
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 25076 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

ล่องเรือสำราญ Diamond Princess, (Cruise Only) 10 วัน 9 คืน 
<< Japan – Korea >> 

Tokyo (Yokohama)-Aomori-Sakata-Kanasawa-Sakaiminato-Busan South 
Korea)-Kagoshima-Tokyo (Yokohama) 
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12.00 น.  เดนิทางถงึโตเกยีว ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร    

               “กรณุาเช็คอนิขึน้เรอือยา่งนอ้ย 3-4 ชม กอ่นเรอืออก” 

 
               เดนิทางสูท่า่เรอื โยโกฮามา่ (Yokohama,Tokyo ) 

               1-1Kaigan dori, Naka-ku, Yokohama, Japan                

                1-chōme-1 Kaigandōri, Naka Ward, Yokohama, Kanagawa 231-0002  

                                

17.00 น.   เรอืออกจากทา่เรอืโตเกยีว 

 

 

 
เชา้, กลางวัน, เย็น     **รบัประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น บนเรอืส าราญ** 
 
                วันน้ีเป็นวันทีท่า่นจะไดส้นุกสนาน และเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่ง ๆ มากมายบนเรอื ที ่ 
                มใีหท้กุทา่นร่วมสนุกกันตลอดทัง้วัน 
                ดืม่ด ่ากับความอยากอาหารของคณุไดท้กุเมือ่ทีค่ณุตอ้งการบนเรอื Princess® ทกุ ๆ        
                ชัว่โมง เชฟของเราก าลังยุง่อยูก่ับการอบ ยา่ง และผัดอาหารรสเลศิตัง้แตเ่ริม่ตน้ เรอืปริ๊น  
                เซสเสนอทางเลอืกในการรับประทานอาหารทีไ่มม่ใีครเทยีบไดท้ัว่ทัง้เรอืพรอ้มอาหารเลศิ          
                รสทีห่ลากหลายเพือ่ใหเ้หมาะกับทกุลิน้ ตัง้แตต่ัวเลอืกบฟุเฟ่ตท์ีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุไปจนถงึพซิ  
                ซา่กรูเ์มต ์ขนมหวาน ของหวานและอกีมากมาย 

 

Day 1        โตเกยีว (โยโกฮามา่), ประเทศญีปุ่่ น 

Day 2       นา่นน า้สากล , ประเทศญีปุ่่ น 



        
 
       ดว้ย Application OceanNow® ใหมล่า่สดุน้ี คณุสามารถปรับแตง่ทกุแง่มมุของเวลา 

        อาหารได ้ท าการจองหอ้งอาหารหลกัหรอืรา้นอาหารพเิศษตามเวลาทีค่ณุตอ้งการในแตล่ะ 

       วัน รับประทานอาหารค า่แบบเป็นทางการกอ่นการแสดง หรอืสัง่อาหารและเครือ่งดืม่ไปทีร่มิ 

       สระน ้ากับ OceanNow® ทางเลอืกขึน้อยูก่บัคณุจรงิๆ 

 

 

หอ้งอาหารทีร่วมอยูใ่น Package แลว้ 

การเดนิทางของชอ็กโกแลต ดืม่ด า่กับช็อกโกแลตแฟนตาซ ี

มอีาหารบางอยา่งทีส่รา้งแรงบันดาลใจใหม้ากพอๆ กับช็อกโกแลต พ่อครัวขนมของเราถา่ยทอดความรัก

ในช็อกโกแลตของพวกเขาไปสูข่นมทีท่ ามอืซึง่ออกแบบมา

เฉพาะส าหรับโปรแกรม Chocolate Journeys℠ ของเรา การ

สรา้งสรรคอ์ันแสนหวานเหลา่น้ีผสมผสานชอ็คโกแลตคณุภาพ

ระดับพรเีมยีมเขา้กับรสชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์และการออกแบบ

อยา่งมศีลิปะ และสามารถพบไดท้ัว่ทัง้เรอื 

  



เมนู World Fresh Marketplace ของเรามใีหบ้รกิารที ่Horizon Court เพลดิเพลนิกับการเลอืกไม่

สิน้สดุทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดทัง้วันเพือ่สนองความตอ้งการ

ของทา่น ดืม่ด ่ากับอาหารนานาชาตอิันน่ารืน่รมย ์ขนมปัง

อบสดใหม ่และอาหารประจ าภมูภิาคในบรรยากาศสบาย ๆ 

ในมือ้เชา้ มือ้กลางวันหรอืมือ้ค า่ เพลดิเพลนิกับผลไมส้ด 

พาสตา้ และของหวานอันเป็นเอกลักษณ์มากมาย พรอ้ม

กับเครือ่งดืม่ทีค่ณุโปรดปรานและคณุสมบตัทิีป่รับแตง่ได ้

เชน่ สลดัและแซนวชิทีส่รา้งสรรคข์ึน้เอง 

Prego Pizzeria 

Prego เสริฟ์พซิซา่สไตลนี์โอโพลแิทนทีป่รุงสดใหมเ่ป็นชิน้ส าหรับผูโ้ดยสารของเราตลอดกาล โดยแบง่

ชิน้หรอืแบง่พายทัง้หมด คณุจะไดล้ิม้ลองอาหารจานโปรดสดุคลาสสกิทีท่ าจากแป้งคลกุดว้ยมอื ซอส

มะเขอืเทศสด ชสี และเป็ปเปอโรนี หรอืลองชมิเมนูพเิศษประจ าวัน 

Trident Grill 

เบอรเ์กอรย์า่งและ Dogs to Go 
ตามจมกูของคณุไปที ่Trident Grill ทีซ่ ึง่เบอรเ์กอรก์ าลงั
พลกิและยา่งฮอทดอ็ก เสริฟ์พรอ้มเครือ่งปรุงทีห่ลากหลาย
และมันฝร่ังทอดรอ้นๆ นอกจากน้ียังมเีบอรเ์กอรผั์ก ไสก้รอก
และอกไกย่า่ง รับรองวา่คณุจะตอ้งประทับใจเมือ่ไดพ้ักผอ่น
บนดาดฟ้า 

 

 

รมูเซอรว์สิ 24 ชม. 

ตัง้แตอ่าหารเชา้บนเตยีงไปจนถงึของวา่งยามดกึ 

เราใหบ้รกิารรูมเซอรว์สิฟรตีลอด 24 ชัว่โมงเมือ่คณุตอ้งการ

เพลดิเพลนิกบัชว่งเวลาอันเงยีบสงบในหอ้งโดยสารของคณุ

ดว้ยการรับประทานคลบัแซนวชิแสนอร่อย หรอืบางทอีาจจะ

เป็นเคก้ช็อกโกแลตฟัดจช์ ิน้นัน้ทีค่ณุไมอ่าจลมืได ้ใหร้างวัล

ตัวเองดว้ยอาหารเชา้บนเตยีง หรอืพักในอาหารค า่แบบ

ใกลช้ดิ หรอืแมแ้ตค่อ็กเทลในหอ้งนอนแสนสบายของคณุ 

รูมเซอรว์สิตลอด 24 ชัว่โมงอยูห่า่งออกไปเพยีงแคโ่ทร 



 
 

 

 

07.00 น.       เรอืจอดทีท่า่เรอื อาโอโมร ิ

เชา้, กลางวัน, เย็น     **รบัประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น บนเรอืส าราญ** 
                 

                  ทา่นสามารถเทีย่วเองอสิระไปเทีย่วสถานทีส่ าคญัตา่งๆไดเ้ต็มที ่
                  หรอืซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังกับทางเรอืลว่งหนา้จะมเีจา้หนา้ทีแ่จง้สถานทีนั่ดพบและเวลาลงเรอื   

       หากทา่นเทีย่วเองอสิระ  กรุณากลับขึน้เรอืกอ่นเรอืออกอยา่งนอ้ย 1-2 ชัว่โมง  
 

อาโอโมรเิป็นจังหวัดในภมูภิาคโทโฮค ุอยูเ่หนือสดุของเกาะฮอน

ช ูมเีมอืงทอ่งเทีย่วทีคุ่น้หกูนัดอียา่งฮโิรซาก ิและมอีโุมงคย์าว

ทีส่ดุในโลกซึง่เชือ่มไปถงึฮอกไกโดผา่นชอ่งแคบสงึะ

ร ุ นอกจากน้ีอาโอโมรยัิงขึน้ชือ่เรือ่งแอปเป้ิลอร่อย เป็นจังหวดัที่

เพาะปลกูแอปเป้ิลไดม้ากทีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นจังหวดัเดยีวใน

ญีปุ่่ นทีผ่ลติฟัวกราหรอืตับหา่น  

 

 

สถานทีเ่ทีย่วน่าสนใจ 

Day 3      อาโอโมร ิ, ประเทศญีปุ่่ น 



 

17.00 น.   เรอืออกจากทา่เรอื อาโอโมร ิ

 

 

 

 

07.00 น.       เรอืจอดทีท่า่เรอื ซากาตะ 

เชา้, กลางวัน, เย็น     **รบัประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น บนเรอืส าราญ** 
                 

                  ทา่นสามารถเทีย่วเองอสิระไปเทีย่วสถานทีส่ าคญัตา่งๆไดเ้ต็มที ่
                  หรอืซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังกับทางเรอืลว่งหนา้จะมเีจา้หนา้ทีแ่จง้สถานทีนั่ดพบและเวลาลงเรอื   

       หากทา่นเทีย่วเองอสิระ  กรุณากลับขึน้เรอืกอ่นเรอืออกอยา่งนอ้ย 1-2 ชัว่โมง  
 

 
     ซากาตะ เป็นเมอืงขนาดกลางในจังหวัดยามากาตะ ซากาตะตัง้อยู ่   

       ในทีร่าบโชไนอันอดุมสมบรูณ์ซึง่ขึน้ชือ่เรือ่งขา้วคณุภาพสงู เมอืง

เตบิโตขึน้เป็นจุดแวะส าคัญตามเสน้ทางเดนิเรอืชายฝ่ังทีเ่ชือ่มตอ่ 

       ฮอกไกโดกับโอซากา้ผา่นทา่เรอืตา่งๆ 

 

 

 

 

 

สถานทีเ่ทีย่วน่าสนใจ 

 
 

16.00 น.   เรอืออกจากทา่เรอื ซากาตะ 

 

 

 

 

 

 

Day 4        ซากาตะ, ประเทศญีปุ่่ น 



 

 

06.30 น.       เรอืจอดทีท่า่เรอื คานาซาวา 

เชา้, กลางวัน, เย็น     **รบัประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น บนเรอืส าราญ** 
                 

                  ทา่นสามารถเทีย่วเองอสิระไปเทีย่วสถานทีส่ าคญัตา่งๆไดเ้ต็มที ่
                  หรอืซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังกับทางเรอืลว่งหนา้จะมเีจา้หนา้ทีแ่จง้สถานทีนั่ดพบและเวลาลงเรอื   

       หากทา่นเทีย่วเองอสิระ  กรุณากลับขึน้เรอืกอ่นเรอืออกอยา่งนอ้ย 1-2 ชัว่โมง  
 

 

เมอืงคานาซาวะ (Kanazawa) ในจงัหวดัอชิคิะวะ 

(Ishikawa) เป็นเมอืงทีม่วีัฒนธรรมประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน และ

เป็นเมอืงยอดนยิมทีส่าวๆ มกัพากันมาทอ่งเทีย่ว หากใครมโีอกาส

ไดม้าทีน่ี่ ขอแนะน าใหเ้ดนิเลน่ไปตามถนนหนทางทา่มกลาง

บรรยากาศเกา่ๆ พลางเอร็ดอร่อยกับการตระเวนชมิของหวาน และ

แวะชอ้ปป้ิงตามรา้นขายของกระจุกกระจกิสไตลซ์กักะ (Zakka) 

น่ารักๆ มากมาย นอกจากนีย้ังมสีถานทีใ่หไ้ดท้ดลองท างานฝีมอือัน

เป็นวัฒนธรรมโบราณของญีปุ่่ นอกีหลายแหง่เลยทเีดยีว ในครัง้น้ีจงึ

จะขอแนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเก๋ๆ  ในคานาซาวะใหนั้กทอ่งเทีย่ว

สาวๆ ไดรู้จ้ักกัน 

สถานทีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจ 

 

18.00 น.   เรอืออกจากทา่เรอื คานาซาวา 

 

 

07.00 น.       เรอืจอดทีท่า่เรอื ซาไกมนิาโตะ 

เชา้, กลางวัน, เย็น     **รบัประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น บนเรอืส าราญ** 
                 

                  ทา่นสามารถเทีย่วเองอสิระไปเทีย่วสถานทีส่ าคญัตา่งๆไดเ้ต็มที ่
                  หรอืซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังกับทางเรอืลว่งหนา้จะมเีจา้หนา้ทีแ่จง้สถานทีนั่ดพบและเวลาลงเรอื   

       หากทา่นเทีย่วเองอสิระ  กรุณากลับขึน้เรอืกอ่นเรอืออกอยา่งนอ้ย 1-2 ชัว่โมง  
 
 
 
 
 
 
 

Day 5         คานาซาวา, ประเทศญีปุ่่ น 

Day 6        ซาไกมนิาโตะ, ประเทศญีปุ่่ น 



สถานทีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจ 

ทา่เรอืประมงเลก็ๆ ทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งทะเล ทอ้งฟ้า และภเูขา     

ไดรั้บการยกยอ่งมาเป็นเวลาหลายศตวรรษส าหรับอาหาร  

ทะเลชัน้เลศิ ทีน่ี่ ทะเลญีปุ่่ นใหผ้ลผลติทัง้ปแูละฮอนมากโุระ  

ซึง่เป็นปลาทนู่าครบีน ้าเงนิทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากนัก  

ชมิทัว่โลก  

ซาไกมนิาโตะ   ถนนมซิกุ ิชเิงะร ุ(Mizuki Shigeru Road)
ตัง้อยูท่ี ่เมอืงซาไกมนิาโตะ ในจงัหวดัทตโตร ิ ชือ่ของถนนนัน้  
ตัง้ตามชือ่ของอาจารยม์สิกุ ิชเิงร ุซึง่เป็นนักวาดการต์นู   
       ชือ่ดัง เจา้ของผลงานเรือ่ง “อสรูนอ้ยคทิาโร ่ผูซ้ ึง่มถี ิน่
ก าเนดิอยู ่ณ เมอืงแหง่น้ี 
ตลอดสองฝ่ังของถนน มกีารประดับตกแตง่ดว้ยตวัการต์นูอสรูที่
ปรากฎในเรือ่งอสรูนอ้ยคทิาโร่ถงึ 177 ตวั อกีทัง้ยังมรีา้นคา้ใหซ้ือ้
ของฝากจากคาแร็กเตอรจ์าก“อสรูนอ้ยคทิาโรท่ีไ่ดรั้บความนยิม
อยา่งมากในดา้นการทอ่งเทีย่วภนนเสน้น่ี รวมถงึรา้นอาหารทะเล            

                                               และ ตลาดอาหารทะเล ที ่ใหมส่ดอกีดว้ย 
 

17.00 น.   เรอืออกจากทา่เรอื ซาไกมนิาโตะ 

 

 

 

เชา้, กลางวัน, เย็น     **รบัประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น บนเรอืส าราญ** 
                 

07.00 น.                 เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื ปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้  
              
                            ทา่นสามารถเทีย่วเองอสิระไปเทีย่วสถานทีส่ าคญัตา่งๆไดเ้ตม็ที ่
                            หรอืซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังกับทางเรอืลว่งหนา้จะมเีจา้หนา้ทีแ่จง้สถานทีนั่ดพบและ 
                            เวลาลงเรอื   

                 หากทา่นเทีย่วเองอสิระ  กรุณากลับขึน้เรอืกอ่นเรอืออกอยา่งนอ้ย 1-2 ชัว่โมง  
 
                            มหานครปซูาน เป็นเมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้มปีระชากรประมาณ  
                            3.65 ลา้นคน 

 
                 และปซูานยังคงเป็นเมอืงทีใ่หญอ่ันดับ 2 ของประเทศรองจาก โซล  

                 ทา่นสามารถเดนิเลน่ถนนสายชอ้ปป้ิงหลาหลายที ่ตลาดปลา อาหารทะเล อันโดง่ดัง  

                 ไมแ่พท้ีก่รุงโซลเลย 

 

 

 

 

Day 7        ปซูาน, ประเทศเกาหลใีต ้

https://www.japankakkoii.com/japan-travel/review-mizuki-shigeru-road-tottori/
https://www.japankakkoii.com/japan-travel/review-mizuki-shigeru-road-tottori/
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


สถานทีเ่ทีย่วน่าสนใจ 

 

16.00 น.   เรอืออกจากทา่เรอื ปซูาน 

 

 

เชา้           **รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืจัดใหบ้นเรอืส าราญ** 

10.00 น.         เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื คาโกชมิะ,ประเทศญีปุ่่ น 
                     ทา่นสามารถเทีย่วเองอสิระไปเทีย่วสถานทีส่ าคัญตา่งๆไดเ้ต็มที ่หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง 
                     กับทางเรอื ลว่งหนา้จะมเีจา้หนา้แจง้ทีส่ถานทีนั่ดพบและเวลาลงเรอื   

          หากทา่นเทีย่วเองอสิระ  กรุณากลับขึน้เรอืกอ่นเรอืออกอย่างนอ้ย 1-2 ชัว่โมง  
 

 
 
สถานทีเ่ทีย่วน่าสนใจ 

 

19.00 น.       เรอืออกจากทา่เรอืคาโกชมิะ,ประเทศญีปุ่่ น 

เย็น          รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืจัดใหบ้นเรอืส าราญ หลังจากนัน้ทา่นสามารถเขา้  
                   ร่วมกจิกรรมบนเรอืหรอืพักผอ่นไดต้ามอธัยาศัย 
 
 

Day 8        คาโกชมิะ, ประเทศญีปุ่่ น (Kagoshima, Japan) 



 
 
 

 

 

เชา้, กลางวัน, เย็น     **รบัประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น บนเรอืส าราญ** 
 
                วันน้ีเป็นวันทีท่า่นจะไดส้นุกสนาน และเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่ง ๆ มากมายบนเรอื ที ่ 
                มใีหท้กุทา่นร่วมสนุกกันตลอดทัง้วัน 
                 
 
 

 

 

เชา้            รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืจัดใหบ้นเรอืส าราญ 

06.30 น.         เรอืจอดเทยีบทา่ที ่โตเกยีว, ประเทศญีปุ่่ น 
           กอ่นลงจากเรอื Princess Diamond, กรุณาตรวจสมัภาระและสิง่ของของทา่นให ้   
                    เรยีบรอ้ย 
 
                    สถานทีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจ  

        
 
 
 
 

 

  

Day 9       นา่นน า้สากล , ประเทศญีปุ่่ น 

Day 10       โตเกยีว (โยโกฮามา่), ประเทศญีปุ่่ น 



ประเภทหอ้งพกั 

 Interior 

 

Ocean view 

 

  

Balcony 

 

 



Mini-Suite 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

➢ คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั 
➢ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ญีปุ่่ น 
➢ คา่ทวัรบ์นฝั่งในแตล่ะเมอืงทีเ่รอืจอดเทยีบทา่ 
➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ดทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่อนิเตอรเ์น็ท, 

คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ  
➢ ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
➢ คา่ทปิพนกังานบนเรอื : หอ้ง Inside/Ocean View/Balcony $14.50 ตอ่วนั 

        หอ้ง Mini Suite   $15.50  ตอ่วนั 
   หอ้ง Suite           $16.50  ตอ่วนั 

 

เงือ่นไขการจอง 

➢ ช าระคา่เรอืเต็มจ านวน หลังจากไดรั้บการยนืยัน 

➢ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับระยะเวลาในการจอง และ จ านวนหอ้ง
วา่ง 

➢ การไมเ่ขา้ร่วมกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือาหารบางมือ้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

**ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลง 

กรณียกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัฯ 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

