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แพ็คเกจล่องเรือส าราญ Costa neoRomantica 6 วัน 5 คืน  
เส้นทางฟุกุโอะกะ - มิซึรุ, เกียวโต - คานาซาวะ - ซาไกมินาโตะ - ปูซาน - ฟุกุโอะกะ 

โดยสายการบินไทย 

 
 
 
 
 

 

อิสระเดินทางด้วยตนเอง - ไม่มีหัวหน้าทัวร์ดูแล - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับส่งสนามบิน 
โปรโมชั่น!! จอง และช าระยอดเต็มภายใน 31 ก.ค. 61 

ก าหนดการเดินทาง วันที่  20-25 ส.ค. 61               พักห้องไม่มีหน้าต่าง   ราคาเริ่มต้นที่  29,900 บาท  

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 

อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินฟุกุโอะกะ (ญี่ปุ่น) - อิสระเดินทางด้วยตนเองสู่ท่าเรือฮากา

ตะ เมืองฟุกุโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น) - เช็คอนิขึ้นเรือส าราญ Costa neoRomantica - ซ้อมหนีภัยตามหลักสากล 

(Muster Drill) บนเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ 

วันที่2 
เรือส าราญเทยีบท่า มิซึร,ุ เกียวโต - อิสระเดินเล่นบนฝัง่ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบน
เรือ) - กลับขึ้นเรือ อสิระพกัผ่อน 

วันที่3 
เรือส าราญเทยีบท่า คานาซาวะ - อิสระเดนิเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (สอบถามอัตราค่าบรกิารเพิ่มเติมบนเรือ) - 
กลับขึ้นเรือ อสิระพักผ่อน 

วันที่4 
เรือส าราญเทยีบท่า ซาไกมนิาโตะ - อิสระเดินเล่นบนฝัง่ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบน
เรือ) - กลับขึ้นเรือ อสิระพกัผ่อน 

วันที่5 
เรือส าราญเทยีบท่า ปูซาน - อิสระเดนิเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - 
กลับขึ้นเรือ อสิระพักผ่อน 

วันที่6 อ าลาเรือส าราญ จอดเทียบท่า เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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                         กรุงเทพ ฯ - สนามบนิสุวรรณภูมิ 
-----------   อิสระเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ เช็คอิน เคานเตอร์ D ชั้น 4 ทางเข้าประตู 1-2 อาคาร 

ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความ สะดวก
แก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง 

00.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฟุกุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG 648 
   วันแรก                เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน่ - เช็คอินขึ้นเรือส าราญ Costa neoRomantica 

08.00 น.   เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ  ประเทศญี่ปุน่ - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือฮากาตะ ด้วยตนเอง  
เช็คอินขึ้นเรือสําราญ Costa neoRomantica - ซ้อมหนภีัยตามหลักสากล (Muster Drill) บนเรอื   
จากนั้น อิสระพักผ่อนบนเรือสําราญตามอัธยาศัย 

ค่ า                 รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ COSTA neoRomantica 
วันที่2                 มิซึรุ, เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝัง่)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA neo Romantica  
13.30 น. เรือ COSTA neoRomantica เข้าเทียบท่าเมืองมิซึรุ, เกียวโต  

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพัก หรือเลือกทํากิจกรรมที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้ 
อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย หรือ อิสระพักผ่อนบนเรือสําราญ 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  
ค่ า                 รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ COSTA neoRomantica 
22.00 น.     เรือ COSTA neoRomantica ออกจากท่าเมืองไมซูรุ  

วันที่3                 คานาซาวะ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA neo Romantica  
08.00 น. เรือ COSTA neoRomantica เข้าเทียบท่าเมืองคานาซาวะ  

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกทํากิจกรรมที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้ 
อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย หรือ อิสระพักผ่อนบนเรือสําราญ 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  
ค่ า                 รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ COSTA neoRomantica 
18.00 น.     เรือ COSTA neoRomantica ออกจากท่าเมืองคานาซาวะ 

วันที่4                ซาไกมินาโตะ  ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA neo Romantica  
08.00 น. เรือ COSTA neoRomantica เข้าเทียบท่าเมืองซาไกมินาโตะ   

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกทํากิจกรรมที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้ 
อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย หรือ อิสระพักผ่อนบนเรือสําราญ 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  
ค่ า                รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ COSTA neoRomantica 
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17.00 น.     เรือ COSTA neoRomantica ออกจากท่าเมืองซาไกมินาโตะ 
วันที่5                ปูซาน ประเทศเกาหลี (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA neoRomantica  
09.00 น.    เรือสําราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่าเมืองปูซาน  

อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย หรือ อิสระพักผ่อนบนเรือสําราญ 
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ   
19.00 น.  เรือสําราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองปูซาน 
ค่ า            รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ Costa neoRomatica     

วันที่6                ฟุกุโอกะ - อ าลาเรือ - สนามบิน - กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA neoRomantica  
08.00 น. เรือสําราญ COSTA NEOROMANTICA เข้าเทียบท่า เมอืงฟุกุโอกะ  หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง 

ศุลกากร และรบักระเป๋า สัมภาระการเดินทาง  
*** อิสระเดนิทางสู่สนามบินด้วยตนเอง *** 

อิสระทุกท่านเดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ  ประเทศญี่ปุ่น 
11.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย TG 649 
14.45 น.        ทุกท่านเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
 
ค าแนะน า  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 

หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน

ภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

โปรโมชั่น!! จอง และช าระยอดเต็มภายใน 31 ก.ค. 61 
 

 

หมายเหตุ : บริการ รถรบั-ส่ง สนามบิน ท่าเรือ ราคากรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ 
**เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ผู้ใหญ่ท่านที่ 3,4 และเด็กไมส่ามารถใช้ราคาข้างต้นได้** 

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 20-25 สิงหาคม 2561 

INSIDE CLASSIC พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 29,900 
OCEAN VIEW CLASSIC พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 31,900 
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อัตรานี้รวม : 
 ค่าห้องพักบนเรือสําราญตามแบบ ที่ท่านได้ทําการจอง และค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสําราญที่เป็น

แบบไม่ต้องชําระเงินเพิ่ม  
 ภาษีท่าเรือและประกันการเดินทางบนเรือ 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับโดย สายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ(โตเกียว) – กรุงเทพฯ 
 ค่าภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสนามบิน ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 

2561 และ ท่านต้องชําระเพิ่ม หากทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม 
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าตามที่สายการบินกําหนด 
 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต 
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท  
อัตรานี้ไม่รวม :  
 ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 13.5 USD ต่อคืน ต่อท่าน  ( ลูกค้าชําระเองบนเรือ )  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไข 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการ) 
การช าระเงิน  
* โปรดช าระคา่ทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันที่นั่งวา่งจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423   (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดใด ผูจ้ัดมีสิทธิยกเลกิการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ในทุกกรณี 

***** หมายเหตุ ส าหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลย ***** 
 

การเช็คเอาท์  ในเช้าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัด
กระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือ
จะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระใน
วันรุ่งขึ้น สําหรับท่านที่ต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่
ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ

หมายเหตุ : 
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่

สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
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3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

5.   อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, การเรียกเก็บ 
      เซอร์ ชารจ์ เพิ่มเติม ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันห้องพักว่างแล้ว 
6.    แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
7.    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงือ่นไขต่างๆ    
       โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

 
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง  
กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบทําเล่มหนังสือเดินทางใหม่  

และส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
*** เมื่อท่านได้ชําระเงินค่ามัดจําบริการทัวร์ หรือชําระค่าบริการทัวร์เต็มจํานวนแล้ว *** 

*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ *** 


