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ก ำหนดกำรเดินทำง วนัท่ี 12 – 20 ตลุำคม 2560 

คอสตา้ เรือส าราญสญัชาติอิตาลี ดว้ยคอนเซ็ป "อิตาลีใจกลางทะเล" “

ประสบการณอ์ยา่งแทจ้ริง ท่ีสมัผสัถึงวถีิชีวติของชาวอิตาลี คณุจะถูกหลงไหลไปกบั 

การตอ้นรบั วฒันะธรรม ศิลปะ อาหาร และความบนัเทิงในแบบอิตาลี  ”

Costa neoRomantica ทุ่มทุนมากกวา่ 90 ลา้น ยโูร กบัรีโนเวทภายในและ

ปรบัเปล่ียนสไตล ์เพ่ิมความหรหูรา เพ่ือการเขา้มาเยอืนเอเชียโดยเฉพาะ 

 

สไมลเ์วยท์วัร ์ Smilewaytour    

    Tel: 086-767-2525 / 084-412-5620   ID line : 0867672525 
     www.smilewaytour.com   smilewaytour@yahoo.com 

www.facebook.com/smilewaytour.phong    ใบอนญุาตเลขที ่11/05719 
  นายพงศน์ธิศิ จตพุรพมิล  ธ.กรงุเทพ  เซ็นทรลัป่ินเกลา้ 0950253039 

 

http://www.smilewaytour.com/
mailto:smilewaytour@yahoo.com
http://www.facebook.com/smilewaytour.phong
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วนัท่ี 12 ต.ค. 2560 สนำมบินสวุรรณภมิู  

21:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำน์เตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์D ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู 1-2 อำคำร

ผ ูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินไทย (TG) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ    คอยอ ำนวยควำม

สะดวกแกท่่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทำง 

วนัท่ี 13 ต.ค. 2560 สนำมบินสวุรรณภมิู – ฟกุโุอะกะ – ศำลเจำ้ดำไซฟ-ุ อิสระชอ๊ปป้ิง

ยำ่นเทนจิน - หำ้งคำแนล ซิต้ี- เรอืส ำรำญ Costa neoRomantica 

00.50 น. น ำท่ำนเดินทำงจำกสนำมบินสวุรรณภมิู โดยเท่ียวบิน TG 648  

08.00 น.       เดินทำงถึงสนำมบินฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น เวลำทอ้งถ่ินเร็วกว่ำเวลำประเทศไทย 2 ชัว่โมง น ำท่ำนผ่ำน

พิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกร  

 

น ำท่ำนเดินทำงส ู่ ศำลเจำ้ดำไซฟ ุซ่ึงสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อ

ถวายแดพ่ระนกัปราชญ ์มิจิซาเนะ สงุาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่ที่มีผูค้น

หลัง่ไหลไปสกัการะกนัอย่างเนอืงแนน่ รอบบริเวณท่านจะตืน่ตากบัตน้

บ๊วยกว่า 6,000 ตน้ ซ่ึงหาดทูี่ไหนไม่ได ้ ระหว่างทางเดินไปศาลเจา้

สองขา้งทางจะมรีา้นขายขนม อาหาร ของที่ระลกึมากมาย ขนมขึน้ชือ่

ที่หา้มพลาดเมื่อมาดาไซฟุก็คือ ขนมโมจิย่างไสถ้ัว่แดงรอ้นๆจากเตา 

หรือเรียกว่า “Umegae-Mochi” ร้านส่วนใหญ่ที่นี่จะท ากันสดๆ ป้ัน

เสร็จก็เอามาย่างใหเ้รากนักนัเลย ใหก้ินทนัทีจะอร่อยท่ีสดุ กรอบนอกนุม่ใน  
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เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย ณ ย่ำนช๊อปป้ิงมีรำ้นอำหำรมำกมำให้ท่ำนเลือก

รบัประทำน 

บ่ำย ใหท่้ำนอิสระชอ้ปป้ิงย่านการคา้ท่ีมชีือ่เสยีง ยำ่นเทนจิน ใหท้่านไดจ้บัจ่ายซ้ือของที่ระลกึอย่างจใุจกบั  หา้งดงัที่อยู่
ภายในย่านนี้ เลือกซ้ือสินคา้และผลิตภัณฑช์ั้นน านานาชนิด อาทิเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส ์เสื้อผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เคร่ืองส าอาง หนงัสอื รวมไปถึงรา้นอาหารอีกมากมาย ฯลฯ   

น าท่านเดนิชมแหลง่บนัเทิงหำ้งคำแนล ซิต้ี ศนูยร์วมรา้นคา้และรา้นอาหารขนาดใหญ่ตัง้อยู่ริมน า้ ภายในมกีารขดุ

คลองใหไ้หลผา่นใจกลางหา้งแห่งนีด้ว้ย นอกจากนัน้ยงัมโีรงภาพยนตร ์ โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์รวมทัง้โรงแรมอีก 2 

แห่ง ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นพื้นที่เปิดโลง่ๆกวา้งๆ มรีปูทรงและสีสนัที่แปลกตาเพื่อใหไ้ดบ้รรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ 

ตรงกลางของคลองจ าลองนีจ้ะมกีารแสดงน า้พแุสงสเีสียง ภายในมีรา้นคา้มากกว่า 250 รา้น ทั้งรา้นที่มีเฉพาะใน

ญ่ีปุ่นและรา้นมาจากต่างประเทศ มีรา้นอาหารใหบ้ริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญ่ีปุ่นและอาหารชาติอื่นๆ ใน

ราคาท่ีไม่ไดแ้พงกว่าขา้งนอกมากนกั โดยเฉพาะที่ชัน้ 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีรา้นราเมนที่มา

จากสว่นตา่งๆของประเทศญ่ีปุ่น รวมทัง้ราเมนสไตลฟู์กโุอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนดว้ย 

  

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนส ูท่่ำเรอืฮำกำตะเพ่ือเช็คอินลงเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica 

16.00 น. เรอืส ำรำญ Costa neoRomantica ออกจำกเมืองท่ำ ฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขำ้หอ้งพกัตำมประเภทหอ้งท่ีท่ำนจองมำ 

 

วนัท่ี 14 ต.ค. 2560  อิสระพกัผ่อนบนเรอืส ำรำญ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร บนเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica  
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 ใหท้่านไดอ้ิสระพกัผอ่นตามอธัยาศัย บนเรือส าราญ มกีิจกรรมมากมายบน ใหท้่านไดเ้ลือกท า ไม่ว่าจะเป็นการออก

ก าลงักายรับอรณุดว้ยการวิ่งจิกกิ้งบนชัน้ดาดฟ้า บริการ Fitness Center เพลิดเพลินไปกับการชอ๊ปป้ิง สินเคา้แบ

รนดช์ัน้น าตา่งๆในราคาพิเศษที่รา้น Duty Free และท่านไหนที่รักในการเสีย่งโชคเป็นพิเศษ บนเรือก็มีหอ้ง Casino ไว้

ใหท้่านไดใ้ชบ้ริการ   

 

 

 

.   

อำหำรเท่ียง และ อำหำรค ่ำ ท่ำนสำมำรถรบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรอืส ำรำญ Costa 

neoRomantica 

เขำ้หอ้งพกัตำมประเภทหอ้งท่ีท่ำนจองมำ 

 

วนัท่ี 15 ต.ค. 2560 นำฮะ โอกนิำว่ำ ประเทศญ่ีปุ่ น 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร บนเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica  

07.00 น. เรือส ำรำญ Costa neoRomantica เทียบท่ำ

เมือง นำฮะ โอกินำว่ำ ประเทศญ่ีปุ่ น นาฮะ 

ประตสู ู่แดนสวรรค ์เมืองที่ใหญ่ที่สดุในโอกินา

ว่า และศูนย์กลางแห่งการคมนาคม นาฮะ 

นบัเป็นเมืองพี่นอ้งของ  โฮโนลลู ูซ่ึงเป็นเมือง

หลวงของมลรัฐฮาวายกว่าว่าได ้ดว้ยมกัจะท า

ใหห้ลายคนจ าสลบักนั เพราะนอกจากจะมสีภา

พากาศและลักษณะภมูิศาสตร์ที่เหมือนกัน 

แลว้นาฮะยังเป็นฐานที่ตั้งของทหารและกอง

ก าลังอเมริกันประจ าประเทศญ่ีปุ่น ท าให้

ภาษาองักฤษไดถ้กูน ามาใหอ้ย่างแพร่หลายทัว่

ทัง้เมอืงพอๆ กบัภาษาญ่ีปุ่นเลยทีเดยีว ดัง้นัน้

นกัท่องเที่ยวจึงมักจะไดร้ับการตอ้นรับอย่าง

นา่ท่ึง จากวฒันธรรมที่หลากหลาย ทัง้แบบญ่ีปุ่น อเมริกนั และทอ้งถิ่นริวกิว ที่ผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั ซ่ึงเห็น

ไดจ้ากอาหารจานเดน่อย่าง เมนขูา้วทาโก ้(Taco Rice) หรือซชูแิฮมสแปม (Spam Musubi) ที่เหมาะส าหรับผูท้ี่ชอบลิ้ม

ลองรสชาติแปลกใหม่ หาดทรายที่เหยียดยาวของที่นี่ก็สามารถเดินทางมาถึงไดด้ว้ยบริการรถขนส่งสาธารณะ 

อาทิ หาดมนัซะ (Manza) หาดมนู (Moon) และหาดซานปะ ส าหรับในวันฝนตกนาฮะก็มีงานศิลปะและประวัติศาสตร์

ทอ้งถิ่นใหไ้ดศึ้กษาท่ีพิพิธภณัฑศิ์ลปะร่วมสมยัโอกินาว่า (Okinawa Prefectural Museum) 

(ลกูคำ้สำมำรถเดินทำงท่องเท่ียวเมืองนำฮะ ไดด้ว้ยตวัเองหรอืสำมำรถซ้ือรำยกำรทวัรจ์ำกทำงเรอื แต่

ตอ้งกลบัมำข้ึนเรอือยำ่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 30 นำที กอ่นเรอืออกจำกท่ำ) 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ หอ้งอำหำรบนเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica 

บ่ำย ให้ท่านไดอ้ิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือส าราญ มีกิจกรรม

มากมายบน ใหท้่านไดเ้ลอืกท า ไมว่่าจะเป็นการออกก าลงักายรับอรณุ

ดว้ยการวิ่งจิกกิ้งบนชัน้ดาดฟ้า บริการ Fitness Center เพลิดเพลินไป

กับการช๊อปป้ิง สินเคา้แบรนดช์ั้นน าต่างๆในราคาพิเศษที่รา้น Duty 

Free และท่านไหนที่รักในการเสีย่งโชคเป็นพิเศษ บนเรือก็มหีอ้ง Casino 

ไวใ้หท้่านไดใ้ชบ้ริการ   
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ค ่ำ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร บนเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica  

15.00 น. เรอืส ำรำญ Costa neoRomantica ออกจำกท่ำเมืองนำฮะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

เขำ้หอ้งพกัตำมประเภทหอ้งท่ีท่ำนจองมำ 

 

วนัท่ี 16 ต.ค. 2560 จีหลง ประเทศไตห้วนั 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร บนเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica  

11.00 น. เรือส ำรำญ Costa neoRomantica เทียบท่ำเมือง 

นครจีหลง ประเทศไตห้วนั นครจีหลง เป็นเมอืงท่า

ส าคัญ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ

ไตห้วัน มีขอบเขตประชิดมหานครซินเป่ย ซ่ึงไดท้ าให้

เกิดเป็นเขตอภิมหานครไทเป-จีหลง ลากยาวจากจี

หลง-ซินเป่ย-ไทเป-ซินเป่ย (ซินเป่ยลอ้มรอบไทเปไว้

ทกุดา้น)  จีหลงมีชื่อเล่นว่า "ท่าเรือสายฝน" เพราะมี

ฝนตกชกุและมชีือ่เสยีงในเร่ืองเกี่ยวกบัทะเล นครแห่ง

นี้เป็นท่าเรือใหญ่อันดบัสองของไตห้วันรองจากนคร

เกาสง 

(ลกูคำ้สำมำรถเดินทำงท่องเท่ียวเมืองนำฮะ ไดด้ว้ยตวัเองหรอืสำมำรถซ้ือรำยกำรทวัรจ์ำกทำงเรอื แต่

ตอ้งกลบัมำข้ึนเรอือยำ่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 30 นำที กอ่นเรอืออกจำกท่ำ) 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ หอ้งอำหำรบนเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica 

บ่ำย ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือส าราญ มีกิจกรรม

มากมายบน ใหท้่านไดเ้ลือกท า ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลงักายรับอรณุ

ดว้ยการวิ่งจิกกิ้งบนชัน้ดาดฟ้า บริการ Fitness Center เพลิดเพลินไป

กับการช๊อปป้ิง สินเคา้แบรนดช์ั้นน าต่างๆในราคาพิเศษที่รา้น Duty 

Free และท่านไหนที่รักในการเสี่ยงโชคเป็นพิเศษ บนเรือก็มีหอ้ง Casino 

ไวใ้หท้่านไดใ้ชบ้ริการ   

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร บนเรือส ำรำญ Costa 

neoRomantica  

20.00 น. เรอืส ำรำญ Costa neoRomantica ออกจำกท่ำเมืองจีหลง ประเทศไตห้วนั 

เขำ้หอ้งพกัตำมประเภทหอ้งท่ีท่ำนจองมำ 

 

 

 

 

วนัท่ี 17 ต.ค. 2560 เกำะมิยำโกจิม่ำ ประเทศญ่ีปุ่ น 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร บนเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica  

10.00 น. เรือส ำรำญ Costa neoRomantica เทียบท่ำเกำะมิยำโก

จิม่ำ ประเทศญ่ีปุ่ น เกาะมิยะโกะ (Miyako Island) ซ่ึงเกาะ  นี้

ตัง้อยู่ทางทิศใต ้ห่างจากเกาะหลกัไปประมาณ 300 กิโลเมตร 

โดยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของเกาะทั้งหมดในแถบหมู่

เกาะโอกินะวะ ดว้ยภมูปิระเทศที่สวยงาม ชายหาดสีขาวตดักับ

น ้าทะเลสีฟ้าสดใส อีกทั้งคลื่นลมสงบ ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่ง
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จดุหมายที่นกัท่องเที่ยวนยิมเดนิทางมาด าน า้ดปูะการังกนัอย่างมากมาย 

(ลกูคำ้สำมำรถเดินทำงท่องเท่ียวเมืองนำฮะ ไดด้ว้ยตวัเองหรอืสำมำรถซ้ือรำยกำรทวัรจ์ำกทำงเรอื แต่

ตอ้งกลบัมำข้ึนเรอือยำ่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 30 นำที กอ่นเรอืออกจำกท่ำ) 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ หอ้งอำหำรบนเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica 

บ่ำย ให้ท่านไดอ้ิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือส าราญ มีกิจกรรม

มากมายบน ใหท้่านไดเ้ลอืกท า ไมว่่าจะเป็นการออกก าลงักายรับอรณุ

ดว้ยการวิ่งจิกกิ้งบนชัน้ดาดฟ้า บริการ Fitness Center เพลิดเพลินไป

กับการช๊อปป้ิง สินเคา้แบรนดช์ั้นน าต่างๆในราคาพิเศษที่รา้น Duty 

Free และท่านไหนที่รักในการเสีย่งโชคเป็นพิเศษ บนเรือก็มหีอ้ง Casino 

ไวใ้หท้่านไดใ้ชบ้ริการ   

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร บนเรือส ำรำญ Costa 

neoRomantica  

17.00 น. เรอืส ำรำญ Costa neoRomantica ออกจำกท่ำเมืองมิยำโกจิม่ำ ประเทศญ่ีปุ่ น 

เขำ้หอ้งพกัตำมประเภทหอ้งท่ีท่ำนจองมำ 

 

วนัท่ี 18 ต.ค. 2560  อิสระพกัผ่อนบนเรอืส ำรำญ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร บนเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica  

 ใหท้่านไดอ้ิสระพกัผอ่นตามอธัยาศัย บนเรือส าราญ มกีิจกรรมมากมายบน ใหท้่านไดเ้ลือกท า ไม่ว่าจะเป็นการออก

ก าลงักายรับอรณุดว้ยการวิ่งจิกกิ้งบนชัน้ดาดฟ้า บริการ Fitness Center เพลิดเพลินไปกับการชอ๊ปป้ิง สินเคา้แบ

รนดช์ัน้น าตา่งๆในราคาพิเศษที่รา้น Duty Free และท่านไหนที่รักในการเสีย่งโชคเป็นพิเศษ บนเรือก็มีหอ้ง Casino ไว้

ใหท้่านไดใ้ชบ้ริการ   

 

 

 

 

 

อำหำรเท่ียง และ อำหำรค ่ำ ท่ำนสำมำรถรบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรอืส ำรำญ Costa 

neoRomantica 

เขำ้หอ้งพกัตำมประเภทหอ้งท่ีท่ำนจองมำ 

 

วนัท่ี 19 ต.ค. 2560  อิสระพกัผ่อนบนเรอืส ำรำญ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร บนเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica  

 ใหท้่านไดอ้ิสระพกัผอ่นตามอธัยาศัย บนเรือส าราญ มกีิจกรรมมากมายบน ใหท้่านไดเ้ลือกท า ไม่ว่าจะเป็นการออก

ก าลงักายรับอรณุดว้ยการวิ่งจิกกิ้งบนชัน้ดาดฟ้า บริการ Fitness Center เพลิดเพลินไปกับการชอ๊ปป้ิง สินเคา้แบ

รนดช์ัน้น าตา่งๆในราคาพิเศษที่รา้น Duty Free และท่านไหนที่รักในการเสีย่งโชคเป็นพิเศษ บนเรือก็มีหอ้ง Casino ไว้

ใหท้่านไดใ้ชบ้ริการ   
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.   

 

อำหำรเท่ียง และ อำหำรค ่ำ ท่ำนสำมำรถรบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรบนเรอืส ำรำญ Costa 

neoRomantica 

เขำ้หอ้งพกัตำมประเภทหอ้งท่ีท่ำนจองมำ 

 

วนัท่ี 20 ต.ค. 2560  โตเกยีว – วดัอำซำกซุะ – ชอ้ปป้ิงหำ้งอิออน – สนำมบินนำรติะ 

                                     กรงุเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร บนเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica  

08.00น.  เรอืส ำรำญเทียบท่ำ ท่ำเรอืโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง น ำท่ำนซิต้ีทวัรเ์ท่ียว

นครโตเกียว 

น าท่านเขา้สู่ วดัอำซำกซุะ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากสุะ

เนื่องจากตั้งอยู่ในย่านอาซา กสุะนัน่เอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสัตว์คันนน (Kannon Bosatsu) 

ประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั  อาซากสุะเป็นย่านเก่าแก่แห่งหนึง่ของโตเกียว ในอดตีเคยเป็นแหลง่สถาน

เริงรมยแ์ละโรงละคร แตเ่สยีหายไปมากในชว่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอ่มามกีารสรา้งเมอืงขึน้มาใหม ่แตย่งัคงความ

เป็นโตเกียวแบบดัง้เดิมอยู่ ปัจจบุันเป็นย่านที่มีเสน่หแ์บบยอ้นยคุและเติมแต่งดว้ยสีสนัของความทันสมยั โดยหัวใจ

ของย่านนีอ้ยู่ที่วดัอาซากสุะ 

 

 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัอิสระตำมอธัยำศยั ณ ยำ่นชอ๊ปป้ิงอำซำกซุะ มีรำ้นอำหำรมำกมำใหท่้ำนเลือก

รบัประทำน 

บ่ำย ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง อิออนมอลล  ์เป็นห้างสรรพสินคา้ที่

นิยมในหมู่นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตัง้อยู่ใกล  ้กับ

สนามบินนานาชาตนิาริตะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบที่ทันสมยั

สไตลญ่ี์ปุ่น มรีา้นคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหนา่ย

สินค้าแฟชั ่น  อาหารสดใหม่  และอุปกรณ์ภายในบ้าน 

นอกจากนี้ยังมีรา้นเสื้อผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 

yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอร์

มารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซ่ึงบางรา้นไม่ตอ้งเสียภาษีสินคา้

ส าหรับนกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติ ส่วนรา้นอาหารก็มีใหเ้ลือก

มากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูย์

อาหาร ถดัไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้ริการ 

น ำท่ำนเดินทำงส ูส่นำมบินนำรติะ 
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17.25 น. น ำท่ำนเหิรฟ้ำกลบัส ูป่ระเทศไทย โดยเท่ียวบิน TG 677 

21.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ 

**************************************************************************************************************************** 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ  

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  วนัท่ี 12 – 20 ตลุำคม 2560 

 

Costa neoRomantica 

9 วนั 7 คืน BY TG 

หอ้งพกัแบบ 

INSIDE 

รำคำผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน/รำคำท่ำนละ 44,900.- 

รำคำผ ูใ้หญ่ท่ำนท่ี 3-4  44,900.- 
รำคำเด็ก ตัง้แต่ 2 – 12 ปี 

พกัเป็นท่ำนท่ี 3-4 39,900.- 
รำคำเด็กทำรก 

ตัง้แต่ 6 เดือน – 2 ปี 

ไม่มีเตียง 
15,900.- 

 

ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ 87.5 USD / PAX 

ส ำหรบัเด็กอำย ุ ตัง้แต่ 6 เดือน - 13 ปี 44 USD / PAX พกัเป็นคนท่ี3-4 ของหอ้ง 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร ์ 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ 500 THB/ PAX 

ส ำหรบั เด็กอำย ุตัง้แต่ 6 เดือน - 13 ปี  250 THB/ PAX 
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รำคำส ำหรบั พกัเด่ียวช ำระเงิน

เพ่ิม 15,900.- 
 

     

 

      

  

 

หอ้งพกัแบบ INSIDE 

พิเศษ จองก่อนวนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 

อัพเกรตหอ้งพกัจาก INSIDE เป็นหอ้งพกัแบบ OCEAN VIEW 

 

อตัรำน้ีรวม:  

1. ค่าตัว๋ เคร่ืองบินไป-กลบั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฟุกโุอกะ / นาริตะ-กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย (และตอ้งเดินทางไปกลับ

พรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) 

2. ค่าภาษสีนามบินและ ค่าภาษนี า้มนั ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง 

3. ค่าหอ้งพักบนเรือส าราญตามแบบ ที่ท่านไดท้ าการจอง และ ค่าอาหารหอ้งอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือส าราญที่เป็น

แบบไมต่อ้งช าระเงนิเพิ่ม สว่นของค่าภาษที่าเรือไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัรแ์ลว้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามระบไุวใ้นรายการ (ไมส่ามารถคืนเป็นเงนิได ้เนือ่งจากทาง บริษทัฯ ตอ้งจองและ ซ้ือตัว๋ลว่งหนา้) 

5. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ ตามกฎหมายไมอ่นญุาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  

6. ค่าบริการน าทวัรโ์ดยหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณน์ าเทียว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำน้ีไม่รวม :  

1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ส าหรับผูใ้หญ่ 87.5 USD/ท่าน ส่วนเด็ก อายตุั้งแต่ 6 เดือน - 13 ปี 44 USD และ ค่าทิป

หัวหนา้ทวัร ์ผูใ้หญ่ท่านละ 500 THB เด็ก อายตุัง้แต ่6 เดอืน - 13 ปี 250 บาท/ทริปการเดนิทาง/ท่าน 

2. ค่าด าเนนิการท าหนงัสอืเดนิทางหรือค่าธรรมเนยีมในการยื่นใบอนญุาตเขา้-ออกเมอืงส าหรับคนตา่งดา้ว 

3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดืม่ และ อาหารนอกเหนอืจากที่ระบไุว ้

เงือ่นไขการเดนิทาง 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมผีูเ้ดนิทางต า่กว่า 20 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตอุันเนื่องมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต ุฯลฯ โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
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บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่เกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิอาทิ สนึามิ,แผ่นดินไหว,ภเูขาไฟ,ระเบิด,อทุกภยั

,วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนอืจากการควบคมุของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงเท่านัน้ เช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน,ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 

กำรช ำระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าทัวร์เป็นจ านวน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการท าจองส ารองที่นัง่

แลว้ 2 วนัท าการ ส าหรับการจองทวัรส์ว่นที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอ

สงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

กำรยกเลิก 

• หากมกีารยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ

ทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมือง

พิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คน

ตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 

 

 

 

 


