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รหัสโปรแกรม : 13879 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

สมัผสัประสบการณบ์นเรือส าราญสดุหรใูน

เสน้ทางญ่ีปุ่ น-เกาหลีใต ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

“ รวมตัว๋เครื่องบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย” 

Costa neoRomantica 
 

(ฟกุโุอกะ -ไมซรู ุ– คานาซาวะ – ปซูาน – ฟกุโุอกะ)  

เดินทาง: 22 – 27 ก.ค. 2562 

(6 วนั 4 คืน) 

 
 

เริ่มตน้ 46,999บาท 
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 “ชมศาลเจา้ดาไซฟ ุแห่งเมืองฟกุโุอกะ” 

“เยือนเมืองสวยชายทะเล ไมซรู”ุ 

“คานาซาวะ เมืองยอดนิยมของสาวๆ” 

 “มีหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดินทาง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa neoRomantica 
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รายละเอียดโปรแกรม 

วันที่ 22 ก.ค. 62 สนามบนิสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ 

22.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งมี
เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดนิทาง 

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

วันที่ 23 ก.ค. 62 กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ - เช็คอินขึน้เรือส าราญ Costa neoRomantica 
00.50 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ เกาะคิวช ูประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี 

TG648 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น ตามเวลาท้องถ่ินซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 
ชั่วโมง หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศลุกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุ
กุโอกะ เมืองท่ีมีความส าคัญในฐานะท่ีเป็นจุด
แลกเปล่ียนระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและทวีปเอเชียมาตัง้แตโ่บราณ เมืองฟุกโุอกะอยู่ในภูมิภาคคิวชู
ตอนเหนือหนัหน้าเข้าหาทะเลสึโอทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและทะเลเก็นไคทางทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือ นอกจากนีเ้มืองฟกุโุอกะยงัถือได้วา่เป็นเมืองแรกในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเปิดรับวฒันธรรมมา

http://bit.ly/2NMk5YE
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จากจีนแผ่นดินใหญ่ เมืองฟุกโุอกะมีความเจริญรุ่งเรืองและกลายเป็นศนูย์กลางของภูมิภาคคิวชู
นบัตัง้แตมี่การจดัตัง้รัฐบาลแหง่ควิชหูรือท่ีเรียกว่า “ดาไซฟุในศตวรรษที่  7” น าท่านชม ศาลเจ้า
ดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแด่สุกะวะระ มิจิซะเนะ (Sugawara Michizane) ผู้ มี
อัจฉริยภาพทางการเรียนรู้และมีความสามารถต่างๆ มากมายตัง้แต่วัยเยาว์ ผู้คนจ านวนมาก
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัเรียนนกัศกึษาจงึนิยมเดินทางมาเพ่ือขอพรในเร่ืองของการศกึษา เช่น ขอให้
สอบผ่านหรือสอบเข้ามหาวิทยาลยัได้ นอกจากนีย้งัสามารถเลือกซือ้ของฝากของท่ีระลึกได้จาก
ร้านค้าด้านหน้าบริเวณทางเข้าศาลเจ้าได้อีกด้วย  

เที่ยง น าท่านเช็คอินเพ่ือขึน้เรือส าราญ Costa neoRomantica ท่ีหรูหราในสไตล์ยโุรป พร้อมการบริการ
ในระดบัสากล หวัหน้าทวัร์จะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญฯ เพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและ
สถานท่ีต่างๆ บนเรือส าราญฯ (หากเวลาเอือ้อ านวย) ท่านสามารถรับประทานอาหารและ
เคร่ืองดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึง่มีบริการตลอด  ตามห้องอาหารตา่งๆ 

 *** ก่อนที่ เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตาม
หลักสากล (Muster Drill)โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดท่ีก าหนดไว้ โดย
สังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ท่ีแผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

16.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองฟกุโุอกะ เพ่ือมุง่หน้าสูเ่มืองไมซูรุ 
เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ห้องอาหารที่ให้บริการบนเรือส าราญ Costa neoRomantica – ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 - Botticelli Restaurant  ชัน้ 8 
 - Giardino Buffet Restaurant ชัน้ 10 (บฟุเฟ่ต์) 

ห้องอาหารพิเศษที่ ให้บริการบนเรือส าราญ Costa neoRomantica – เสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเตมิ 

 - La Fiorentina Steak House ชัน้ 9  
 - Capri Pizzeria   ชัน้ 11 
 - Grill Capri Grill area  ชัน้ 11 
 หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั ซึ่งบนเรือส าราญท่านจะได้พบกับ

ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอ่ิมกบัอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย 5 มือ้ต่อวนั ชม
การแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหาร ร่ืนเริงกับการร้องเพลงและเต้นร า **ท่านสามารถ
รับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือส าราญ Costa neoRomatica จะจัดขึน้ในวัน
ถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถงึห้องพักของท่านทุกคืน** 
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วันที่ 24 ก.ค. 2562 ไมซูรุ, ญ่ีปุ่ น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออกก าลงักายรับ

อรุณด้วยการจ็อกกิง้บนชัน้ดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้บริการของ
ห้อง Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม 
เลือกซือ้ สินค้าท่ีระลกึ สินค้าแบรนด์ตา่งๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือส าราญ ส าหรับท่านท่ีชอบการ
เส่ียงดวง, เส่ียงโชค ห้อง Casino บนเรือส าราญสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็น
อยา่งดี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ
ฯ 

13.30 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองไมซูรุ ตัง้อยู่ในจงัหวดั
เกียวโต ซึ่งกล่าวได้ว่าเ ป็นท่าเ รือท่ีเ ป็นประตูเปิดสู่
อนสุรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ของเมืองมรดกโลกเกียว
โต มะอิซุรุ แปลความหมายว่า “นกกระเรียนกระพือ
ปีก” หากท่านใดสนใจจะซือ้ทวัร์เสริมกับทางเรือ หวัหน้าทวัร์จะคอยให้ค าแนะน าและพาท่านไป
ซือ้ท่ีเคาน์เตอร์ขายทวัร์   

ทัวร์เสริมที่น่าสนใจ (Shore Excursion) 
Code: 01T5 Japan’s Fascinating nature and Spirituality US$ 79 
Code: 01T9  Legendary Japanese Castles from Maizuru to Fukuchiyama  US$ 49 
 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
 สวนคาซามาสึ อยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต ท่านสามารถ  “น่ังเคเบิลคาร์”  (ขึน้อยู่กับ

สภาพภูมิอากาศ) เพ่ือขึน้ชมวิวท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3  ของญ่ีปุ่ น ทุกท่านจะได้เห็นสันทรายสีขาว
สะอาดและแนวต้นสนสีเขียวทอดยาว ตดัผ่านอ่าวมิยาสึ บนคาบสมทุรทงัโกะ ดคูล้ายกบัสะพาน 
จงึเป็นท่ีมาของช่ือ “อามาโนะฮาชิดาเตะ” ซึง่มีความหมายวา่ “สะพานสู่สรวงสวรรค์” หากท่าน
มองลอดใต้หว่างขา ท่านจะเห็นท้องฟ้าและทะเลกลบัหวั ราวกับได้เห็นภาพมงักรก าลงับินขึน้สู่
สรวงสวรรค์ 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง  
เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
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22.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองไมซูรุ เพ่ือมุง่หน้าสูเ่มืองคานาซาวะ 
 
วันที่ 25 ก.ค. 2562 คานาซาวะ, ญ่ีปุ่ น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
06.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ เมืองคานาซาวะ ในจังหวัดอิชิคาว่า เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง 

เศรษฐกิจและวฒันธรรม นอกจากนีค้านาซาวะยงัมีช่ือเสียงเร่ืองผ้าไหมย้อมท่ีโดดเดน่ซึ่งรู้จกักนัใน
ช่ือของ “คะกะ-ยูเซ็น” งานชุบทองท่ีเรียกว่า “คา
นาซาวะ-ฮะกุ” เคร่ืองปัน้ดินเผา “คุตานิ-ยากิ” 
รวมถึงงานฝีมือแบบดัง้เดิมและความช านาญ
เฉพาะท้องถ่ินอีกหลายอย่าง ยิ่งไปกว่านัน้คานา
ซาวะยงัเป็นเมืองท่ีขึน้ช่ือเร่ืองอาหารทะเลรสเลิศ
อีกด้วย 

 หากท่านใดสนใจจะซือ้ทวัร์เสริมกับทางเรือ หวัหน้าทวัร์จะคอยให้ค าแนะน าและพาท่านไปซือ้ท่ี
เคาน์เตอร์ขายทวัร์   

ทัวร์เสริมที่น่าสนใจ (Shore Excursion) 
Code: 01U4 Tour of Kanazawa with Lunch   US$ 99  
Code: 01U5 Shirakawa – Go & the Higashi Chaya   US$ 109 
Code: 01U6 Tateyama Kurobe Alpine Route  US$ 119 
Code: 01U7 The Best of Kanazawa    US$ 49 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  
สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen) สวนพฤกษชาตแิหง่นีต้ัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะและ
ตัง้อยู่ใกล้กับปราสาทคานาซาวะ เป็นสวนท่ีใช้เวลาในการสร้างยาวนานร่วม 2 ศตวรรษ ซึ่งใน
สมัยก่อนไม่เปิดให้คนภายนอกเข้ามาเย่ียมชมสวนแห่งนี ้แต่ต่อมา  ได้มีการเปิดให้เป็น
สวนสาธารณะตัง้แต่ปี ค.ศ. 1871 ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 สวนท่ีมีความสวยงามท่ีสดุใน
ญ่ีปุ่ นและยงัมีความสวยสมดลุท่ีสดุในบรรดาทัง้สวนสามแห่งและสวนแห่งนีมี้จุดเดน่ตรงบริเวณ
กลุ่มต้นสนคาราซากิ (karasaki) ท่ีมีการสร้างเชือกยึดเป็นลกัษณะคล้ายร่มคลุมเอาไว้เพ่ือกัน
ไมใ่ห้หิมะหลน่ลงมาทบัท าให้ก่ิงหกัเสียหายในชว่งฤดหูนาว 
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ย่านโรงน า้ชาฮิงาชิชายะ (Higashi Chaya District) เป็นเขตร้านน า้ชาในสมยัโบราณ บริเวณ
ย่านนีมี้อาคารเก่าแก่ท่ีอายุไม่น้อยกว่า 180 ปี ตัง้เรียงรายอยู่ สมยัเอ  โดะเขตร้านน า้ชาฮิงาชิชา
ยะ เป็นเขตร้านน า้ชาท่ีใหญ่ท่ีสดุ บนพืน้ถนนจะปดู้วยหินต  ลอดทัง้สาย ท าให้ดเูป็นบรรยากาศท่ีมี
มนต์ขลงัแบบญ่ีปุ่ น เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นทีระลึกอย่างมาก ตลอดสองข้างทางในย่านนีย้งัมี
ร้านขายของท่ีระลกึและร้านคาเฟ่สวยๆ สไตล์ญ่ีปุ่ น ตัง้เรียงรายอยู่มากมาย ขนมยอดนิยมของท่ีน่ี
นัน่ก็คือซอฟท์ครีม ท่ีถูกเคลือบด้วยแผ่นทองค าเปลวของเมืองคานาซาวะ หากได้มาเท่ียวท่ีแห่งนี ้
แล้วไมไ่ด้ลองชิมซอฟท์ครีมถือวา่พลาดเลยทีเดียว 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
13.30 น. เรือส าราญออกจากเมืองคานาซาวะ เพ่ือมุง่หน้าสู่เมืองปซูาน ประเทศเกาหลี 
 อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออกก าลงักายรับ

อรุณด้วยการจ็อกกิง้บนชัน้ดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้บริการของ
ห้อง Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม 
เลือกซือ้ สินค้าท่ีระลกึ สินค้าแบรนด์ตา่งๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือส าราญ ส าหรับท่านท่ีชอบการ
เส่ียงดวง, เส่ียงโชค ห้อง Casino บนเรือส าราญสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็น
อยา่งดี 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น  ณ ห้องอาหารบนเรือ
ส าราญฯ 

 
วันที่ 26 ก.ค. 2562 ปูซาน, เกาหลีใต้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

ส าราญฯ 
 อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออกก าลงักายรับ

อรุณด้วยการจ็อกกิง้บนชัน้ดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้บริการของ
ห้อง Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม 
เลือกซือ้ สินค้าท่ีระลกึ สินค้าแบรนด์ตา่งๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือส าราญ ส าหรับท่านท่ีชอบการ
เส่ียงดวง, เส่ียงโชค ห้อง Casino บนเรือส าราญสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็น
อยา่งดี 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
14.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศเกาหลี

ใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปซูานยงัคงเป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบั 2 รองจากกรุงโซล
ท่านสามารถนั่งรถ Shuttle Bus ของทางเรือไปยังแหล่งช้อปปิง้ นัมโพดง (Nampodong 

Shopping Street) ได้ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิง้ช่ือดังแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน มีสินค้ามากมาย
หลากหลายราคาทัง้แบรนด์ของต่างชาติและแบรนด์ของเกาหลีเอง ร้านค้าเรียงรายเป็นแนวยาว
ตลอดเส้นทางเป็นย่านช้อปปิง้ท่ีคึกคกัมากซึ่งถนนนัม
โพดงมีทางเช่ือมไปยงั หอคอยปูซาน (Busan Tower) 
ตัง้อยูบ่นสวนยงดซูาน Yongdusan Park 

 หากทา่นใดสนใจจะซือ้ทวัร์เสริมกบัทางเรือ หวัหน้าทวัร์
จะคอยให้ค าแนะน าและพาท่านไปซือ้ท่ีเคาน์เตอร์ขาย
ทวัร์   

ทัวร์เสริมที่น่าสนใจ (Shore Excursion) 
Code: 01VB Beomeosa Temple & Gamcheon Culture Villlage US$95 
Code: 010D  Highlight of Busan     US$59 
Code: 010E  Cultural Tour to Gyeongju    US$95 
Code: 6645 Busan Aquarium & Busan Market   US$55 
 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture 

Villlage)  หรือ ซานโตริน่ีเกาหลี โดยช่ือเรียกนีม้าจาก
ลักษณะอันโดดเด่นของหมู่ บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
หมู่บ้านท่ีตัง้อยู่บน เนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสัน
สดใส ในอดีตหมู่บ้านนีเ้คยเป็นท่ีอยู่อาศยัของของผู้ ลีภ้ยั 

สงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวมีการพัฒนาปรับปรุง
ทศันียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึน้ บ้านเรือน หลายหลงัเปล่ียนเป็นสตดูิโอและแกลลอร่ีบางจุดก็เป็น
ร้านขายสินค้า ทัง้สินค้าพืน้เมืองสินค้าสมยัใหม ่รวมไปถึงร้านกาแฟ 

 วัดเบียวเมียวซา (Beomeosa Temple) วดัเบียวเมียวซาเป็นวดัเก่าแก่ มีประวตัิยาวนาน
มากกวา่ 1,300 ปี เป็นวดัท่ีมีความสวยงาม น่าเดินเท่ียวเพ่ือสมัผสักบัธรรมชาติมากๆ วดัจะตัง้อยู่
บนภูเขา Geumjeongsan จึงท าให้วดัแห่งนีมี้อากาศดี เย็นสบาย เงียบสงบ เหมาะแก่การมานัง่
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สมาธิและสวดมนต์ และภายในวดัก็จะมีการจดักิจกรรมฝึกสมาธิแก่ผู่ท่ีสนใจให้เข้าร่วมได้ และถ้า
มาชว่งฤดใูบไม้เปล่ียนสีแล้ว จะได้บรรยกาศท่ีสวยงามมาก เป็นจดุชมใบไม้เปล่ียนสียอดนิยมของ
เมืองปซูานเลยทีเดียว 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 
เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
22.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองปซูาน เพ่ือมุง่หน้าสูเ่มือง ฟกุโุอกะ 
หมายเหต ุ
ในเย็นวนันีท้่านจะได้รับปา้ยผกูกระเป๋าสีตา่งๆ ซึ่งเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจดักระเป๋าใบ
ใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋า
ใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดึก และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึน้ 
ส าหรับท่านท่ีต้องการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตท่ีท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวนัท่ี
ทา่นเช็คอินโดยอตัโนมตั ิ
วันที่ 27 ก.ค. 2562  ฟุกุโอกะ, ญ่ีปุ่ น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองฟุกุโอกะ น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญ และน าท่านผ่าน

พิธีการตรวจลงตราหนังสือเพ่ือเดินทางเข้าเมืองฟุกุโอกะ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋า

สมัภาระ ซึง่ทกุทา่นจะต้องมายืนยนัระบรัุบด้วยตนเอง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกโุอกะ 

เพ่ือเดนิทางกลบัประเทศไทย 

11.35 น.  เหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG649 

14.55 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

### 
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ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (Ocean view cabins)  
: ขนาด 16.6 sq.m 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside cabin)  
: ขนาด 16.6 sq.m. 
 

อัตราค่าบริการ 

แบบห้องพัก 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
ผู้ใหญ่ท่านท่ี 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 46,999 - - 14,000 
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 49,999 - - 15,000 
ห้องพักแบบมีระเบียง 52,999 - - 20,000 

**กรุ๊ปออกเดนิทางขัน้ต ่า 15 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 15 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา** 
 
แบบห้องพัก 
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ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony cabin)  

: ขนาด 24.2 sq.m. 
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อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิไทย 

2. คา่ห้องพกับนเรือส าราญ 4 คืน ตามแบบห้องพกัท่ีทา่นเลือก (พกัห้องละ 2 ทา่น) 
3. คา่รถรับ – สง่ และทวัร์ตามท่ีระบใุนโปรแกรม 

4. คา่อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 

5. คา่ภาษีสนามบนิ และ ภาษีทา่เรือ 

6. หวัหน้าทวัร์คนไทยเพื่อดแูลคณะ 
7. คา่ขนกระเป๋าซึง่สายการบนิมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัมตอ่ใบ หากน า้หนกัหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระคา่ใช้จา่ยโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
9. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
10. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผู้ เดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ธรรมเนียมวีซ่าส าหรับชาวตา่งชาต ิ 
4. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

5. คา่ทวัร์เสริมบนฝ่ัง นอกเหนือจากท่ีระบใุนโปรแกรม 

6. คา่ประกนัภยับนเรือ 

7. คา่ทิปพนกังานบนเรือ (Hotel Service Charge) ทา่นละ USD 54 (ช าระบนเรือ)  
8. คา่ภาษีขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (International Tourist Tax) ทา่นละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ช าระบนเรือ) 
9. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 

เงื่อนไข: 

1. คณะเดนิทางต้องมีสมาชิกอยา่งน้อย 15 ทา่นและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเล่ือนหรือเปล่ียนแปลง
การเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 
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2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศลด
คา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 

 
การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 24 
ช่ัวโมง 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนัน้จะถือว่าการส ารอง
การเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือผู้ เดินทาง ผู้ โดยสารสามารถเปล่ียนช่ือผู้ เดินทางได้ก่อนวนัเดินทาง  45 วนั และจะมี
คา่ใช้จ่ายในการเปล่ียนช่ือครัง้ละ 3,000 บาท/ช่ือ/ครัง้ หรือตามราคาท่ีสายการบิน และบริษัทเรือส าราญเรียกเก็บ
คา่ใช้จา่ยมาอีกครัง้ 

4. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการ กันเยอะ 
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว 
ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 

 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 – 45 วนั หกัคา่บริการ ยึดค่ามัดจ า 20,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 – 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของคา่ทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย 80% ของคา่ทวัร์ 

 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทาง 14 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ 

 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่แลนด์ เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการแจ้ง

ยกเลิกการเดนิทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จา่ยตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัท่องเท่ียวได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน

นัน้ๆ 
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หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและ
ไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือส าราญ มีการแจ้งเปล่ียนท่าเรือในการจอด 
เน่ืองจากสภาพภมูิอากาศไมเ่อือ้อ านวยโดยค านงึถึงความปลอดภยัของผู้ โดยสารเป็นหลกั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุุดวิสยั เช่น อุบตัิเหต ุภัยธรรมชาติ การนดั
หยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

6. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสายกาบิน 
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การน าสิ่งของ
ผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถ่กูต้อง และความประพฤติ ท่ีส่อไปในทางเส่ือม
เสียและผิดกฎหมาย 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


