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แพ็คเกจล่องเรือสำรำญ Costa neoRomantica 8 วัน 6 คืน
เส้นทำง โยโกฮำม่ำ - โอซำก้ำ - คังจง (เกำหลีใต้) - คำโกชิมำ - โตเกียว
โดยสำยกำรบินคำเธ่ย์แปซิฟิก (CX)

โปรโมชั่น!! จอง และมัดจำภำยใน 30พ.ย. 61 รับส่วนลดทันที 5,000 บำทต่อห้อง
หรือ จนกว่ำโปรโมชั่นจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 4-11 พ.ค. 62
Date
May4 ( 1)
May5 ( 2)
May6 ( 3)
May7 ( 4)
May8 ( 5)
May9 ( 6)
May10 (7)

รำคำเริ่มต้นที่ 48,800 บำท
Port
Bangkok – Flight CX
Haneda Airport / Yokohama (Japan)
Osaka (Japan)
Cruising
Gangjeong (South Korea)
Kagoshima (Japan)
Cruising

Arrival
TBA
15:00
11:00
12:00
Disembark
08:00
TBA

May11 (8) Tokyo (Japan) - Flight - Bangkok

รำคำห้องพัก
บนเรือต่อท่ำน
(บำท)

Classic

(ห้องไม่มีหน้ำต่ำง)
Departure
TBA
Embark 15:00
21:30
18:00
20:00
-

อัตรำค่ำบริกำร วันที่ 4-11 พ.ค. 62
Premium

Inside

Outside

Balcony

Inside

Outside

Balcony

3rd & 4th
(ผู้ใหญ่)

48,800

52,800

58,800

49,800

54,800

61,800

39,800

TBA
-

เด็กอายุต่า
กว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
26,800

อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับขึ้นของค่ำเงินบำท,
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ
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ประเภทห้องพักบนเรือสำรำญ

อัตรำนี้รวม
1. ตั๋วเครืองบินชั้นประหยัด ในเส้นทาง กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ (สายการบินเป็นไปตามทีทางบริษัท
ก่าหนด)
2. ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 6 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) / ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ
3. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
4. ค่าประกันภัยการเดินทาง
อัตรำนี้ไม่รวม
1. ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิม 7%, ภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
2. ค่ารถรับ ส่ง ระหว่างสนามบิน – โรงแรม / โรงแรม – ท่าเรือ / ท่าเรือ – สนามบิน
3. ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 81.00 / เด็กอายุ 12-4 ปี USD 40.50
4. เด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี ฟรี ค่าตั๋วเรือ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน :
1. กรุณำชำระยอดมัดจำ 20,000 บำท พร้อมส่งส่าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ทีไม่หมดอายุภายใน เดือน นับจากวันเริม
เดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที Fax 0 211 423 หรือ
Line ID: @cruisedomain (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
2. ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วันท่าการ (ในช่วงปกติ) หรือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 85 วัน
ท่าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินทีระบุ (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือ
ช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
- ราคา และเงือนไขการจองอาจมีการเปลียนแปลง กรุณาเช็ครายละเอียดเพิมเติมจากเจ้าหน้าที
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าทีทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอ่านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเทียว
* ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และชำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม
* ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจำนวนห้องว่ำงบนเรือ
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เงื่อนไขกำรยกเลิก
ยกเลิกมากกว่า 76 วันท่าการ ก่อนการเดินทาง
ยกเลิกภายใน 75 - 61 วันท่าการ ก่อนการเดินทาง
ยกเลิกภายใน 60 - 29 วันท่าการ ก่อนการเดินทาง
ยกเลิกภายใน 28 – 15 วันท่าการ ก่อนการเดินทำง
ยกเลิกภายใน 14 วันท่าการ ก่อนการเดินทาง

ท่านละ 3,500 บาท
ไม่คืนค่ามัดจ่า
ช่าระ 50% ของราคาเต็ม
ช่าระ 75% ของราคาเต็ม
ช่าระ 100% เต็ม

เงื่อนไข : ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง, จำนวนห้องพักบนเรือ ที่ยังว่ำงอยู่

หมำยเหตุ
1.ส่าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. ส่าหรับเด็กอายุต่ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทียวบิน, การเปลียนแปลงโปรแกรมการ
ท่องเทียวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ในโปรแกรมเวลาทีใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลียนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีก
ครั้ง
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