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Costa neoRomantica 
 

(ฟกุโุอกะ -ไมซรู ุ– คานาซาวะ – ปซูาน – ฟกุโุอกะ)  

เดินทาง: 22 – 27 ก.ค. 2562 

(6 วนั 4 คืน) 

 
 

เริ่มตน้ 46,999บาท 

 



 

 

“ รวมตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั โดยสายการบินไทย” 

 “ชมศาลเจา้ดาไซฟ ุแห่งเมืองฟกุโุอกะ” 

“เยือนเมืองสวยชายทะเล ไมซรู”ุ 

“คานาซาวะ เมืองยอดนิยมของสาวๆ” 

 “มีหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดินทาง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa neoRomantica 
 



 

 

รายละเอียดโปรแกรม 

วันที่ 22 ก.ค. 62 สนามบนิสุวรรณภูม/ิกรุงเทพฯ 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ประตูหมายเลข  2 เคาน์เตอร์  D โดยสายการบิน ไทย ซึง่มี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

 
วันที่ 23 ก.ค. 62 กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ - เช็คอินขึน้เรือส าราญ Costa neoRomantica 
00.50 น. เหินฟา้สู ่สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ เกาะคิวชู  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี 

TG648 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ตามเวลาท้องถ่ินซึง่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ชัว่โมง  หลงัจาก ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  นําทา่นเดินทางสู ่
เมืองฟุกุโอกะ เมืองท่ีมีความสาํคญัในฐานะที่เป็นจุดแลกเปลีย่นระหวา่งประเทศญ่ีปุ่ นและทวีป
เอเชียมาตัง้แตโ่บราณ เมืองฟุกโุอกะ อยูใ่นภมิูภาคคิวชูตอนเหนือหนัหน้าเข้าหาทะเลสโึอทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือและทะเลเก็นไคทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ นอกจากนีเ้มือง ฟุกุโอกะยงัถือได้
วา่เป็นเมืองแรกในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเปิดรับวฒันธรรมมาจากจีนแผน่ดินใหญ่ เมืองฟุกุโอกะมีความ
เจริญรุ่งเรืองและกลายเป็น ศนูย์กลางของภมิูภาคคิวชูนบัตัง้แต่ มีการจดัตัง้รัฐบาลแหง่คิวชูหรือท่ี
เรียกวา่ “ดาไซฟุในศตวรรษที่ 7” นําทา่นชม ศาลเจ้า
ดาไซฟุ  ซึง่สร้าง ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแดส่กุะวะระ มิจิ
ซะเนะ (Sugawara Michizane) ผู้ มีอจัฉริยภาพ
ทางการเรียนรู้และมีความสามารถตา่งๆ มากมายตัง้แต่
วยัเยาว์ ผู้คนจํานวนมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัเรียน
นกัศกึษาจึงนิยมเดินทางมาเพื่อขอพรในเร่ืองของ
การศกึษา เช่น ขอให้สอบผา่นหรือสอบเข้ามหาวิทยาลยัได้ นอกจากนีย้งัสามารถเลอืกซือ้ของฝาก
ของท่ีระลกึได้จากร้านค้าด้านหน้าบริเวณทางเข้าศาลเจ้าได้อีกด้วย  

เที่ยง นําทา่นเช็คอินเพื่อขึน้เรือสาํราญ Costa neoRomantica ท่ีหรูหราในสไตล์ยโุรป พร้อมการบริการ
ในระดบัสากล หวัหน้าทวัร์จะพาทา่นเดินชมภายในเรือสาํราญฯ เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและ
สถานท่ีตา่งๆ บนเรือสาํราญฯ (หากเวลาเอือ้อํานว ย) ทา่นสามารถรับประ ทานอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึง่มีบริการตลอด  ตามห้องอาหารตา่งๆ 



 

 

 *** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภยัตาม
หลักสากล (Muster Drill)โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดย
สังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

16.00 น. เรือสาํราญออกจากเมืองฟุกโุอกะ เพื่อมุ่งหน้าสูเ่มืองไมซูรุ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ 
 ห้องอาหารที่ให้บริการบนเรือส าราญ Costa neoRomantica – ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 - Botticelli Restaurant  ชัน้ 8 
 - Giardino Buffet Restaurant ชัน้ 10 (บุฟเฟ่ต์) 

ห้องอาหารพิเศษที่ให้บริการบนเรือส าราญ Costa neoRomantica – เสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม 

 - La Fiorentina Steak House ชัน้ 9  
 -  Capri Pizzeria   ชัน้ 11 
 - Grill Capri Grill area  ชัน้ 11 
 หลงัรับประทานอาหารค่ํา ทา่นสามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยั ซึง่บนเรือสาํราญทา่นจะได้พบกบั

ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอ่ิมกบัอาหารสไตล์ยโุรป และ อาหารเอเชีย 5 มือ้ตอ่วนั ชม
การแสดงแสนอลงัการทกุคืนหลงัอาหาร ร่ืนเริงกบัการร้องเพลงและเต้นรํา **ท่านสามารถ
รับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือส าราญ Costa neoRomatica จะจัดขึน้ในวัน
ถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** 

 
วันที่ 24 ก.ค. 2562 ไมซูรุ, ญ่ีปุ่ น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ 
 อิสระให้ทา่นได้พกัผอ่นตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของทา่น หรือเลอืกท่ีจะไปออกกําลงักายรับ

อรุณด้วยการจ็อกกิง้บนชัน้ดาดฟา้ หรือหากต้องการฟิตร่างกายทา่นสามารถเลอืกใช้บริการของ
ห้อง Fitness Center สว่นทา่นท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ ก็สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการเลอืกชม 
เลอืกซือ้ สนิค้าที่ระลกึ สนิค้าแบรนด์ตา่งๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือสาํราญ สาํหรับทา่นท่ีชอบการ
เสีย่งดวง, เสีย่งโชค ห้อง Casino บนเรือสาํราญสามารถตอบสนองความต้องการของทา่นได้เป็น
อยา่งดี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ 



 

 

13.30 น. เรือสาํราญจอดเทีย บทา่ ณ เมืองไมซูรุ  ตัง้อยูใ่นจงัหวดัเกียวโต ซึง่กลา่วได้วา่เป็นทา่เรือท่ีเป็น
ประตเูปิดสูอ่นสุรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ของเมืองมรดกโลกเกียวโต มะอิซุรุ แปลความหมาย
วา่ “นกกระเรียนกระพือปีก” หากทา่นใดสนใจจะซือ้ทวัร์เสริมกบัทางเรือ หวัหน้าทวัร์จะคอยให้
คําแนะนําและพาทา่นไปซือ้ท่ีเคาน์เตอร์ขายทวัร์   

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  อยูท่างตอนเหนือของเมืองเกียวโต ทา่นสามารถ   “น่ังเคเบิลคาร์ ”  (ขึน้อยูก่บั

สภาพภมิูอากาศ ) เพื่อขึน้ชมวิวท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3  ของญ่ีปุ่ น ทกุทา่นจะได้เห็นสนัทรายสขีาว
สะอาดและแนวต้นสนสเีขียวทอดยาว ตดัผา่นอ่าวมิยาส ึ
บนคาบสมทุรทงัโกะ ดคูล้ายกบัสะพาน จึงเป็นท่ีมาของ
ช่ือ “อามาโนะฮาชิดาเตะ” ซึง่มีความหมายวา่ “สะพาน
สู่สรวงสวรรค์” หากทา่นมองลอดใต้หวา่งขา ทา่นจะเห็น
ท้องฟา้และทะเลกลบัหวั ร าวกบัได้เห็นภาพมงักรกําลงั
บินขึน้สูส่รวงสวรรค์ 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ 
22.00 น. เรือสาํราญออกจากเมืองไมซูรุ เพื่อมุ่งหน้าสูเ่มืองคานาซาวะ 
 
วันที่ 25 ก.ค. 2562 คานาซาวะ, ญ่ีปุ่ น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ 
06.30 น. เรือจอดเทียบทา่ ณ เมืองคานาซาวะ  ในจงัหวดัอิชิคาวา่ เป็นเมืองศนูย์กลางการปกครอง 

เศรษฐกิจและวฒันธรรม นอกจากนีค้านาซาวะยงัมีช่ือเสยีงเร่ืองผ้าไหมย้อมท่ีโดดเดน่ซึง่รู้จกักนัใน
ช่ือของ “คะกะ-ยเูซ็น ” งานชุบทองท่ีเรียกวา่ “คานาซาวะ- ฮะกุ” เคร่ืองปัน้ดินเผา “คตุานิ-ยากิ” 
รวมถึงงานฝีมือแบบดัง้เดิมและความชํานาญเฉพาะท้องถ่ินอีกหลายอยา่ง ยิ่งไปกวา่นัน้คานาซา
วะยงัเป็นเมืองท่ีขึน้ช่ือเร่ืองอาหารทะเลรสเลศิอีกด้วย 

 หากทา่นใดสนใจจะซือ้ทวัร์เสริมกบัทางเรือ หวัหน้าทวัร์จะคอยให้คําแนะนําและพาทา่นไปซือ้ท่ี
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) สวนพฤกษชาติ
แหง่นีต้ัง้อยูบ่ริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะและ
ตัง้อยูใ่กล้กบัปราสาทคานาซาวะ เป็นสวนท่ีใช้
เวลาในการสร้างยาวนานร่วม 2 ศตวรรษ ซึง่ใน
สมยัก่อนไม่เปิดให้คนภายนอกเข้ามาเยี่ยมชม
สวนแหง่นี ้แตต่อ่มา ได้มีการเปิดให้เป็นสวนสาธารณะตัง้แตปี่ ค.ศ. 1871 ได้รับการยกยอ่งให้เป็น 
1 ใน 3 สวนท่ีมีความสวยงามท่ีสดุในญ่ีปุ่ นและยงัมีความสวยสมดลุท่ีสดุในบรร ดาทัง้สวนสาม
แหง่และสวนแหง่นีมี้จุดเดน่ตรงบริเวณกลุม่ต้นสนคาราซากิ (karasaki) ท่ีมีการสร้างเชือกยดึเป็น
ลกัษณะคล้ายร่มคลมุเอาไว้เพื่อกนัไม่ให้หิมะหลน่ลงมาทบัทําให้ก่ิงหกัเสยีหายในช่วงฤดหูนาว 
ย่านโรงน า้ชาฮิงาชิชายะ (Higashi Chaya District) เป็นเขตร้านนํา้ชาในส มยัโบราณ บริเวณ
ยา่นนีมี้อาคารเก่าแก่ท่ีอายไุม่น้ อยกวา่ 180 ปี ตัง้
เรียงรายอยู่ สมยัเอ   โดะเขตร้านนํา้ชาฮิงาชิชายะ 
เป็นเขตร้านนํา้ชาที่ใหญ่ท่ีสดุ บนพืน้ถนนจะปดู้วย
หินต  ลอดทัง้สาย ทําให้ดเูป็นบรรยากาศท่ีมีมนต์
ขลงัแบบญ่ีปุ่ น เหมาะกบัการถ่ายรูปเป็นทีระลกึ
อยา่งมาก ตลอดสองข้างทางในยา่นนีย้งัมีร้าน
ขายของท่ีระลกึและร้านคาเฟ่สวยๆ สไตล์ญ่ีปุ่ น ตัง้เรียงรายอยูม่ากมาย ขนมยอดนิยมของท่ีน่ีนัน่ก็
คือซอฟท์ครีม ท่ีถกูเคลอืบด้วยแผน่ทองคําเปลวของเมืองคานาซาวะ หากได้มาเท่ียวท่ีแหง่นีแ้ล้ว
ไม่ได้ลองชิมซอฟท์ครีมถือวา่พลาดเลยทีเดียว 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ 
13.30 น. เรือสาํราญออกจากเมืองคานาซาวะ เพื่อมุ่งหน้าสูเ่มืองปซูาน ประเทศเกาหล ี



 

 

 อิสระให้ทา่นได้พกัผอ่นตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของทา่น หรือเลอืกท่ีจะไปออกกําลงักายรับ
อรุณด้วยการจ็อกกิง้บนชัน้ดาดฟา้ หรือหากต้องการฟิตร่างกายทา่นสามารถเลอืกใช้บริการของ
ห้อง Fitness Center สว่นทา่นท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ ก็สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการเลอืกชม 
เลอืกซือ้ สนิค้าที่ระลกึ สนิค้าแบรนด์ตา่งๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือสาํราญ สาํหรับทา่นท่ีชอบการ
เสีย่งดวง, เสีย่งโชค ห้อง Casino บนเรือสาํราญสามารถตอบสนองความต้องการของทา่นได้เป็น
อยา่งดี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ 
 
วันที่ 26 ก.ค. 2562 ปูซาน, เกาหลีใต้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ 
 อิสระให้ทา่นได้พกัผอ่นตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของทา่น หรือเลอืกท่ีจะไปออกกําลงักายรับ

อรุณด้วยการจ็อกกิง้บนชัน้ดาดฟา้ หรือหากต้องการฟิตร่างกายทา่นสามารถเลอืกใช้บริการของ
ห้อง Fitness Center สว่นทา่นท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ ก็สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการเลอืกชม 
เลอืกซือ้ สนิค้าที่ระลกึ สนิค้าแบรนด์ตา่งๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือสาํราญ สาํหรับทา่นท่ีชอบการ
เสีย่งดวง, เสีย่งโชค ห้อง Casino บนเรือสาํราญสามารถตอบสนองความต้องการของทา่นได้เป็น
อยา่งดี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ 
14.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบทา่ ณ เมืองปูซาน  ประเทศเกาหลี

ใต้ เมืองทา่ที่ใหญ่ท่ีสดุในประเทศเกาหลใีต้ มีประชากร
ประมาณ 3.65 ล้านคน และปซูานยงัคงเป็นเมืองท่ีใหญ่
อนัดบั 2 รองจากกรุงโซลทา่นสามารถนัง่รถ Shuttle Bus 
ของทางเรือไปยงัแหลง่ช้อปปิง้  นัมโพดง (Nampodong 

Shopping Street) ได้ ซึง่เป็นยา่นช้อปปิง้ช่ือดงัแหง่หนึง่
ของเมืองปซูาน มีสนิค้ามากมายหลากหลายราคาทัง้แบรนด์ของตา่งชาติและแบรนด์ของเกาหลี
เอง ร้านค้าเรียงรายเป็นแนวยาวตลอดเส้นทางเป็นยา่นช้อปปิง้ท่ีคกึคกัมาก ซึง่ถนนนมัโพดง มีทาง
เช่ือมไปยงั หอคอยปูซาน (Busan Tower) ตัง้อยูบ่นสวนยงดซูาน Yongdusan Park 

 หากทา่นใดสนใจจะซือ้ทวัร์เสริมกบัทางเรือ หวัหน้าทวัร์จะคอยให้คําแนะนําและพาทา่นไปซือ้ท่ี
เคาน์เตอร์ขายทวัร์   

 



 

 

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 ซานโตริน่ีเกาหล ีโดยช่ือเรียก

นีม้าจากลกัษณะอนัโดดเดน่ของหมู่บ้านวฒันธรรมคมั
ชอน หมู่บ้านท่ีตัง้อยูบ่น เนินเขา เรียงตวัสลบักนัไปมา
สสีนัสดใส ในอดีตหมู่บ้านนีเ้คยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของของ
ผู้ลีภ้ยั สงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหล ี ได้
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวมีการพฒันาปรับปรุงทศันียภาพ 
ให้นา่อยูม่ากยิ่งขึน้ บ้านเรือน หลายหลงัเปลีย่นเป็นสตดิูโอและแกลลอร่ีบางจุดก็เป็นร้านขาย
สนิค้า ทัง้สนิค้าพืน้เมืองสนิค้าสมยัใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ 

 วัดเบียวเมียวซา  (Beomeosa Temple) วดัเบียวเมียวซาเป็นวดัเ ก่าแก่ มีประวติัยาวนาน
มากกวา่ 1,300 ปี เป็นวดัท่ีมีความสวยงาม นา่เดินเท่ียวเพื่อสมัผสักบัธรรมชาติมากๆ วดัจะตัง้อยู่
บนภเูขา Geumjeongsan จึงทําให้วดัแหง่นีมี้อากาศดี เย็นสบาย เงียบสงบ เหมาะแก่การมานัง่
สมาธิและสวดมนต์ และภายในวดัก็จะมีการจดักิจกรรมฝึกสมาธิแก่ผูท่ี่สนใจให้เข้าร่วมได้ และถ้า
มาช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสแีล้ว จะได้บรรยกาศท่ีสวยงามมาก เป็นจุดชมใบไม้เปลีย่นสยีอดนิยมของ
เมืองปซูานเลยทีเดียว 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ 
22.00 น. เรือสาํราญออกจากเมืองปซูาน เพื่อมุ่งหน้าสูเ่มือง ฟุกโุอกะ 
หมายเหต ุ
ในเย็นวนันีท้า่นจะได้รับปา้ยผกูกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตวักําหนดลาํดบัการนํากระเป๋าลงจากเรือ ทา่นจะต้องจดักระเป๋าใบ
ใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเลก็ เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋า
ใบใหญ่ของทา่นไปตัง้แตก่ลางดกึ และบญัชีคา่ใช้จ่ายตา่งๆ จะถกูสง่มาให้ทา่นตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวนัรุ่งขึน้ 
สาํหรับทา่นท่ีต้องการชําระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จคา่ใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตท่ีทา่นได้ให้หมายเลขไว้ในวนัท่ี
ทา่นเช็คอินโดยอตัโนมติั 



 

 

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

วันที่ 27 ก.ค. 2562  ฟุกุโอกะ, ญ่ีปุ่ น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ 
08.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบทา่ ณ เมืองฟุกุโอกะ นําทา่นเช็คเอาท์ออกจากเรือสาํราญ และนําทา่นผา่น

พิธีการตรวจลงตราหนงัสอืเพื่อเดินทางเข้าเมือง ฟุกโุอกะ  ณ บริเวณทา่เรือ พร้อมรับกระเป๋า

สมัภาระ ซึง่ทกุทา่นจะต้องมายืนยนัระบุรับด้วยตนเอง จากนัน้นําทา่นเดินทางสูส่นามบินฟุกโุอกะ 

เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

11.35 น.  เหินฟา้กลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG649 

14.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

### 

 

อัตราค่าบริการ 

แบบห้องพัก 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

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

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

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

**กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 15 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 15 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา** 
 
แบบห้องพัก 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

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

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony cabin)  

: ขนาด 24.2 sq.m. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบินไทย 

2. คา่ห้องพกับนเรือสาํราญ 4 คืน ตามแบบห้องพกัท่ีทา่นเลอืก (พกัห้องละ 2 ทา่น) 
3. คา่รถรับ – สง่ และทวัร์ตามท่ีระบุในโปรแกรม 

4. คา่อาหารบนเรือสาํราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสาํราญ 

5. คา่ภาษีสนามบิน และ ภาษีทา่เรือ 

6. หวัหน้าทวัร์คนไทยเพื่อดแูลคณะ 

7. คา่ขนกระเป๋าซึง่สายการบินมีบริการสาํหรับกระเป๋าทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัมตอ่ใบ หากนํา้หนกั หรือ
จํานวนของกระเป๋าเกินกวา่ที่กําหนดทา่นอาจต้องชําระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

8. คา่ประกนัอุบติัเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสยีชีวิต (สาํหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (สาํหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 



 

 

10. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุไม่ครอบคลมุผู้ เดินทางที่มีอายเุกิน 80 ปี 
 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ธรรมเนียมวีซา่สาํหรับชาวตา่งชาติ  
4. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

5. คา่ทวัร์เสริมบนฝ่ัง นอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 

6. คา่ประกนัภยับนเรือ 

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

 

เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอยา่งน้อย 15 ทา่นและทางบริษัทต้องขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิ หรือเลือ่นหรือเปลีย่นแปลง
การเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจํานวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศลด
คา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจําสาํหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลอืของราคาทวัร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย  30 วัน มิฉะนัน้จะถือวา่การสาํรอง
การเดินทางนัน้ถกูยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ดําเนินการ 

3. ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงช่ือผู้ เดินทาง ผู้ โดยสารสามารถเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได้ก่อนวนัเดินทาง    45 วนั และจะ
มีคา่ใช้จ่ายในการเปลีย่นช่ือครัง้ละ 3,000 บาท/ช่ือ/ครัง้ หรือตามราคาท่ีสายการบิน และบริษัทเรือสาํราญเรียกเก็บ
คา่ใช้จ่ายมาอีกครัง้ 

4. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นกัทอ่งเท่ียวหนาแนน่ตามสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการ  กนัเยอะ 



 

 

ร้านค้า ห้างสรรพสนิค้าจะปิดบางสว่น รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกวา่ปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวท้องฟา้จะมืดเร็ว 
ขอให้ทา่นทําความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 – 45 วนั หกัคา่บริการ ยึดค่ามัดจ า 20,000 บาท 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 – 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของคา่ทวัร์ 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 - 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 80% ของคา่ทวัร์ 

 ยกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดินทาง 14 วนั ไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 

 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ นําเงินชําระคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่แลนด์ เพื่อเตรียมการจดันําเท่ียว ก่อนนกัทอ่งเท่ียวจะมีการแจ้ง

ยกเลกิการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัชําระคา่ใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน

นัน้ๆ 

 

หมายเหต:ุ 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง , การนัด
หยุดงาน , การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและ
ไม่สามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ หากทา งเรือสาํราญ มีการแจ้งเปลีย่น ทา่เรือ ในการจอด  
เน่ืองจากสภาพภมิูอากาศไม่เอือ้อํานวยโดยคํานงึถึงความปลอดภยัของผู้โดยสารเป็นหลกั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อุบติัเหต ุภยัธรรมชาติ การนดั
หยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

6. บริษัทฯ ขอลงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายกาบิน 
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นหลกั 



 

 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การนําสิง่ของ
ผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติ ท่ีสอ่ไปในทางเสือ่ม
เสยีและผิดกฎหมาย 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


