
  

 

สัมผัสประสบการณ์บนเรือส าราญสดุหรู 

เส้นทาง ญี่ปุ่น-เกาหลีใต ้

Costa neoRomantica 

(ฟุกุโอกะ - ไมซูร ุ- คานาซาวะ - ปูซาน - ฟุกุโอกะ)  

เดินทาง: 22 – 27 ก.ค. 2562 (6 วัน 4 คืน)  

เริ่มตน้ 46,999 บาท 

 



  

 

“ รวมต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย” 

 “ชมศาลเจ้าดาไซฟุ แห่งเมืองฟุกุโอกะ” 

“เยือนเมืองสวยชายทะเล ไมซูรุ” 

“คานาซาวะ เมืองยอดนิยมของสาวๆ” 

 “มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง” 

 

รายละเอยีดโปรแกรม 

วนัที ่22 ก.ค. 12 สนามบนิสวุรรณภูม/ิกรงุเทพฯ 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดย สายการบนิไทย ซ่ึงมีเจ้าหน้าที่

คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

 

วันที่ 23 ก.ค. 12 กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ - เช็คอินขึ้นเรือสําราญ Costa neoRomantica 

00.50 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 

TG648 

03.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชั่วโมง หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ 

เมืองฟุกุโอกะ เมืองที่มีความสําคัญในฐานะที่เป็นจุดแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและทวีปเอเชีย

มาตั้งแต่โบราณ เมืองฟุกุ โอกะอยู่ในภูมิภาคคิวชูตอนเหนือหันหน้าเข้าหาทะเลสึโอทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลเก็นไคทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ นอกจากนี้เมืองฟุกุโอกะยังถือได้ว่าเป็นเมือง

แรกในประเทศญ่ีปุ่นที่ เปิดรับวัฒนธรรมมาจากจีน

แผ่นดินใหญ่ เมืองฟุกุโอกะมีความเจริญรุ่งเรืองและ

กลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคคิวชูนับตั้งแต่มีการ

จัดตั้งรัฐบาลแห่งคิวชูหรือที่เรียกว่า “ดาไซฟุในศตวรรษ



  

 

ที่ 2” นําท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่สุกะวะระ มิจิซะเนะ (Sugawara 

Michizane) ผู้มีอัจฉริยภาพทางการเรียนรู้และมีความสามารถต่างๆ มากมายตั้งแต่วัยเยาว์ ผู้คน

จํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาจึงนิยมเดินทางมาเพื่อขอพรในเรื่องของการศึกษา 

เช่น ขอให้สอบผ่านหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก

ได้จากร้านค้าด้านหน้าบริเวณทางเข้าศาลเจ้าได้อีกด้วย  

เที่ยง นําท่านเช็คอินเพื่อขึ้นเรือสําราญ Costa neoRomantica ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมการ

บริการในระดับสากล หัวหน้าทัวร์จะพาท่านเดินชมภายในเรือสําราญฯ เพื่อรับทราบถึง

รายละเอียดและสถานที่ต่างๆ บนเรือสําราญฯ (หากเวลาเอื้ออํานวย) ท่านสามารถรับประทาน

อาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด  ตามห้องอาหารต่างๆ 

 *** ก่อนที่เรือสําราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล 

(Muster Drill)โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กําหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพล

ของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

11.00 น. เรือสําราญออกจากเมืองฟุกุโอกะ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองไมซูรุ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 

 ห้องอาหารที่ให้บริการบนเรือสําราญ Costa neoRomantica – ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 - Botticelli Restaurant  ชั้น 3 

 - Giardino Buffet Restaurant ชั้น 10 (บุฟเฟ่ต์) 

ห้องอาหารพิเศษที่ให้บริการบนเรือสําราญ Costa neoRomantica – เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 - La Fiorentina Steak House ชั้น 4  

 - Capri Pizzeria  ชั้น 11 

 - Grill Capri Grill area  ชั้น 11 

 หลังรับประทานอาหารค่ํา ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งบนเรือสําราญท่านจะได้พบกับ

ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย 5 มื้อต่อวัน ชมการ

แสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหาร รื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นรํา **ท่านสามารถรับทราบ

รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือสําราญ Costa neoRomatica จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จาก

เอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** 

 

วันที่ 24 ก.ค. 12 ไมซูรุ, ญี่ปุ่น  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 

 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออกกําลังกายรับ

อรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้บริการของ

ห้อง Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม 

เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือสําราญ สําหรับท่านที่ชอบการ

เสี่ยงดวง, เสี่ยงโชค ห้อง Casino บนเรือสําราญสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็น

อย่างด ี



  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 

13.30 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมืองไมซูรุ ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียวโต ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นท่าเรือที่เป็นประตู

เปิดสู่อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของเมืองมรดกโลกเกียวโต มะอิซุรุ แปลความหมายว่า “นก

กระเรยีนกระพอืปีก” หากท่านใดสนใจจะซ้ือทัวร์เสริมกับทางเรือ หัวหน้าทัวร์จะคอยให้คําแนะนําและ

พาท่านไปซื้อที่เคาน์เตอร์ขายทัวร์   

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  “นั่งเคเบิลคาร์”  (ขึ้นอยู่กับสภาพ

ภูมิอากาศ) เพื่อขึ้นชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3   ของญ่ีปุ่น 

ทุกท่านจะได้เห็นสันทรายสีขาวสะอาดและแนวต้นสนสี

เขียวทอดยาว ตัดผ่านอ่าวมิยาสึ บนคาบสมุทรทังโกะ ดู

คล้ายกับสะพาน จึงเป็นที่มาของชื่อ “อามาโนะฮาชิดาเตะ” 

ซึ่งมีความหมายว่า “สะพานสูส่รวงสวรรค์” หากท่านมอง

ลอดใต้หว่างขา ท่านจะเห็นท้องฟ้าและทะเลกลับหัว ราว

กับได้เห็นภาพมังกรกําลังบินขึ้นสู่สรวงสวรรค์ 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 

22.00 น. เรือสําราญออกจากเมืองไมซูรุ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองคานาซาวะ 

 

วันที่ 25 ก.ค. 2512 คานาซาวะ, ญี่ปุ่น  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 

01.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ เมืองคานาซาวะ ในจังหวัดอิชิคาว่า เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม นอกจากนี้คานาซาวะยังมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมย้อมที่โดดเด่นซึ่งรู้จักกันในชื่อของ 

“คะกะ-ยูเซ็น” งานชุบทองที่เรียกว่า “คานาซาวะ-ฮะกุ” เครื่องปั้นดินเผา “คุตานิ-ยากิ” รวมถึงงาน

ฝีมือแบบดั้งเดิมและความชํานาญเฉพาะท้องถิ่นอีกหลายอย่าง ยิ่งไปกว่านั้นคานาซาวะยังเป็นเมือง

ที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลรสเลิศอีกด้วย 

 หากท่านใดสนใจจะซื้อทัวร์เสริมกับทางเรือ หัวหน้าทัวร์จะคอยให้คําแนะนําและพาท่านไปซื้อที่

เคาน์เตอร์ขายทัวร์   

ทัวร์เสริมที่น่าสนใจ (Shore Excursion) 

Code: 01U4 Tour of Kanazawa with Lunch   US$ 44  

Code: 01U5 Shirakawa – Go & the Higashi Chaya   US$ 104 

Code: 01U1 Tateyama Kurobe Alpine Route  US$ 114 

Code: 01U2 The Best of Kanazawa    US$ 44 



  

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  

สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen) สวนพฤกษชาติแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะและ

ตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทคานาซาวะ เป็นสวนที่

ใช้เวลาในการสร้างยาวนานร่วม 2 ศตวรรษ 

ซึ่งในสมัยก่อนไม่เปิดให้คนภายนอกเข้ามา

เยี่ยมชมสวนแห่งนี้ แต่ต่อมา  ได้มีการเปิดให้

เป็นสวนสาธารณะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1321 ได้รับ

การยกย่องให้ เป็น 1 ใน 3 สวนที่มีความ

สวยงามที่สุดในญ่ีปุ่นและยังมีความสวย

สมดุลที่สุดในบรรดาทั้งสวนสามแห่งและสวนแห่งนี้มีจุดเด่นตรงบริเวณกลุ่มต้นสนคาราซากิ 

(karasaki) ที่มีการสร้างเชือกยึดเป็นลักษณะคล้ายร่มคลุมเอาไว้เพื่อกันไม่ให้หิมะหล่นลงมาทับทํา

ให้กิ่งหักเสียหายในช่วงฤดูหนาว 

ย่านโรงน้าํชาฮิงาชชิายะ (Higashi Chaya District) เป็นเขตร้านน้ําชาในสมัยโบราณ บริเวณย่านนี้

มีอาคารเก่าแก่ที่อายุไม่น้อยกว่า 130 ปี ตั้งเรียง

รายอยู่ สมัยเอ  โดะเขตร้านน้ําชาฮิงาชิชายะ เป็น

เขตร้านน้ําชาที่ใหญ่ที่สุด บนพื้นถนนจะปูด้วย

หินต  ลอดทั้งสาย ทําให้ดูเป็นบรรยากาศที่มีมนต์

ขลังแบบญ่ีปุ่น เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นทีระลึก

อย่างมาก ตลอดสองข้างทางในย่านนี้ยังมีร้าน

ขายของที่ระลึกและร้านคาเฟ่สวยๆ สไตล์ญ่ีปุ่น ตั้งเรียงรายอยู่มากมาย ขนมยอดนิยมของที่นี่นั่นก็

คือซอฟท์ครีม ที่ถูกเคลือบด้วยแผ่นทองคําเปลวของเมืองคานาซาวะ หากได้มาเที่ยวที่แห่งนี้แล้ว

ไม่ได้ลองชิมซอฟท์ครีมถือว่าพลาดเลยทีเดียว 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 

13.30 น. เรือสําราญออกจากเมืองคานาซาวะ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี 

 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออกกําลังกายรับ

อรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้บริการของ

ห้อง Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม 

เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือสําราญ สําหรับท่านที่ชอบการ

เสี่ยงดวง, เสี่ยงโชค ห้อง Casino บนเรือสําราญสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็น

อย่างด ี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 

 

 

 



  

 

วันที่ 21 ก.ค. 12 ปูซาน, เกาหลีใต้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 

 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออกกําลังกายรับ

อรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้บริการของ

ห้อง Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม 

เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือสําราญ สําหรับท่านที่ชอบการ

เสี่ยงดวง, เสี่ยงโชค ห้อง Casino บนเรือสําราญสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็น

อย่างด ี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 

14.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี

ใต้ เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากร

ประมาณ 3.15 ล้านคน และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่

อันดับ 2 รองจากกรุงโซลท่านสามารถนั่งรถ Shuttle 

Bus ของทางเรือไปยังแหล่งช้อปปิ้ง  นัมโพดง 

(Nampodong Shopping Street) ได้ ซึ่งเป็นย่านช้อป

ปิ้งชื่อดังแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน มีสินค้ามากมาย

หลากหลายราคาทั้งแบรนด์ของต่างชาติและแบรนด์ของ

เกาหลีเอง ร้านค้าเรียงรายเป็นแนวยาวตลอดเส้นทาง

เป็นย่านช้อปปิ้งที่คึกคักมากซึ่งถนนนัมโพดงมีทางเชื่อม

ไปยัง หอคอยปซูาน (Busan Tower) ตั้งอยู่บนสวนยงดู

ซาน Yongdusan Park 

 หากท่านใดสนใจจะซื้อทัวร์เสริมกับทางเรือ หัวหน้าทัวร์จะคอยให้คําแนะนําและพาท่านไปซื้อที่

เคาน์เตอร์ขายทัวร์   

ทัวร์เสริมที่น่าสนใจ (Shore Excursion) 

Code: 01VB Beomeosa Temple & Gamcheon Culture Villlage US$45 

Code: 010D  Highlight of Busan     US$54 

Code: 010E  Cultural Tour to Gyeongju    US$45 

Code: 1145 Busan Aquarium & Busan Market   US$55 

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 

 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Villlage)  หรือ ซานโตรินี่เกาหลี โดยชื่อเรียกนี้

มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บน เนินเขา เรียงตัว

สลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัย  สงครามเกาหลี จนในปี 

2004 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 

บ้านเรือน หลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง

สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ 



  

 

 วัดเบียวเมียวซา (Beomeosa Temple) วัดเบียวเมียวซาเป็นวัดเก่าแก่ มีประวัติยาวนานมากกว่า 

1,300 ปี เป็นวัดที่มีความสวยงาม น่าเดินเที่ยวเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติมากๆ วัดจะตั้งอยู่บนภูเขา 

Geumjeongsan จึงทําให้วัดแห่งนี้มีอากาศดี เย็นสบาย เงียบสงบ เหมาะแก่การมานั่งสมาธิและ

สวดมนต์ และภายในวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมฝึกสมาธิแก่ผู่ที่สนใจให้เข้าร่วมได้ และถ้ามาช่วงฤดู

ใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว จะได้บรรยกาศที่สวยงามมาก เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมของเมืองปูซาน

เลยทีเดียว 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 

22.00 น. เรือสําราญออกจากเมืองปูซาน เพื่อมุ่งหน้าสู่เมือง ฟุกุโอกะ 

หมายเหตุ 

ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่

วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่

ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่งขึ้น สําหรับท่านที่

ต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดย

อัตโนมัติ 

 

วันที่ 22 ก.ค. 12  ฟุกุโอกะ, ญี่ปุ่น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 

03.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมืองฟกุุโอกะ นําท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสําราญ และนําท่านผ่านพิธี

การตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองฟุกุโอกะ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 

ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอก ะ เพื่อ

เดินทางกลับประเทศไทย 

11.35 น.  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 

14.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

#################### 

อตัราคา่บรกิาร 

แบบหอ้งพกั 

ผูใ้หญท่า่นละ 

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

ผูใ้หญท่า่นที ่3 และ 4 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่ 

หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง 
46,999 - - 14,000 

หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง 
49,999 - - 15,000 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 
52,999 - - 20,000 

**กรุป๊ออกเดนิทางขัน้ต่าํ 15 คน ในกรณทีีก่รุ๊ปต่าํกวา่ 15 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา** 



  

 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (Ocean view cabins)  

: ขนาด 16.6 sq.m 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside cabin)  

: ขนาด 11.1 sq.m. 

 

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony cabin)  

: ขนาด 24.2 sq.m. 

 

แบบห้องพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม: 

1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินไทย 

2. ค่าห้องพักบนเรือสําราญ 4 คืน ตามแบบห้องพักที่ท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน) 

3. ค่ารถรับ – ส่ง และทัวร์ตามที่ระบุในโปรแกรม 

4. ค่าอาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

5. ค่าภาษีสนามบิน และ ภาษีท่าเรือ 



  

 

6. หัวหน้าทัวร์คนไทยเพื่อดูแลคณะ 

7. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ําหนักหรือ

จํานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 20 ปี) 

9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 20 ปี) 

10. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 30 ปี 

 

อตัรานี้ไมร่วม: 

1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 เปอร์เซ็นต์ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ  

4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 

5. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม 

6. ค่าประกันภัยบนเรือ 

7. ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 54 (ชําระบนเรือ)  

8. ค่าภาษีขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (International Tourist Tax) ท่านละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ชําระบนเรือ) 

9. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 

เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง

การเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลด

ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 

 

การสาํรองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน 

2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการสํารองการ

เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ 

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง    45 วัน และจะมี

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน และบริษัทเรือสําราญเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง 

4. สําหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหา

รถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการ กันเยอะ ร้านค้า 

ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้

ท่านทําความเข้าใจก่อนการจองทัวร์ 



  

 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 – 45 วัน หักค่าบริการ ยดึคา่มดัจาํ 20,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 30% ของค่าทัวร์ 

 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทาง 14 วัน ไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั้งสิน้ 

 ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ นําเงินชําระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนําเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการแจ้ง

ยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชําระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน

นั้นๆ 

 

หมายเหต:ุ 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่

สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือสําราญ มีการแจ้งเปลี่ยนท่าเรือในการจอด 

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออํานวยโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด

หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

6. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน 

โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น การนําสิ่งของผิด

กฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ ที่ส่อไปในทางเสื่อมเสีย

และผิดกฎหมาย 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ํามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 




