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แพ็คเกจล่องเรือส าราญ Costa neoRomantica 9 วัน 7 คืน 
 เส้นทาง โตเกียว - โกเบ (ญี่ปุ่น) - เชจู (เกาหลีใต้) - นางาซากิ - คาโกชิม่า (ญี่ปุ่น) - โตเกียว 

 
 
 
 
   

รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด - ห้องพักบนเรือส าราญ 
 

จองด่วน! ฟรีอัพเกรด!! จ่ายราคาห้องไม่มีหน้าต่าง เข้าพักห้องมีหน้าต่าง (ภายใน31ส.ค.61) 

ก าหนดการเดินทาง วันที่ 15-23 ก.ย. // 13-21 ต.ค. 61    พักห้องไม่มีหน้าต่าง   ราคาเริ่มต้นที่   43,800 บาท 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
สนามบินโตเกียว (ญี่ปุ่น) - เช็คอินเพื่อขึ้นเรือส าราญ Costa neoRomantica - ซ้อมหนีภัยตามหลักสากล - อิสระพักผ่อน
บนเรือ 

วันที่3 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ายเรือเทียบท่า เมืองโกเบ - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง 
(สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
ล่องน่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย อาทิ Fitness 
Center, Casino, ช้อปปิ้ง สินเค้าแบรนด์ชั้นน าใน Duty Free บนเรือฯ 

วันที่5 
เรือเทียบท่า เกาะเซจู - อิสระเดินเล่นชมเมอืง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับ
ขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่6 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงเที่ยง เรือเทียบท่า เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลอืกซื้อ

ทัวร์เสริมบนฝัง่ (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่7 
เรือเทียบท่า เมืองคาโกชิม่า  ประเทศญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเ์สริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการ

เพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่8 
ล่องน่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย อาทิ Fitness 

Center, Casino, ช้อปปิ้ง สินเค้าแบรนด์ชั้นน าใน Duty Free บนเรือฯ 

วันที่9 อ าลาเรือส าราญ จอดเทียบท่า เมืองโตเกียว - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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ฟรีอัพเกรด!! จ่ายราคาห้องไม่มีหน้าต่าง เข้าพักห้องมีหน้าต่าง 
เพียงจองและช าระยอดเต็ม ภายใน 31 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าโปรโมชั่นจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน (งดแถมกระเป๋า) วันที่ 15-23 ก.ย. // 13-21 ต.ค. 61 

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

 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, Class ตั๋ว
เครื่องบินในชั้นที่สูงขึ้น หรือ การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

อัตรานี้รวม: 
1. ตั๋วเครือ่งบินช้ันประหยัด กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ (สายการบินเป็นไปตามที่ทางบริษัทกําหนด) 
2. ห้องพักบนเรือ 7 คืน 
3. ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ 
4. อาหารบนเรือทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 
5. ค่าประกันภัยการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวม: 
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ  94 USD  เด็ก (อายุระหว่าง 4-12ปี)  47.25 USD   เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี  
2. ค่ารถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบิน  โรงแรม/โรงแรม – ท่าเรือ – สนามบิน 
3. ค่าประกันอุบัติหตุอื่นๆ 
4. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 
5. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
6. ค่าแพ็คเกจน้ําด่ืมบนเรือสําราญ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
8.  ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
9.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 
10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) 

 



     

     

 

 
 

 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS210818 

  Page 3 of 3  
 

การช าระเงิน  
* โปรดช าระคา่ทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันที่นั่งวา่งจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423   (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วย
สาเหตใุดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลกิการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
การยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ไม่คืนเงินในทุกกรณี) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง จํานวนห้องพักบนเรือ ที่ยังว่างอยู่ 

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

สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 

การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านวา่มีอายุการใชง้านอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง  
กรณีอายุหนังสือเดนิทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวนัที่เดินทาง ควรรีบท าเล่มหนังสอืเดินทางใหม ่ 

และส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบรษิัทฯอีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
*** เมื่อท่านได้ช าระเงินคา่มัดจ าบริการทัวร์ หรือช าระค่าบริการทัวรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ *** 
 


