชา                บริการอาหารเชาบนเรือที่หองอาหาร International Buffet 

08.00 น.         เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือ คานาซาวะ, ประเทศญี่ปุน , จากน้ันอิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเพลิดเพลินกับ  

กิจกรรมบนเรอืสําราญระดับโลก  

** ทานสามารถซื้อทัวรเสรมิบนฝงเพื่อทองเที่ยว เมือง คานาซาวะ** 

                                          ตลาดปลา  โอมิโจ                         ปราสาท คานาซาวะ 

                               

                               
                                           สวนเคนโระคเุอ็น                            ยานฮิกาชิชายะ 

เย็น               รับประทานอาหารค่ําในหองอาหารบนเรือสําราญที่หองอาหาร หองอาหาร International Buffet หรือ กาลา 

วันที่สาม    คานาซาวะ  เมืองหลวงของจังหวัด อิชกิาวะ             
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   ดินเนอรไดที่ Botticelli Restaurant ช้ัน 8   หลังจากน้ันทานสามารถรวมกิจการรมบนเรือ หรือพักผอน 

   ตามอัศยาศัย 

18.80 น.       เรือออจากทาเรือ คานาซาวะ ประเทศญี่ปุน 

 

 

เชา                บริการอาหารเชาบนเรือที่หองอาหาร International Buffet 

08.00 น.        เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือ ซาไกมินาโตะ, ประเทศญี่ปุน , จากน้ันอิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเพลิดเพลินกับ  

กิจกรรมบนเรอืสําราญระดับโลก  

** ทานสามารถซื้อทัวรเสรมิบนฝงเพื่อทองเที่ยว เมือง ซาไกมินาโตะ** 

 
พิพิธภัณฑมิซุกิ ชิเงรุ ผูเขียนมังงะเรื่องผนีอยคิทาโร 

เย็น        รับประทานอาหารค่ําในหองอาหารบนเรือสําราญที่หองอาหาร หองอาหาร International Buffet  หรือ กาลา

ดินเนอรไดที่ Botticelli   Restaurant ช้ัน 8 หลังจากน้ันทานสามารถรวมกิจการรมบนเรือ หรือพักผอน

ตามอัศยาศัย 

17.00 น    เรือออจากทาเรือ ซาไกมินาโตะ ประเทศญีปุ่น     

      
 

เชา                บริการอาหารเชาบนเรือที่หองอาหาร International Buffet 

09.00 น.        เรือจอดเทียบทาที่เจจู, ประเทศเกาหลีใต , จากน้ันอิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเพลิดเพลินกับ กิจกรรมบนเรือ

สําราญระดับโลก  

** ทานสามารถซื้อทัวรเสรมิบนฝงเพื่อทองเที่ยว เมือง ปูซาน** 

                                                    
เย็น               รับประทานอาหารค่ําในหองอาหารบนเรือสําราญที่หองอาหาร หองอาหาร International Buffet  หรือ กาลา 

 ดินเนอรไดที่ Botticelli Restaurant ช้ัน 8 หลังจากน้ันทานสามารถรวมกิจการรมบนเรือ หรือพักผอนตาม 

 อัศยาศัย 

วันที่หา              ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต) เมืองทาที่ใหญทีสุ่ดในเกาหลี เมืองใหญอันดับสองรองจาก โซล  

          

วันที่สี่              ซาไกมินาโตะ จังหวัด ทตโตริ (ประเทศ ญี่ปุน)          
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19.00 น.        เรือออจากทาเรือ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต 

 
 

เชา             บริการอาหารเชาบนเรือที่หองอาหาร International Buffet 

08.00น.      เรือจอดเทียบทา ทาเรือเมือง ฮากาตะ  จังหวัด ฟุกุโกะ  ประเทศญี่ปุน, โดยสวัสดิภาพ  

 

อัตราคาบริการ ตอทาน พักแบบ 2 ทานตอหอง / งดแถมกระเปา 

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 
 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก   etravelway.com/airticket 
 

อัตรานี้รวม 

- คาหองพักบนเรือ 5 คืน (พักคู สําหรับ 2 ทาน ตอหอง)    

- ภาษีทาเรือ    

- อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ) 

อัตรานี้ไมรวม 

 - ต๋ัวเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ - ญี่ปุน - กรุงเทพฯ 

- คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ีและคานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ 

- คาทิปพนักงานบนเรือ (ชําระบนเรือ) 13.5 USD /ทาน/คืน 

- คาทัวรเสริมบนฝง / รถรับ-สง จากสนามบิน-ทาเรือ และ ทาเรือ-สนามบิน 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง    

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  

  คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง ฯ 

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

ชวงเวลาเดินทาง 

5-10 / 21-26 ก.ค. 61 

6-11 / 11-16 / 20-25 ส.ค. 61  

ไมรวมทิป + ทัวรเสริมบนฝง  

ผูใหญพักหองคู (คนที1่ และ 2) ทานละ  
ผูใหญพักหองคู (คนที ่3)  

พักรวมกันไมเกิน 3 ทานตอหอง 

Inside Classic หองแบบไมมีหนาตาง 13,500 N/A 

Ocean view หองมีหนาตาง 17,900 N/A 

Balcony  Classic หองแบบมีระเบียง 21,400 N/A 

วันที่หก   ฮากาตะ ฟุกุโอกะ, ประเทศญี่ปุน           
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เงื่อนไขการชาํระเงนิ :  

- โปรดชําระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการย่ืนยันที่น่ังวางทันที จากเจาหนาที่แลว ภายใน 2 วันทําการนับ 

จากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 

เลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423  (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไม 

ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

- แพ็คเกจน้ี ไมมีเจาหนาที่ทวัรเช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหวางการทองเที่ยว  

เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการชาํระ เก็บเต็ม 100 %  

เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เม่ือชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว  

ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู 
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