
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจลองเรือสําราญ Costa neoRomantica Cruise Only 8 วัน 7 คืน 
โตเกียว - โกเบ (ญี่ปุน) - ลองนานน้ําสากล - ปูซาน(เกาหลี) - ซะเซะโบะ - ชินงุ - โตเกียว(ญี่ปุน) 

 

  

 

 

 
 

 
 

ไมรวม ตั๋วเครื่องบิน - ทัวรเสริมบนฝง - ทิปพนกังานเรือ - ประกันการเดินทางบนเรอื  

กําหนดการเดินทางวันที่ 21-28 เม.ย.61  โปรโมชั่นจอง+ชําระยอดเต็มกอน 28 ก.พ.61   ราคาเริ่มตนที่  22,000.- 
 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 

อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไมรวมต๋ัวเครื่องบิน) - อิสระเดินทางสูทาเรือ Harumi Passenger Ship 

Terminal โตเกียว (จากสนามบินฮาเนดะ ประมาณ 25 นาที / จากสนามบนินาริตะ ประมาณ 80 นาที) - เช็คอิน

ขึ้นเรือสาํราญ Costa neoRomantica - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่2 
เรือเทยีบทา โกเบ (ญี่ปุน) อิสระเดินเลนบนฝง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบรกิารเพิ่มเติมบน

เรอื) - กลับขึน้เรือ อิสระพกัผอน 

วันที่3 
ลองนานน้ําสากล - อิสระพักผอนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบนัเทิงบนเรือมากมาย อาทิ 

Fitness Center, Casino, ชอปปง สินเคาแบรนดชั้นนาํใน Duty Free บนเรือฯ 

วันที่4 
เรือเทยีบทา ปูซาน (เกาหลี) อิสระเดินเลนบนฝง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมเทีย่วบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการ

เพิ่มเติมบนเรอื) - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่5 
เรือเทยีบทา ซะเซะโบะ (ญีปุ่น) อิสระเดินเลนบนฝง หรือเลือกซื้อทัวรเสริม (สอบถามอัตราคาบรกิารเพิ่มเติมบน

เรอื) - กลับขึน้เรือ อิสระพกัผอน 

วันที่6 
ลองนานน้ําสากล - อิสระพักผอนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบนัเทิงบนเรือมากมาย อาทิ 

Fitness Center, Casino, ชอปปง สินเคาแบรนดชั้นนาํใน Duty Free บนเรือฯ 

วันที่7 
เรือเทยีบทา ชนิงุ (ญี่ปุน) - อิสระเดินเลนบนฝง หรือเลอืกซื้อทัวรเสรมิเที่ยวบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการ

เพิ่มเติมบนเรอื) - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่8 อําลาเรือสําราญ เทียบทา โตเกียว (ญี่ปุน) - อิสระเดินทางกลบัประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
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วันที่ 1          ยินดีตอนรบัสูประเทศญี่ปุน- โตเกียว  Costa neo Romantica 

15.00 น.      เรือออกจากทาเรือ  Harumi Passenger Ship Terminal, 5-7-1 Harumi Chuo-Ku Tokyo  

104-0053  

***กรุณาเชค็อินขึ้นเรืออยางนอย 3 ชั่วโมง*** 

หลังจากเช็คอินและผาน ต.ม ทาเรือเรียบรอยแลว ทานสามารถเดินสํารวจเรือสําราญ Costa neo 

Romantica หองพักของทาน หองประทานอาหาร บันเทิง สันทนาการ และสวนบริการตางๆ ซึ่งไดรับ

การตกแตงอยางหรูหรา เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน      **  รวมกิจกรรมซอม

จุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเปนหน่ึงในกฎการเดินเรือสากล ** 

      รับประทานอาหารค่ําในหองอาหารบนเรือสําราญที่หองอาหาร หองอาหาร International Buffet –  

   Giardino Restaurant ช้ัน 10หรือ กาลาดินเนอรไดที่ Botticelli Restaurant ช้ัน 8 

วันที่ 2         โกเบ      

15.00 น.   เรือจอดที่ ทาเรือ โกเบ   บริการอาหารเชา และ กลางวัน ณ หองอาหาร International Buffet  

จากน้ันอิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเพลิดเพลินกับ กิจกรรมบนเรือสําราญระดับโลก  

** ทานสามารถซื้อทัวรเสรมิบนฝงเพ่ือทองเที่ยว เมืองโกเบ** 

    
 

วันที่ 3         ลองนานน้ําสากล 

         ทานสามารถ รับประทานอาหารและ รวมทํากิจกรรมบนเรือ หรือพักผอนตามอัธยาศัย  
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วันที่ 4           ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต) 

10.00 น.        เรือจอดเทียบทาปูซาน, ประเทศเกาหลีใต , บริการอาหารเชาบนเรือที่หองอาหาร International Buffet 

                      จากน้ันอิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเพลิดเพลินกับ กจิกรรมบนเรือสําราญระดับโลก  

** ทานสามารถซื้อทัวรเสรมิบนฝงเพ่ือทองเที่ยว เมืองปูซาน** 

วันที่ 5           ซะเซะโบะ,ประเภทญีปุ่น) 

07.00 น.        เรือจอดเทียบทาที่ ซะเซะโบะ ประเทศญี่ปุน, บริการอาหารเชาบนเรือที่หองอาหาร  

International Buffet 

                      จากน้ันอิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเพลิดเพลินกับ กจิกรรมบนเรือสําราญระดับโลก  

หรือพักผอนตามอัธยาศัย  

** ทานสามารถซื้อทัวรเสรมิบนฝงเพ่ือทองเที่ยว ซะเซะโบะ** 

16.00 น .       เรือออจากทาเรือ ซะเซะโบะ ประเทศญี่ปุน 

เย็น               รับประทานอาหารค่ําในหองอาหารบนเรือสําราญที่หองอาหาร หองอาหาร  

   International Buffet   หลังจากน้ันทานสามารถรวมกิจการรมบนเรือ หรือพักผอนตามอัศยาศัย 

วันที่ 6           ลองนานน้ําสากล 

               ทานสามารถ รบัประทานอาหารและ รวมทํากิจกรรมบนเรอื หรือพักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่ 7           ชนิงุ, ประเทศญี่ปุน 

08.00น.         เรือจอดเทียบทาชินงุ ประเทศญี่ปุน,  บรกิารอาหารเชาบนเรือที่หองอาหาร International Buffet 

จากน้ันอิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเพลิดเพลินกับ กิจกรรมบนเรือสําราญระดับโลก  

หรือพักผอนตามอัธยาศัย  

** ทานสามารถซื้อทัวรเสรมิบนฝงเพ่ือทองเที่ยว ชินงุ** 

16.00 น.       เรือออจากทาเรือ ซะเซะโบะ ประเทศญี่ปุน 
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เย็น               รับประทานอาหารค่ําในหองอาหารบนเรือสําราญที่หองอาหาร หองอาหาร  

   International Buffet   หลังจากน้ันทานสามารถรวมกิจการรมบนเรือ หรือพักผอนตามอัศยาศัย 

วันที่ 8          โตเกียว, ประเทศญี่ปุน 

08.00 น         เรือจอดเทียบทา โตเกียว  โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ ตอทาน พักแบบ 2 ทานตอหอง / งดแถมกระเปา 
CABIN แบบหองพัก วันที่ 21-28 เม.ย. 61 

INSIDE แบบไมมีหนาตาง   พัก 2 ทาน ราคาทานละ 22,000.- 

BALCONY แบบมีหนาตาง พัก 2 ทาน ราคาทานละ  23,900.- 

คาทิปพนักงานบนเรือ (ชําระบนเรือสําราญ) 81 USD 

ประกันการเดินทางบนเรือ 17 USD 

ไมรวม ต๋ัวเครือ่งบิน - ทัวรเสริมบนฝง - ทิปพนักงานเรอื  - ประกันการเดินทางบนเรือ  
 

  อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนือ่งจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท,  

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก   etravelway.com/airticket 
 

 
อัตรานี้รวม 

- คาหองพักบนเรือสําราญตามแบบที่ทานไดทําการจอง 7 คืน   

- คาอาหาร หองอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสําราญที่เปนแบบไมตองชําระเงินเพ่ิม  

อัตรานี้ไมรวม 

- คาประกันการเดินทางบนเรือสําราญ ทานละ 17 USD (โปรดชําระพรอมคาหอง) 

- คาทิปพนักงานบนเรือ ทานละ 13.5 USD ตอคืน ตอทาน  (ชําระเองบนเรือ)  

- คาต๋ัวเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว ญี่ปุน - กรุงเทพฯ 

- คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ีและคานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ 

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

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

 - คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาเครื่องด่ืม คาอินเตอรเน็ต คาซกัรีด มินิบารในหอง ฯ และ อาหารนอกเหนือจาก

ที่ระบุไวในเง่ือนไข 

 - คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการ) 
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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  

- หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน และไมสามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเดินทางไดในทุกกรณี 

เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการชาํระ เก็บเต็ม 100 %  

 

เนื่องจากเปนแพ็คเจทัวรราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว  

ไมสามารถเปลี่ยนแปรง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง,จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู 
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