
 

 

รหัสโปรแกรม : 25075 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

ล่องเรือสำราญ Diamond Princess, (Cruise Only) 10 วัน 9 คืน 

<< Japan – Korea >> 
Tokyo(Yokohama)-Hitachinaka-Miyako-Aomori-Akita-

Busan(Korea)-Nagasaki-Tokyo(Yokohama)  
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12.00 น.  เดินทางถึงโตเกียว ประเทศญีปุ่น หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร    
               “กรณุาเชค็อนิขึน้เรอือยา่งนอ้ย 3-4 ชม กอ่นเรอืออก” 

 
               เดินทางสู่ท่าเรือ โยโกฮามา่ (Yokohama,Tokyo ) 
               1-1Kaigan dori, Naka-ku, Yokohama, Japan                

                1-chōme-1 Kaigandōri, Naka Ward, Yokohama, Kanagawa 231-0002  
 
17.00 น.   เรือออกจากท่าเรือโตเกียว 
  

Day 1        โตเกยีว (โยโกฮามา่), ประเทศญีปุ่น่ 



 
 

 

07.00 น.       เรือจอดที่ท่าเรือ ฮิตาชินากะ 

เช้า, กลางวัน, เย็น     **รบัประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น บนเรอืสำราญ** 
                ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่ 
                หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าท่ีแจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ   

     หากท่านเที่ยวเองอิสระ  กรุณากลับข้ึนเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง  
      

               ฮิตาชินากะ มีชายหาดที่บริสุทธิ์ ทิวทัศน์ อันสวยงาม และสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเก่าและใหม่  
               ผสมผสานกันอย่างมีเสน่ห์ ฮิตาชินากะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าหลงไหล  
 
               สวนสาธารณะริมชายทะเลฮิตาชิ (Hitachi Seaside Park) เป็นสวนดอกไม้ริมทะเลขนาด 
               ใหญ่ มีพื้นที่กว่า 1.9 ล้านตารางเมตร โซนชมทุ่งดอกไม้มีทั้งหมด 8 จุดหลักๆ มีดอกไม้ 
               ประจำฤดูกาล    
                หลายสายพันธุ์ ซึ่งดอกไม้นั้นจะบานผลัดเปลี่ยนสายพันธุ์ให้ชมตลอดทั้งปี ช่วงฤดูใบไม้ผลิ 
                จะมีดอกไม้สีฟ้าชื่อ เนโมฟิลลา (Nemophila) หรือที่หลายคนเรียกกันว่า Baby Blue Eyes  
                กว่า 4,500,000 ดอก นอกจากนี้ยังมีดอกกุหลาบและดอกป๊อปปี้บานในช่วงเวลาเดียวกันอีก 
                ด้วยช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นอีกฤดูกาลที่สวนแห่งนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ เทศกาล 
                ทุ่งดอกโคเคีย (Kochia) กว่า 32,000 ต้น จะเริ่มต้นเปลี่ยนสีจากสีเขียวสดเป็นสีส้มและแดง 
                ส้ม แดงเลือดหมู และน้ำตาลไปตามลำดับ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของช่วงนั้นด้วย) 
              

          

Day 2        ฮติาชนิากะ , ประเทศญีปุ่น่ 



สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ 

 

17.00 น.   เรือออกจากท่าเรือ ฮิตาชินากะ 
 
 

08.00 น.       เรือจอดที่ท่าเรือ มิยาโกะ 

เช้า, กลางวัน, เย็น     **รบัประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น บนเรอืสำราญ 
                 
                  ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่ 
                  หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ   

       หากท่านเที่ยวเองอิสระ  กรุณากลับข้ึนเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง  

 

Day 3       มยิาโกะ , ประเทศญีปุ่่ น 



    มิยาโกะเป็นจังหวัดที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่บนชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู เกาะ 
    หลักของญี่ปุ่น มิยาโกะ จังหวัดอิวาเตะ ตั้งอยู่ตามแนวชายฝ่ังแปซิฟิกที่รายล้อมไปด้วย 
    ทิวทัศน์อันน่าทึ่งของ  
    อุทยานแห่งชาติซันริคุฟุกโกะและแนวชายฝั่งทรายที่กำหนดโดยการก่อตัวของหินที่น่าท่ึง 
 
    สถานที่เท่ียวน่าสนใจ 
    

 
18.00 น.   เรือออกจากท่าเรือ มิยาโกะ 
 

 
 

08.00 น.       เรือจอดที่ท่าเรือ อาโอโมริ 

เช้า, กลางวัน, เย็น     **รบัประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น บนเรอืสำราญ** 
                 
                  ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่ 
                  หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ   

       หากท่านเที่ยวเองอิสระ  กรุณากลับข้ึนเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง  
 

อาโอโมริเป็นจงัหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ อยู่เหนือสุด
ของเกาะฮอนชู มีเมืองท่องเที่ยวที่คุ้นหูกันดี
อย่างฮโิรซากิ และมีอุโมงค์ยาวที่สุดในโลกซึ่ง
เชื่อมไปถึงฮอกไกโดผ่านช่องแคบสงึะ
ร ุ นอกจากนี้อาโอโมริยังขึ้นช่ือเรื่องแอปเปิ้ลอ
ร่อย เป็นจังหวัดที่เพาะปลูกแอปเปิ้ลได้มากที่สุด
ในญ่ีปุ่น และเป็นจังหวัดเดียวในญี่ปุ่นท่ีผลิต
ฟัวกราหรือตับห่าน  

Day 4       อาโอโมร ิ, ประเทศญีปุ่น่ 



สถานที่เท่ียวน่าสนใจ 

 

18.00 น.   เรือออกจากท่าเรือ อาโอโมริ 
 
 
 

07.00 น.       เรือจอดที่ท่าเรืออาคิตะ 

เช้า, กลางวัน, เย็น     **รบัประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น บนเรอืสำราญ** 
                 
                  ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่ 
                  หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ   

       หากท่านเที่ยวเองอิสระ  กรุณากลับข้ึนเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง  
 

                   
อาคิตะ จังหวัดที่อุดมไปด้วยธรรมชาตืที่สวยงาม และ 
หัตกรรมแบบโบราณที่หาดูได้ยาก 
แหล่งออนเซ็นที่น่าหลงไหล น้ำตก และ อุทยาน 
แห่งชาติ ภูเขา และอีกมามาย 
มีงานเฉลิมฉลองในอาคิตะ ซึ่งเทศกาลตลอดทั้งปีและ 
ขบวนพาเหรดตามท้องถนนถูก 
รวมเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างมีสีสัน เมืองสำคัญใน 
 ภูมิภาค Tohoku ตั้งแต่ยุคกลาง Akita   
 เคยเป็นเมืองปราสาทของตระกูล Satake ปัจจุบันเป็น   
 เมืองที่มีชีวิตชีวาและสีสีน 
 

Day 5       อาคติะ , ประเทศญีปุ่น่ 



สถานที่เท่ียวน่าสนใจ 

 

18.00 น.   เรือออกจากท่าเรือ อาคิตะ 
 
 
เช้า, กลางวัน, เย็น     **รบัประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น บนเรอืสำราญ** 
 
                วันนี้เป็นวันที่ท่านจะได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรือ ที่  
                มีให้ทุกท่านร่วมสนุกกันตลอดทั้งวัน 
                ดื่มด่ำกับความอยากอาหารของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการบนเรือ Princess® ทุก ๆ        
                ชั่วโมง เชฟของเรากำลังยุ่งอยู่กับการอบ ย่าง และผัดอาหารรสเลิศตั้งแต่เริ่มต้น เรือปริ๊น  
                เซสเสนอทางเลือกในการรับประทานอาหารที่ไม่มีใครเทียบได้ท่ัวทั้งเรือพร้อมอาหารเลิศ          
                รสที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกลิ้น ตั้งแต่ตัวเลือกบุฟเฟ่ต์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปจนถึงพิซ  
                ซ่ากูร์เมต์ ขนมหวาน ของหวานและอีกมากมาย 
       ด้วย Application OceanNow® ใหม่ล่าสุดนี้ คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของเวลา 
        อาหารได้ ทำการจองห้องอาหารหลักหรือร้านอาหารพิเศษตามเวลาที่คุณต้องการในแต่ละ 
       วัน รับประทานอาหารค่ำแบบเป็นทางการก่อนการแสดง หรือสั่งอาหารและเครื่องดื่มไปที่ริม 
       สระน้ำกับ OceanNow® ทางเลือกขึ้นอยู่กับคุณจริงๆ 

Day 6       นา่นนำ้สากล , ประเทศญีปุ่น่ 



 

หอ้งอาหารทีร่วมอยูใ่น Package แลว้ 

การเดินทางของช็อกโกแลต ดื่มด่ำกับช็อกโกแลตแฟนตาซี 

มีอาหารบางอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้มากพอๆ กับช็อกโกแลต พ่อ
ครัวขนมของเราถ่ายทอดความรักในช็อกโกแลตของพวกเขาไปสู่ขนมที่
ทำมือซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับโปรแกรม Chocolate Journeys℠ 
ของเรา การสร้างสรรค์อันแสนหวานเหล่านี้ผสมผสานช็อคโกแลต
คุณภาพระดับพรีเมียมเข้ากับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และการออกแบบ
อย่างมีศิลปะ และสามารถพบได้ทั่วทั้งเรือ 

 

เมนู World Fresh Marketplace ของเรามีให้บริการที่ Horizon 
Court เพลิดเพลินกับการเลือกไม่สิ้นสุดที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันเพ่ือ
สนองความต้องการของท่าน ดื่มด่ำกับอาหารนานาชาติอันน่ารื่นรมย์ 
ขนมปังอบสดใหม่ และอาหารประจำภูมิภาคในบรรยากาศสบาย ๆ ใน
มื้อเช้า มื้อกลางวันหรือมื้อค่ำ เพลิดเพลินกับผลไม้สด พาสต้า และของ
หวานอันเป็นเอกลักษณ์มากมาย พร้อมกับเครื่องดื่มท่ีคุณโปรดปราน
และคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ เช่น สลัดและแซนวิชที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง 

 



Prego Pizzeria 

Prego เสิร์ฟพิซซ่าสไตล์นีโอโพลิแทนที่ปรุงสดใหม่เป็นชิ้นสำหรับผู้โดยสารของเราตลอดกาล โดยแบ่งชิ้นหรือแบ่งพาย
ทั้งหมด คุณจะได้ลิ้มลองอาหารจานโปรดสุดคลาสสิกที่ทำจากแป้งคลุกด้วยมือ ซอสมะเขือเทศสด ชีส และเป็ปเปอโรนี 
หรือลองชิมเมนูพิเศษประจำวัน 

Trident Grill 

เบอร์เกอร์ย่างและ Dogs to Go 
ตามจมูกของคุณไปท่ี Trident Grill ที่ซึ่งเบอร์เกอร์กำลังพลิกและย่างฮอ
ทด็อก เสิร์ฟพร้อมเครื่องปรุงที่หลากหลายและมันฝรั่งทอดร้อนๆ 
นอกจากนี้ยังมีเบอร์เกอร์ผัก ไส้กรอกและอกไก่ย่าง รับรองว่าคุณจะต้อง
ประทับใจเมื่อได้พักผ่อนบนดาดฟ้า 
 

 

รมูเซอร์วสิ 24 ชม. 

ตั้งแต่อาหารเช้าบนเตียงไปจนถึงของว่างยามดึก 
เราให้บริการรูมเซอร์วิสฟรีตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อคุณต้องการเพลิดเพลินกับ
ช่วงเวลาอันเงียบสงบในห้องโดยสารของคุณด้วยการรับประทานคลับแซน
วิชแสนอร่อย หรือบางทีอาจจะเป็นเค้กช็อกโกแลตฟัดจ์ชิ้นน้ันที่คุณไม่อาจลืม
ได้ ให้รางวัลตัวเองด้วยอาหารเช้าบนเตียง หรือพักในอาหารค่ำแบบใกล้ชิด 
หรือแม้แต่ค็อกเทลในห้องนอนแสนสบายของคุณ รูมเซอร์วิสตลอด 24 
ชั่วโมงอยู่ห่างออกไปเพียงแค่โทร 



 
 
 
 
เช้า            **รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ** 

07.00 น.        เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้      
                    ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่ หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ  
                    ล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าแจ้งที่สถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ   

          หากท่านเที่ยวเองอิสระ  กรุณากลับข้ึนเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง  
 
                    มหานครปูซาน เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65  ล้านคน และปู
ซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจาก โซล ท่านสามารถเดินเล่นถนนสายช้อปปิ้งหลาหลายที่ ตลาด
ปลา อาหารทะเล อันโด่งดัง ไม่แพ้ที่กรุงโซลเลย 
 

 

Day 7        ปซูาน, ประเทศเกาหลีใต ้(Pusan, South Korea) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5


สถานที่เท่ียวน่าสนใจ 

 

18.00 น.   เรือออกจากท่าเรือ ปูซาน 
 
 
 
เช้า            **รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ** 

07.00 น.        เรือจอดที่ท่าเรือ นางาซากิ ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆเต็มที่ 
                    หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝ่ังกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาเรือ   

         หากท่านเที่ยวเองอิสระ  กรุณากลับข้ึนเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง  
 

 

อุทยานรำลึกถึงเหยื่อระเบิดปรมาณู Peace Park 

     หรือท่านสามารถพักผ่อนบนเรือสำราญได้ตามอัธยาศัยและเข้าร่วมกิจกรรมบนเรือสำราญ  

Day 8        นางาซาก ิ(Nagasaki) 



 

16.00 น.      เรือออกจากท่าเรือนางาซากิ, ประเทศญี่ปุ่น 

เย็น          รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ หลังจากนั้นท่านสามารถเข้า  
                  ร่วมกิจกรรมบนเรือหรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 
 
 
 
เช้า, กลางวัน, เย็น     **รบัประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น บนเรอืสำราญ** 
 
                วันนี้เป็นวันที่ท่านจะได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรือ ที่  
                มีให้ทุกท่านร่วมสนุกกันตลอดทั้งวัน 
                ดื่มด่ำกับความอยากอาหารของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการบนเรือ Princess® ทุก ๆ        
                ชั่วโมง เชฟของเรากำลังยุ่งอยู่กับการอบ ย่าง และผัดอาหารรสเลิศตั้งแต่เริ่มต้น ปริ๊น  
                เซสเสนอทางเลือกในการรับประทานอาหารที่ไม่มีใครเทียบได้ท่ัวทั้งเรือพร้อมอาหารเลิศ          
                รสที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกลิ้น ตั้งแต่ตัวเลือกบุฟเฟ่ต์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปจนถึงพิซ  
                ซ่ากูร์เมต์ ขนมหวาน ของหวานและอีกมากมาย 
       ด้วย Application OceanNow® ใหม่ล่าสุดนี้ คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของเวลา 
        อาหารได้ ทำการจองห้องอาหารหลักหรือร้านอาหารพิเศษตามเวลาที่คุณต้องการในแต่ละ 
       วัน รับประทานอาหารค่ำแบบเป็นทางการก่อนการแสดง หรือสั่งอาหารและเครื่องดื่มไปที่ริม 
       สระน้ำกับ OceanNow® ทางเลือกขึ้นอยู่กับคุณจริงๆ 
  

Day 9       ลอ่งนา่นนำ้สากล 



 

 

เช้า            **รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ** 

06.30 น.       เรือจอดเทียบท่าที่ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น 
           ก่อนลงจากเรือ Princess Diamond, กรุณาตรวจสัมภาระและสิ่งของของท่านให้เรียบร้อย 
 
                    สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ  

 
 
 
 

 

 

 

ประเภทหอ้งพกั 

 Interior 

 

Day 10       โตเกยีว (โยโกฮามา่), ประเทศญีปุ่น่ 



Ocean view 

 

 Balcony 

 

 

Mini-Suite 

 



 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
➢ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั 
➢ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ญี่ปุน่(ถา้ม)ี 
➢ คา่ทัวรบ์นฝัง่ในแตล่ะเมอืงที่เรอืจอดเทยีบทา่ 
➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบุไว้ในรายการ เชน่ คา่ดทรศพัท์, คา่ซกัรดี, คา่อนิเตอรเ์นท็, คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ  
➢ ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
➢ คา่ทิปพนกังานบนเรอื : หอ้ง Inside/Ocean View/Balcony $14.50 ตอ่วนั 

       หอ้ง Mini Suite   $15.50  ตอ่วนั 
 หอ้ง Suite            $16.50  ตอ่วนั 

 

 

เงือ่นไขการจอง 
➢ ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน 
➢ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และ จำนวนห้องว่าง 
➢ การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
**ขอสงวนสทิธิ์การเปลี่ยนแปลง 
กรณยีกเลกิการเดินทางทางบรษิัทฯ เรยีกเก็บเงนิ 100% ทกุกรณี 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

