วันแรก

DEPT

โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
11:00 เช็คอินลงเรื อ ณ ท่าเรื อเมืองโตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
*** กรุ ณาเดินทางถึงท่าเรื อ ก่อนเวลา 3 ชัว่ โมง ***
*** เรื อปิ ดการ Check in เวลา ....... ตรง ***
*** กรุ ณานาพาสปอร์ ตและตัว๋ เรื อ มายืนยันตัวบุคคลในการรายงานตัวเท่านั้น ***
15:00
เรือออกจากท่าเมืองโตเกียว เพือ่ เดินทางสู่ ท่าเรือโกเบ ประเทศญีป่ ุ่ น
สนุกกับกิจกรรมภายในเรื อสาราญ
พักบนเรื อสาราญ

วันทีส่ อง
ARR

DEPT

โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
16:00

22:00

วันทีส่ าม
ARR
DEPT

ล่องน่ านนา้ สากล
-

วันทีส่ ี่

สนุกกับกิจกรรมภายในเรื อสาราญตลอดวัน
พักบนเรื อสาราญ

พูซาน (ประเทศเกาหลี)

ARR

10:00

DEPT

18:00

วันทีห่ ้ า

เรือเทียบท่าเมืองพูซาน (ประเทศเกาหลี)
เลือกซื้ อทัวร์ เสริ มบนฝั่งได้จากบนเรื อ หรื อ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เรือออกจากท่าเมืองพูซาน เพือ่ เดินทางสู่ ท่าเมืองซาเซโบะ (ประเทศญีป่ ุ่ น)
สนุกกับกิจกรรมภายในเรื อสาราญ
พักบนเรื อสาราญ

ซาเซโบะ (ประเทศญี่ปุ่น)

ARR

07:00

DEPT

16:00

วันทีห่ ก
ARR

สนุกกับกิจกรรมภายในเรื อสาราญ
เรือเทียบท่าโกเบ ประเทศญีป่ ุ่ น
เลือกซื้ อทัวร์ เสริ มบนฝั่งได้จากบนเรื อ หรื อ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
สนุกกับกิจกรรมภายในเรื อสาราญ
เรือออกจากท่าโกเบ เพือ่ เดินทางสู่ ท่าเมืองพูซาน (ประเทศเกาหลี)
พักบนเรื อสาราญ

เรือเทียบท่าเมืองซาเซโบะ (ประเทศญี่ปุ่น)
เลือกซื้ อทัวร์ เสริ มบนฝั่งได้จากบนเรื อ หรื อ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เรือออกจากท่าเมืองซาเซโบะ เพือ่ เดินทางสู่ ท่าชิ นงุ(ประเทศญีป่ ุ่ น)
สนุกกับกิจกรรมภายในเรื อสาราญ
พักบนเรื อสาราญ

เช้า เที่ยง ค่า

-

-



เช้า เที่ยง ค่า







เช้า เที่ยง ค่า






เช้า เที่ยง ค่า







เช้า เที่ยง ค่า













ล่องน่ านนา้ สากล
-

สนุกกับกิจกรรมภายในเรื อสาราญตลอดวัน

พักบนเรื อสาราญ
DEPT

-

วันทีเ่ จ็ด

ชินงุ (ประเทศญี่ปุ่น)

ARR

08:00

DEPT

14:30

เรือเทียบท่าเมืองชิ นงุ(ประเทศญีป่ ุ่ น)
เลือกซื้ อทัวร์ เสริ มบนฝั่งได้จากบนเรื อ หรื อ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เรือออกจากท่าเมืองชิ นงุ เพือ่ เดินทางสู่ ท่าโตเกียว (ประเทศญีป่ ุ่ น)
สนุกกับกิจกรรมภายในเรื อสาราญตลอดวัน
พักบนเรื อสาราญ

วันทีแ่ ปด
ARR

โตเกียว (ประเทศญีป่ ุ่ น)
08:00

เรือเทียบท่าเมืองโตเกียว (ประเทศญีป่ ุ่ น)
เช็คเอ้าท์ และเดินทางออกจากเรื อสาราญ







เช้า เที่ยง ค่า


-

ข้อมูลเรือสาราญ
เรือขนาด 56,769 กรอสตัน
สูง 13 ชัน้
จานวนห้องพักทัง้ สิ้น 789 เคบิน
รับผูโ้ ดยสารได้ 1,894 คน
พนักงานบนเรือ 650 คน
Speed 19 kn / 35 kph / 22 mph
ความยาว 220 m / 722 ft
ความกว้าง 32 m / 105 ft

กิจกรรมบนเรือสาราญ
Bars, Clubs & Lounges : Intimate Lounge / Piazza Italia Grand Bar
Wine Bar : Enoteca Verona
Pool Bar : Saint-Tropez Pool Bar / Monte-Carlo Pool Bar
Coffee and Chocolate Bar : Caffetteria
Casino & Gambling :
Excelsior Casino / 18 Slot Machines
7 Gaming Tables: Blackjack, Caribbean Draw, Caribbean
Stud, Dice, and Roulette
Spa & Sports & Fitness
Pools :
Saint-Tropez Pool / Monte Carlo Aft Deck Pool /Monte
Carlo Jacuzzis (4)

-

Shops :

Shows :
Music & Dance :
Other Features :

Enrichment :

Via Condotti Shops: Duty-free shopping /
Designer Boutique / Souvenir Shop / Photo Shop & Gallery
Sundry Shop / Art Gallery
Dance Shows / Broadway-style shows / Vocalist Shows /
Comedians / Ice-Carving Show
Dance Classes / Karaoke / Live Bands / DJs
Art Auctions / Shore Excursions Briefings / Internet Access
Port preview lectures / Gaming lessons /Wine Tasting
Galley Tours / Library / Golf Lessons / Movies
Arts & Entertainment / Fitness Classes / Italian Language
Classes / Cooking Demonstrations /Port & Shopping
Lectures / Dance Classes

กาหนดวันเดินทาง 23 กันยายน - 30 กันยายน / 21 ต ุลาคม – 28ต ุลาคม
18 พฤศจิกายน – 25 พฤศจิกายน 2561

CABIN

8 DAYS 7 NIGHTS

INSIDE CLASSIC
พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

16,900

INSIDE PREMIUM
พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

17,900

OCEAN VIEW CLASSIC
พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

19,900

OCEAN VIEW PREMIUM
พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

20,900

BALCONY CLASSIC
พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

25,900

BALCONY PREMIUM
พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

26,900

อัตรานี้รวม :
 ค่าห้องพักบนเรือสาราญตามแบบ ที่ท่านได้ทาการจอง และค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสาราญ
ที่เป็ นแบบไม่ตอ้ งชาระเงินเพิ่ม
 ภาษีท่าเรือและประกันการเดินทางบนเรือ
อัตรานี้ไม่รวม :
 ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 13.5 USD ต่อคืน ต่อท่าน ( ลูกค้าชาระเองบนเรือ )
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดืม่ และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงือ่ นไข
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีตอ้ งการ)
การชาระเงิน
 ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่าบริการห้องพักบนเรือ เต็มจานวน ต่อผูโ้ ดยสารหนึง่ ท่าน หลังจากการจองทันที
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเปลีย่ นแปลงชือ่ ผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี

