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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ COSTA neoRomantica 8 วัน 6 คืน 
                     โดยสำยกำรบินไทย หรือ สิงคโปร์แอร์ไลน ์

เส้นทำง ฟุกุโอกะ - ไมซูรุ - คำนำซำวะ - ซำไกมินำโตะ - ปูซำน, เกำหลีใต้ - ฟุกุโอกะ 

 
 

พักโรงแรมเมืองฟุกุโอกะ 1 คืน - พักบนเรือส ำรำญ Costa NeoRomantica 5 คืน 
เดินทำงเอง ไมม่ีเจ้ำหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวก 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ผู้ใหญ ่ท่ำนละ USD 72.50, เดก็อำยุ 12-4 ปี USD 36.25 (โปรดช ำระเองบนเรือ) 
(เด็กอำยุน้อยกวำ่ 4 ปี ฟรคี่ำทิป) - ไม่รวม ค่ำรถรับ ส่ง ระหว่ำงสนำมบิน ท่ำเรอื สนำมบิน 

ไม่รวม ค่ำ Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- (USD 9.00) per departure / per pax 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทวัร์แลว้ ทำงบริษัทฯจะถือวำ่ท่ำนเขำ้ใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพือ่ประโยชน์

ของผู้เดินทำง โปรดศกึษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลกิทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

Promotion Early Bird ช ำระภำยใน 15 ม.ค. 63 รับส่วนลด ท่ำนละ 2,000.- (เฉพำะพักคู่ ท่ำนท่ี 1 และ 2) 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่13-20 ก.ค. 63                    รำคำเร่ิมต้นที่  47,900 บำท  (พักห้องไมม่ีหน้ำต่ำง) 
 

Date Port Arrival Departure 

D1 – 13JUL20 Bangkok – Tokyo by flight 
D2 – 14JUL20 Fukuoka (Japan) Embark 15:00 
D3 – 15JUL20 Maizuru (Japan) 13:30 22:00 
D4 – 16JUL20 Kanazawa (Japan) 08:00 18:00 
D5 – 17JUL20 Sakaiminato (Japan) 08:00 17:00 
D6 – 18JUL20 Pusan (South Korea) 09:00 19:00 
D7 – 19JUL20 Fukuoka (Japan) 08:00 Disembark 
D8 – 20JUL20 Fukuoka – Bangkok by flight 
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ขำไป  ระยะทำงจำก สนำมบินฟุกุโอกะ สู่ ท่ำเรือฟุกุโอกะ   ประมำณ 15 นำที 
ขำกลับ ระยะทำงจำก ท่ำเรือฟุกุโอกะ สู่ สนำมบินฟุกุโอกะ   ประมำณ 15 นำที 

ขอสงวนสิทธิในกำรจองตั๋วเครื่องบิน ตำมสำยกำรบินที่มีว่ำง ขึ้นอยู่กับช่วงเวลำที่ท่ำนท ำกำรจอง  
ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลกำรจองทัวร์จะยื่นยันหลังจำกช ำระค่ำบริกำรแล้ว 

  ข้อแนะน ำ ควรเผื่อเวลำล่วงหน้ำ ก่อนเช็คอินขึ้นเรือ ประมำณ 3 ชั่วโมงขึ้นไป 
*** จองด่วน ห้องมีจ ำนวนจ ำกัด *** 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ Costa NeoRomantica 
Balcony        : 24.20M2 (for 2 to 4 people) 

 
 

1 double bed (or 2 single beds), 
1 foldaway bed,  
1 sofa bed floor, 
Private balcony 

Ocean View  : 16.60M2 (for 2 to 4 people) 

 
 

1 double bed (or 2 single beds), 
2 foldaway beds, 

Non – opening window 

 
 

รำคำห้องพักบนเรือ 
ต่อท่ำน  (บำท) 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน วันที ่13-20 ก.ค. 63    (งดแถมกระเป๋ำ)                  

Classic 
3rd & 4th (ผู้ใหญ่) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน Inside Outside Balcony 

47,900 50,900 55,900 37,900 26,000 
* Early Bird Pro ช ำระภำยใน 15 มกรำคม 63 รับส่วนลดเพิ่ม ท่ำนละ 2,000  (เฉพำะท่ำนที่ 1 และ 2 ในห้องเดียวกัน)* 
** Premium Class : เพิ่มท่ำนละ 2,000 บำท ** 
*** กรณีไม่เอำตั๋วเครื่องบิน : ผู้ใหญ่หักคืนท่ำนละ 18,000 / เด็กหักคืนท่ำนละ 14,000 *** 
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Inside  : 16.60M2 (for 2 to 4 people) 

 
 

1 double bed (or 2 single beds), 
2 foldaway beds 

Technical Data 
 56,000 gross tons        Guest Capacity : 1,800   
 Number of Crew :  622     Length :221 Meters   
 Width :  31  Meters      Deck : 12  (10 for guests)   
 Guest Cabin : 789      Inaugural Cruise : 1993      
 Last Refurbished : 2012, T. Mariotti - Italy  Builder : Fincantieri - Italy  

อัตรำนี้รวม 
* ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในเส้นทำง BKK-Fukuoka-BKK โดยสำยกำรบิน TG, SQ หรือตำมท่ีบริษัทก ำหนด ขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ว่ำง 
* ค่ำห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 5 คืน (พักสองท่ำนต่อห้อง)  /  ภำษีท่ำเรือ และ ค่ำประกันบนเรือ   
* อำหำรทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ)  
* ค่ำห้องพัก 1 คืน ณ ฟุกุโอกะ 
* ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) [สงวนสิทธิ์ไม่รวมประกันภัยกำรเดินทำงในกรณีท่ีท่ำนออกตั๋วเครื่องบินเอง] 
อัตรำนี้ไม่รวม 
* Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- (USD 9.00) per departure / per pax] 
* ค่ำวีซ่ำ (ถ้ำมี) , ค่ำทัวร์บนฝั่ง, ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว, ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%, ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
* ค่ำรถรับ ส่ง ระหว่ำงสนำมบิน-ท่ำเรือ / ท่ำเรือ-สนำมบิน  
* ค่ำทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ USD 72.50 / เด็กอำยุ 12-4 ปี USD 36.25 (ช ำระเองบนเรือ) 
   เด็กอำยุน้อยกว่ำ 4 ปี ฟรีค่ำทิปบนเรือ 
เงื่อนไขกำรข ำระเงิน 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกท่ีได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที จำกเจ้ำหน้ำที่แล้ว ภำยใน 1-2 วันท ำกำรนับ 
จำกวันจองทัวร์ พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำง 
เล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (กำรไม่ช ำระเงิน
ค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
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เงื่อนไขกำรยกเลิก     ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินในทุกกรณี 
*** ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง, จ ำนวนห้องพักบนเรือและสำยกำรบินที่ยังว่ำงอยู่  
หมำยเหตุ :  

1. ส ำหรับผู้เดินทำง พำสปอร์ต ต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน (180 วัน) นับจำกวันเดินทำง 
2. สตรีที่มีอำยุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดำห์ ทำงเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
3. ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 เดือน ทำงเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
4. ในกรณีชำวต่ำงชำติ กรุณำตรวจสอบเรื่องวีซ่ำก่อนจอง และ ต้องมีวีซ่ำพร้อมก่อนเดินทำง (ไม่รวมในค่ำใช้จ่ำย)  
5. กำรอนุมัติวีซ่ำขึ้นอยู่กับควำมสมบูรณ์ของเอกสำรของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสิทธิ์ ของทำงสถำนทูต  

ทำงบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในกำรยื่นเท่ำนั้น 
6. กรณีท่ีเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำตให้ผู้เดินทำงเข้ำหรือออกประเทศ ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถคืนค่ำทัวร์ให้ได้ 
7. ** ส ำคัญ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ที่ท่ำนช ำระมำแล้ว  หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำเมือง อันเนื่องมำจำก

กำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเข้ำเมือง ฯลฯ ทั้งนี้ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัว
ของท่ำนเอง  และกำรพิจำรณำเป็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองเท่ำนั้น ทำงหัวหน้ำทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำม
ช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

8. ระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยว หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใดๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์และไม่
สำมำรถขอคืนค่ำบริกำรได ้

9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุม
ได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรท่องเที่ยวให้เหมำะสมตำม
สภำพอำกำศและฤดูกำล 

10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม  ซึ่งเป็นไปตำมโปรแกรมกำรเดินทำงของทำงเรือเป็นหลัก  
โดยกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้จะค ำนงึถึงควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 

11. หำกท่ำนได้ท ำกำรจอง และ ช ำระเงินมัดจ ำ หรือ เต็มจ ำนวนแล้ว ทำงบริษัท ถือว่ำท่ำนยอมรับในเงื่อนไขท่ีระบุไว้ข้ำงต้น 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผูเ้ดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 

เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สำยกำรบิน และ ตัวแทนกำรท่องเที่ยวใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำน  กำร
จลำจล เปลี่ยนแปลงก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภัยธรรมชำติ ฯลฯ  หรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมเช่น กำร
เจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำหรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำ และออกเมืองของ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ 

หรือออกเมือง อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทีเ่พิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลำ 7 วันแรก จำกกำรเดินทำง
กลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลสั (เดินทำงท่ัวโลก / เดินทำงเอเชีย) 

 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 

http://www.cruisedomain.com/

