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รหัสโปรแกรม : 12268 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT  
ลอ่งนา่นน า้ทะเลญีปุ่่ นและคาบสมทุรเกาหลไีปกบัเรอืส าราญ  
สะดวก สบายไปกบักจิกรรม ตา่งๆ มากมายบนเรอื 

เลอืกซือ้ Option tour เสรมิในแตล่ะเมอืง 

 
ทา่เรอืไมซูร ุเมอืงทางเหนอืของ จงัหวดัเกยีวโต  
 
ทา่เรอืคานาซาวา่ เมอืงทีย่งัคงหลงเหลอือาคารบา้นเรอืนสไตลญ์ีปุ่่ น และปราสาทในสมยักอ่น 
 
ทา่เรอืซากาอมินิาโตะ ดนิแดนทะเลทรายญีปุ่่ นและถนนสายภตูพิราย Mizuki Shigeru Road 
 
ทา่เรอืปซูาน แวะถนนคนเดนิ Gwangbok Stree 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[TG648 00.50 -08.00+1] 

วนัที ่2 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิฟกุโุอกะ 
วดัดาไซฟุ – ทา่เรอืฮากาตะ-ลอ่งเรอื 

วนัที ่3 ทา่เรอื ไมซูร ุประเทศญีปุ่่ น – Optional 

tour ลอ่งเรอื – ดโูชว ์

วนัที ่4 ทา่เรอื คานาซาวา่ ประเทศญีปุ่่ น- 

Optional tour – ลอ่งเรอื – ดโูชว ์

วนัที ่5 ทา่เรอืซากาอมินิาโตะ ประเทศ ญีปุ่่ น- 

Optional tour -ลอ่งเรอื – ดโูชว ์

วนัที ่6 ทา่เรอืปซูาน ประเทศเกาหลใีต-้ 
Optional tour-ลอ่งเรอื – ดโูชว ์

วนัที ่7 ฮากาตะ -สนามบนิฟุกโุอกะ- 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
[TG649 11.35-14.55] 

COSTA 

เรอืส าราญเจา้ขา๋ 

Japan-Korea  

7D5N 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่28 มถินุายน-04 กรกฎาคม 62  39,999.- 

วนัที ่03-09 กรกฎาคม 62  39,999.- 

วนัที ่12-18 กรกฎาคม 62 39,999.- 

วนัที ่17-23 กรกฎาคม 62 39,999.- 

 

  

ราคานีย้งัไมร่วม ภาษทีา่เรอืและประกนัการเดนิทางบนเรอื 5,900 บาท/ทา่น 

และคา่ทปิพนกังานบนเรอื 13.5 USD ตอ่คนื ตอ่ทา่น 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรม

ทีพ่กั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[TG648 00.50 -08.00+1]    

 

2 
สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิฟกุโุอกะ –  
วดัดาไซฟ ุ– ทา่เรอืฮากาตะ - ลอ่งเรอื ✈ 🍽 🍽 บนเรอื 

3 
ทา่เรอื ไมซูร ุประเทศญีปุ่่ น – Optional tour
ลอ่งเรอื – ชมการแสดงโชว ์ 🍽 🍽 🍽 บนเรอื 

4 
ทา่เรอื คานาซาวา่ ประเทศญีปุ่่ น - Optional 
tour ลอ่งเรอื – ชมการแสดงโชว ์ 🍽 🍽 🍽 บนเรอื 

5 
ทา่เรอื ซากาอมินิาโตะ ประเทศ ญีปุ่่ น - Optional 
tour - ลอ่งเรอื – ชมการแสดงโชว ์ 🍽 🍽 🍽 บนเรอื 

6 

ทา่เรอืปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้- Optional tour-

ลอ่งเรอืชมการแสดงโชว ์ 🍽 🍽 🍽 บนเรอื 

7 

ทา่เรอืฮากาตะ – สนามบนิฟกุโุอกะ - สนามบนิ
สวุรรณภมู ิ
[TG649 11.35-14.55] 

🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[TG648 00.50 -08.00+1] 

22.30 น คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2 
สนามบนิฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟเุท็มมงัก ู- ทา่เรอื ฮากาตะ – ลอ่งเรอื 

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย  

เทีย่วบนิที ่TG 648 สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.00 น. 

 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย 

เดนิทางสู ่ศาลเจา้แห่งต านานปราชญค์นส าคนของญีปุ่่ น ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมนัก ุ

คอืศาลเจา้ทีต่ัง้อยู่ในดาไซฟ ุซึง่เคยเป็นทีท่ าการของรัฐบาลประจ าจังหวัดชกิุเซ็นใน

ศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รัฐมนตรีฝ่ายซา้ย ฟุจวิะระ โนะ โทคฮิะระ (Fujiwara no 

Tokihara) ไดว้างแผนเพือ่ท าใหคู้่แขง่ของ ซกุะวะระ โนะ มชิซิาเนะ (Sugawara no 

Michizane) ถูกลดขัน้ลงจากต าแหน่งในชัน้ศาลกลายเป็นขา้ราชการชัน้ผูน้อ้ยประจ าที่

ดาไซฟุ หลังจากนัน้ซุกะวะระจบชวีติลงที่น่ันและถูกฝังอยู่ที่นี่ในฐานะเทพผูคุ้ม้ครอง

นอกจากนีเ้ขายงัเป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนฐานะเทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้การอทุศิตนและโชคลาภ 

ศาลเจา้ดาไซฟ ุเท็นมนัก ุดงึดดูผูค้นทีม่าเยีย่มชมและขอพรมากกวา่ 700,000 คนตอ่ปี  

 

รูปปั้นววัสมัฤทธิ ์(โกะชนิกวิ) เชือ่กันว่าถา้เราลูบหัวของรูปปั้นวัว จะท าใหฉ้ลาดขึน้ 

ไดรั้บพรดา้นความรู ้ไดรั้บความนยิมอยา่งยิง่ในหมูนั่กเรยีนทีก่ าลังเตรยีมสอบ ทีผู่ค้นพา

กนัมาสกัการะบชูาขอพร โดยเฉพาะดา้นการเรยีนการศกึษา 

http://bit.ly/2NMk5YE


  
  
  

                                                                                                                                                             QE2FUK-TG003     หนา้ 4 
จาก 10 
 
 

 

สะพานขา้มสระน า้ (ชนิจอิเิคะ) ประกอบดว้ย 3 สะพาน แสดงถงึ อดตี ปัจจุบัน และ

อนาคต การเดนิขา้มสะพานนี้เปรยีบไดก้ับการช าระร่างกายและจติใจใหบ้รสิทุธิก์อ่นจะ

เขา้พบเทพเจา้ และจุดที่สามคอืประตูโรมงและฮนเด็นอนัโออ่่า นอกจากนัน้รอบๆ

บรเิวณศาลเจา้ยังมรีา้นขายของฝาก รา้นคาเฟ่ โดยเฉพาะอเมะกาเอโมจ ิขนมขึน้ชือ่

ของที่นี่ แป้งโมจจิะเหนียวนุ่ม ไสเ้ป็นอังโกะ อร่อยเลยทเีดยีว และที่นี่ยังมรีา้นสตาร์

บัคสท์ีโ่ด่งดังมากเพราะการออกแบบรา้นทีส่วยแปลกตาโดยสถาปนกิชือ่ดังคุมะ เคง

โกะ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื ฮากาตะ  

13.00 น.

 
 

น าทา่นเชค็อนิขึน้เรอื Costa neoRomantica (ควรมาถงึทา่เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 
ชัว่โมง) ทา่นจะไดรั้บ Cruise Card ประจ าตัวของทา่นและท าการผกูบตัรเครดติเพือ่ใช ้

จา่ยบนเรอืส าราญ 

16.00 น. 

 
 

ลอ่งออกจากทา่เรอื ฮากาตะ ฟุกโุอะกะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากทกุทา่น ซอ้มการระบบ

รักษาความปลอดภยัของท่าเรอืตามกฏของการล่องเรอืสากลแลว้ สามารถ รับประทาน

อาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลัก จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบัตร Costa Card ของท่าน หรอื เลอืก

รับประทานอาหาร บุฟเฟ่ ที่หอ้งอาหาร บุฟเฟ่นานาชาต ิที่ชัน้ 10 ของเรือได ้ตาม

อัธยาศัย หลังจากนัน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรอืล่องออกสู่น่านน ้าสากลแลว้ 

รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย) 

วนัที ่3 ทา่เรอืไมซูร ุประเทศญีปุ่่ น - Optional tour - ลอ่งเรอื – ชมการแสดง
โชว ์

เชา้ 

 
 

 รบัประทานอาหารเชา้ที ่หอ้งอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิชัน้ 10 (Ristorante 

Giardino)หรอืหอ้งอาหาร Main Dining Room ชัน้ 8 (Ristorante Botticelli) 

เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื ไมซูร ุประเทศญีปุ่่ น ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทวัรบ์นฝ่ังกบั

ทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื 

13.00 น. 

 

ทา่เรอืไมซูรุ เป็นเมอืงในจังหวัดเกยีวโต ประเทศญีปุ่่ นตดิกับทะเลญีปุ่่ นทางทศิเหนือ 

เป็นเมอืงส าคัญดา้นทะเลญีปุ่่ น  

 

สถานทีเ่ทีย่วแนะน า พพิธิภณัฑอ์ฐิไมซูรบุรคิพารก์ อุทยานปราสาทไมซุรุ Goro 

Sky Tower ตลาดปลา ToreTore (Option tour เร ิม่ตน้ 2,000 บาท/ทา่น) 

สว่นท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง 

ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอื สามารถสนุกกับกจิกรรมต่างๆทีท่างเรอืเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้วัน

โดยสามารถดูไดจ้าก นติยสาร Today ทีท่่านจะไดรั้บในแต่ละวันทีห่อ้งพักของท่าน 

พรอ้มท ัง้อ ิม่อรอ่ยกบัอาการกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 

22.00 น.  

เรอืล่องออกจากท่าเรอื ไมซูรุ ประเทศญีปุ่่ น ท่านสามารถทานอาหารเย็นไดท้ี่
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หอ้งอาหารหลักทีแ่สดงอยูใ่นบัตร Costa Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะ

เป็นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. หรอืท่านสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิชัน้ 10 

เชน่กนั หลังจากนัน้ ดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลักชัน้ 5 ซึง่จะโชวส์องรอบดว้ยกัน คอื 

20.00 หรอื 22.00 น. หลังจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัที ่4 ทา่เรอืคานาซาวา่ ประเทศญีปุ่่ น - Optional tour – ลอ่งเรอื –  
ชมการแสดงโชว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิชัน้ 10 (Ristorante 

Giardino) หรอืหอ้งอาหาร Main Dining Room ชัน้ 8 (Ristorante Botticelli) 

06.30 น. 

 
 

 
เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื คานาซาวา่ ประเทศญีปุ่่ น ส าหรับท่านทีท่ าการจองทัวรบ์น
ฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื 
สถานทีท่อ่งเทีย่วนา่สนใจ สวนคโุรเอ็น ตลาดปลา โอมโิจ ปราสาทคานาซาวา่ 

(Option tour เร ิม่ตน้ 2,000 บาท/ทา่น) 

สว่นท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง 

ท่านใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วัน

โดยสามารถดูไดจ้าก นติยสาร Today ทีท่่านจะไดรั้บในแต่ละวันทีห่อ้งพักของท่าน 

พรอ้มท ัง้อ ิม่อรอ่ยกบัอาการกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

13.00 น. เรอืล่องออกจากทา่เรอื คานาซาวา่ ประเทศญีปุ่่ น ท่านสามารถทานอาหารเย็นไดท้ี่
หอ้งอาหารหลักทีแ่สดงอยูใ่นบัตร Costa Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะ
เป็นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. หรอืท่านสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิชัน้ 10 
เชน่กนั หลังจากนัน้ ดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลักชัน้ 5 ซึง่จะโชวส์องรอบดว้ยกัน คอื 
20.00 หรอื 22.00 น. หลังจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

วนัที ่5 ทา่เรอืซากาอมินิาโตะ ประเทศ ญีปุ่่ น - Optional tour - ลอ่งเรอื –  

ชมการแสดงโชว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิชัน้ 10 ( Ristorante 
Giardino) หรอืหอ้งอาหาร Main Dining Room ชัน้ 8 ( Ristorante Botticelli) 

08.00 น. 

 
 

 

เรอืจอดเทยีบทา่ ทีท่า่เรอื ซากาอมินิาโตะ จงัหวดัทตโตร(ิTottori) ประเทศญีปุ่่ น
ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ
สถานทีนั่ดพบบนเรอื 
สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะน า “ถนนสายภตูพิราย (Mizuki Shigeru Road)” 
(Option tour เร ิม่ตน้ 2,000 บาท/ทา่น)สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเอง
สามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกบั
กจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วันโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Today 
ทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทา่น พรอ้มท ัง้อ ิม่อรอ่ยกบัอาหารกลางวนั 
ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

17.00 น. เรอืล่องออกจากทา่เรอื ซากาอมินิาโตะ ประเทศญีปุ่่ น ท่านสามารถทานอาหารเย็น
ไดท้ีห่อ้งอาหารหลักทีแ่สดงอยูใ่นบัตร Costa Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่า
จะเป็นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. หรอืทา่นสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิชัน้ 10 
เชน่กนั หลังจากนัน้ ดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลักชัน้ 5 ซึง่จะโชวส์องรอบดว้ยกัน คอื 
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20.00 หรอื 22.00 น. หลังจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัที ่6 ทา่เรอืปซูาน ประเทศเกาหลใีต-้ Optional tour-ลอ่งเรอื –  

ชมการแสดงโชว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิชัน้ 10 ( Ristorante Giardi 
หรอืหอ้งอาหาร Main Dining Room ชัน้ 8 ( Ristorante Botticelli) 
 

14.00 น. 

 

 

เรอืจอดเทยีบทา่ ทีท่า่เรอื ปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์น
ฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื สว่นทา่นที่
สะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  
 
สถานทีเ่ทีย่วแนะน า ถนนคนเดนิ Gwangbok dong Street หมูบ่า้นวฒันธรรม 
ปซูาน กมัชอน Busan Gamcheon Culture Village (Option tour เร ิม่ตน้ 
2,000 บาท/ทา่น) 
 
ทา่นใดทไีมล่งจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนั
โดยสามารถ ดไูดจ้าก นติยสาร Today ทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทา่น 
พรอ้มท ัง้อ ิม่อรอ่ยกบัอาการกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

22.00 น. 

 

 

เรือล่องออกจาก ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ท่านสามารถทานอาหารเย็นไดท้ี่
หอ้งอาหารหลักทีแ่สดงอยูใ่นบัตร Costa Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะ
เป็นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. หรอืท่านสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิชัน้ 10 
เชน่กนั หลังจากนัน้ ดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลักชัน้ 5 ซึง่จะโชวส์องรอบดว้ยกัน คอื 
20.00 หรอื 22.00 น. หลังจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 
เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้่านในหอ้งพักของท่าน ใหท้่านน า
กระเป๋าเดนิทางของท่านวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึน้  
(สิง่ของที่ท่านจ าเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวันใหท้่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ )**ถา้ท่านใดมี
ความประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก** 
เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทาง

คนื 

วนัที ่7 ทา่เรอืฮากาตะ - สนามบนิฟกุโุอกะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[TG649 11.35-14.55] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิชัน้ 10 ( Ristorante 

Giardino หรอืหอ้งอาหาร Main Dining Room ชัน้ 8 (Ristorante Botticelli) 

08.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื ฮากาตะ ฟกุโุอะกะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากทกุทา่นลงจาก
เรอื ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่ง 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 

11.35 น. น าทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 649 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 



  
  
  

                                                                                                                                                             QE2FUK-TG003     หนา้ 7 
จาก 10 
 
 

14.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

โปรแกรม : COSTA เรอืส าราญเจา้ขา๋ Japan Korea 

7D5N โดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี [มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปีแตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

ทา่นละ 

28 มถินุายน-04 กรกฎาคม 62 39,999.- 39,999.- 39,999.- 

03-09 กรกฎาคม 62 39,999.- 39,999.- 39,999.- 

12-18 กรกฎาคม 62 39,999.- 39,999.- 39,999.- 

17-23 กรกฎาคม 62 39,999.- 39,999.- 39,999.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

 

เงือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทันท ีหลงัจากไดรั้บการยนืยนัหอ้งพัก 

2. ยกเลกิหลังการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100%  ไมว่า่กรณีใดๆ 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นีข้ ึน้อยุก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

4. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร 

คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งพักบนเรอืส าราญ 7 วัน 5 คนื  

3. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

6. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ การบนิไทย 30 กโิลกรัม  คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ

สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทาง

บรษัิทได ้** 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.คา่รถรับสง่จาก สนามบนิ - ทา่เรอื – สนามบนิ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

2.คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 

6. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

8. คา่ภาษทีา่เรอืและประกนัการเดนิทางบนเรอื 5,900 บาท/ทา่น 

9. คา่ทปิพนกังานบนเรอื 13.5 USD ตอ่คนื ตอ่ทา่น 
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การช าระคา่บรกิาร 
 
ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิค่าบรกิารหอ้งพักบนเรอื เต็มจ านวน ต่อผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมง หลังจากหลัง
การจอง 
 

การยกเลกิการเดนิทาง 
หากมกีารยกเลกิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ และไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี 
 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในสว่นของแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทัวร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว โดยทา่น

สามารถซือ้ทวัรเ์สรมิทีม่บีรกิารขายอยูบ๋นเรอื สามารถขอค าแนะน าจากหัวหนา้ทัวรไ์ด ้

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ป
มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากดั 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลังจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท
และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมาย
และในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการ
ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

4.3 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต:ุ 

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2.ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

3.ส าหรับเด็กอายตุ ่ากวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

4.ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

5.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

6.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

7.บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

8.บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

9.บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

10.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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11.ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสกลุเยน 


