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ทัวรล์่องเรือส ำรำญ COSTA neoRomantica 6 วัน 4 คืน 
เส้นทำง ฟุกุโอกะ(ญีปุ่่น) - ไมซูรุ - คำนำซำวะ - ปูซำน (เกำหลีใต้) - ฟุกุโอกะ (ญี่ปุ่น) 

                                       

                                     โดยสำยกำรบินไทย  
 

 
 

 

 
 
 

ศำลเจ้ำดำไซฟุ แห่งเมืองฟุกุโอกะ - เยือนเมืองสวยชำยทะเล ไมซูรุ - คำนำซำวะ เมืองยอดนิยมของสำว 

เดินทำงแบบกรุ๊ปทัวร์ มีหัวหน้ำทัวร์ไทย อ ำนวยควำมสะดวก 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่ำนละ USD 54 (ช ำระบนเรือ) 

ไม่รวมค่ำภำษีขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น (International Tourist Tax) ท่ำนละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ช ำระ
บนเรือ) - ไม่รวมค่ำทิปหวัหน้ำทัวร์ และมัคคุเทศก์ 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่ 22-27 ก.ค. 62      รำคำเร่ิมต้นที่  46,900.-  (พักห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
สนำมบินฟุกุโอกะ - ศำลเจ้ำดำไซฟุ - ท่ำเรือ Hakata Cruise - เชคอินขึ้นเรือส ำรำญ COSTA neoRomantica - 
อิสระพักผ่อนบนเรือ - 16.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที่3 
ช่วงเช้ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ - 13.30 PM เรือเทียบท่ำ ไมซูรุ ญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม 
(สอบถำมอัตรำค่ำบริกำรเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน - 22.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที่4 
06.30 AM เรือเทียบท่ำ คำนำซำวะ - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (สอบถำมอัตรำค่ำบริกำรเพิ่มเติมบน
เรือ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน - 13.30 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที5่ 
14.00 PM เรือเทียบท่ำ ปูซำน เกำหลีใต้ - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (สอบถำมอัตรำค่ำบริกำร
เพิ่มเติมบนเรือ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน - 22.00 PM เรือออกจำกท่ำ 

วันที6่ 08.00 AM เรือเทียบท่ำ เมืองฟุกุโอะกะ - สนำมบินฟุกุโอกะ  - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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วันที่ 22 ก.ค. 62 สนำมบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสำยกำรบินไทย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอย
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

วันที ่23 ก.ค. 62 กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ - เช็คอินขึ้นเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 

00.50 น. เหินฟ้าสู่ สนำมบินนำนำชำติฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 
08.00 น. เดินทางถึงสนำมบินนำนำชำติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองที่มีความส าคัญใน
ฐานะที่เป็นจุดแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและทวีป
เอเชียมาตั้งแต่โบราณ เมืองฟุกุโอกะอยู่ในภูมิภาคคิวชูตอน
เหนือหันหน้าเข้าหาทะเลสึโอทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และทะเลเก็นไคทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นอกจากนี้เมืองฟุกุโอกะยังถือได้ว่าเป็นเมืองแรกในประเทศ
ญี่ปุ่นที่เปิดรับวัฒนธรรมมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ เมืองฟุกุโอกะมีความเจริญรุ่งเรืองและกลายเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคคิวชูนับตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งคิวชูหรือที่เรียกว่า “ดำไซฟุในศตวรรษที่ 7”  

 น าท่านชม ศำลเจ้ำดำไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแด่สุกะวะระ มิจิซะเนะ (Sugawara Michizane) ผู้มี
อัจฉริยภาพทางการเรียนรู้และมีความสามารถต่างๆ มากมายตั้งแต่วัยเยาว์ ผู้คนจ านวนมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนักเรียนนักศึกษาจึงนิยมเดินทางมาเพ่ือขอพรในเรื่องของการศึกษา เช่น ขอให้สอบผ่านหรือสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้จากร้านค้าด้านหน้าบริเวณทางเข้าศาล
เจ้าได้อีกด้วย  

เที่ยง น าท่านเช็คอินเพ่ือขึ้นเรือส าราญ Costa neoRomantica ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมการบริการใน
ระดับสากล หัวหน้าทัวร์จะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญฯ เพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ 
บนเรือส าราญฯ (หากเวลาเอ้ืออ านวย) ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายใน
เรือ ซึ่งมีบริการตลอด  ตามห้องอาหารต่างๆ 
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 *** ก่อนที่เรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลักสำกล 
(Muster Drill)โดยขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่
ล่ะท่ำนได้ ที่แผ่นป้ำยด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน*** 

16.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองฟุกุโอกะ เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองไมซูรุ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ห้องอำหำรที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica - ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
 - Botticelli Restaurant  ชั้น 8 
 - Giardino Buffet Restaurant ชั้น 10 (บุฟเฟ่ต์) 

ห้องอำหำรพิเศษท่ีให้บริกำรบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica - เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 
 - La Fiorentina Steak House ชั้น 9  
 - Capri Pizzeria   ชั้น 11 
 - Grill Capri Grill area  ชั้น 11 
 หลังรับประทานอาหารค่ า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งบนเรือส าราญท่านจะได้พบกับความบันเทิง

หลากหลายรูปแบบ เต็มอ่ิมกับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย 5 มื้อต่อวัน ชมการแสดงแสนอลังการ
ทุกคืนหลังอาหาร รื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นร า **ท่ำนสำมำรถรับทรำบรำยละเอียดของกิจกรรม
ต่ำงๆ ที่เรือส ำรำญ Costa neoRomatica จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จำกเอกสำร Today ที่จะส่งถึง
ห้องพักของท่ำนทุกคืน** 

วันที ่24 ก.ค. 2562 ไมซูร,ุ ญี่ปุ่น  

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออกก าลังกายรับอรุณด้วย

การจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Fitness 
Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก 
สินค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือส าราญ ส าหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวง, เสี่ยงโชค ห้อง 
Casino บนเรือส าราญสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
13.30 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองไมซูรุ ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียวโต ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นท่าเรือที่เป็นประตูเปิดสู่

อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของเมืองมรดกโลกเกียวโต มะอิซุรุ แปลความหมายว่า “นกกระเรียน
กระพือปีก” หากท่านใดสนใจจะซื้อทัวร์เสริมกับทางเรือ หัวหน้าทัวร์จะคอยให้ค าแนะน าและพาท่านไปซื้อ
ที่เคาน์เตอร์ขายทัวร์   

ทัวร์เสริมท่ีน่ำสนใจ (Shore Excursion) 
Code: 01T5 Japan’s Fascinating nature and Spirituality US$ 79 
Code: 01T9  Legendary Japanese Castles from Maizuru to Fukuchiyama  US$ 49 
 สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ 
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 สวนคำซำมำสึ อยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต ท่านสามารถ  “นั่งเคเบิลคำร์”  (ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) เพ่ือขึ้นชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3  ของญี่ปุ่น ทุกท่านจะได้เห็นสันทรายสีขาวสะอาดและแนวต้น
สนสีเขียวทอดยาว ตัดผ่านอ่าวมิยาสึ บนคาบสมุทรทังโกะ ดู
คล้ายกับสะพาน จึงเป็นที่มาของชื่อ “อำมำโนะฮำชิดำเตะ” 
ซึ่งมีความหมายว่า “สะพำนสู่สรวงสวรรค์” หากท่านมอง
ลอดใต้หว่างขา ท่านจะเห็นท้องฟ้าและทะเลกลับหัว ราวกับ
ได้เห็นภาพมังกรก าลังบินขึ้นสู่สรวงสวรรค์ 

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1 - 1.30 ชั่วโมง  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
22.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองไมซูรุ เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองคานาซาวะ 

วันที ่25 ก.ค. 2562 คำนำซำวะ, ญี่ปุ่น  

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
06.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ เมืองคำนำซำวะ ในจังหวัดอิชิคาว่า เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม นอกจากนี้คานาซาวะยังมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมย้อมที่
โดดเด่นซึ่งรู้จักกันในชื่อของ “คะกะ-ยูเซ็น” งานชุบทองที่
เรียกว่า “คานาซาวะ-ฮะกุ” เครื่องปั้นดินเผา “คุตานิ-ยากิ” 
รวมถึงงานฝีมือแบบดั้งเดิมและความช านาญเฉพาะท้องถิ่นอีก
หลายอย่าง ยิ่งไปกว่านั้นคานาซาวะยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่อง
อาหารทะเลรสเลิศอีกด้วย 

 หากท่านใดสนใจจะซื้อทัวร์เสริมกับทางเรือ หัวหน้าทัวร์จะคอยให้ค าแนะน าและพาท่านไปซื้อที่เคาน์เตอร์
ขายทัวร์   

ทัวร์เสริมท่ีน่ำสนใจ (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 

สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ  
สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen) สวนพฤกษชาติแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะและตั้งอยู่ใกล้
กับปราสาทคานาซาวะ เป็นสวนที่ใช้เวลาในการสร้างยาวนานร่วม 2 ศตวรรษ ซึ่งในสมัยก่อนไม่เปิดให้คน
ภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมสวนแห่งนี้ แต่ต่อมา ได้มีการเปิดให้เป็นสวนสาธารณะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1871 ได้รับการ
ยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 สวนที่มีความสวยงามที่สุดในญี่ปุ่นและยังมีความสวยสมดุลที่สุดในบรรดาทั้งสวนสาม
แห่งและสวนแห่งนี้มีจุดเด่นตรงบริเวณกลุ่มต้นสนคาราซากิ (karasaki) ที่มีการสร้างเชือกยึดเป็นลักษณะ
คล้ายร่มคลุมเอาไว้เพ่ือกันไม่ให้หิมะหล่นลงมาทับท าให้กิ่งหักเสียหายในช่วงฤดูหนาว 
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ย่ำนโรงน้ ำชำฮิงำชิชำยะ (Higashi Chaya District) เป็นเขตร้านน้ าชาในสมัยโบราณ บริเวณย่านนี้ มี
อาคารเก่าแก่ที่อายุไม่น้อยกว่า 180 ปี ตั้งเรียงรายอยู่ สมัยเอ  โดะเขตร้านน้ าชาฮิงาชิชายะ เป็นเขตร้านน้ า
ชาที่ใหญ่ที่สุด บนพ้ืนถนนจะปูด้วยหินต  ลอดทั้งสาย ท าให้ดูเป็นบรรยากาศที่มีมนต์ขลังแบบญี่ปุ่น เหมาะ
กับการถ่ายรูปเป็นทีระลึกอย่างมาก ตลอดสองข้างทางในย่านนี้
ยังมีร้านขายของที่ระลึกและร้านคาเฟ่สวยๆ สไตล์ญี่ปุ่น ตั้งเรียง
รายอยู่มากมาย ขนมยอดนิยมของที่นี่นั่นก็คือซอฟท์ครีม ที่ถูก
เคลือบด้วยแผ่นทองค าเปลวของเมืองคานาซาวะ หากได้มา
เที่ยวที่แห่งนี้แล้วไม่ได้ลองชิมซอฟท์ครีมถือว่าพลาดเลยทีเดียว 

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1 - 1.30 ชั่วโมง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
13.30 น. เรือส าราญออกจากเมืองคานาซาวะ เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี 
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออกก าลังกายรับอรุณด้วย

การจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Fitness 
Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก 
สินค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือส าราญ ส าหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวง, เสี่ยงโชค ห้อง 
Casino บนเรือส าราญสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

วันที ่26 ก.ค. 2562 ปูซำน, เกำหลีใต้ 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออกก าลังกายรับอรุณด้วย

การจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Fitness 
Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก 
สินค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือส าราญ ส าหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวง, เสี่ยงโชค ห้อง 
Casino บนเรือส าราญสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
14.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองปูซำน ประเทศเกาหลีใต้ เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มี

ประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงโซลท่านสามารถนั่ง
รถ Shuttle Bus ของทางเรือไปยังแหล่งช้อปปิ้ง นัมโพดง (Nampodong Shopping Street) ได้ ซึ่ง
เป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน  มีสินค้ามากมาย
หลากหลายราคาทั้งแบรนด์ของต่างชาติและแบรนด์ของเกาหลีเอง 
ร้านค้าเรียงรายเป็นแนวยาวตลอดเส้นทางเป็นย่านช้อปปิ้งที่คึกคักมาก
ซึ่งถนนนัมโพดงมีทางเชื่อมไปยัง หอคอยปูซำน (Busan Tower) 
ตั้งอยู่บนสวนยงดูซาน Yongdusan Park 
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 หากท่านใดสนใจจะซื้อทัวร์เสริมกับทางเรือ หัวหน้าทัวร์จะคอยให้ค าแนะน าและพาท่านไปซื้อที่เคาน์เตอร์
ขายทัวร์   

ทัวร์เสริมท่ีน่ำสนใจ (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 
 สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ 
 หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Villlage)  หรือ ซานโตรินี่เกาหลี โดยชื่อเรียกนี้มา

จากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บน เนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสัน
สดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัย สงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้
ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น บ้านเรือน หลายหลังเปลี่ยนเป็น
สตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้า
พ้ืนเมืองสินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ 

 วัดเบียวเมียวซำ (Beomeosa Temple) วัดเบียวเมียวซา
เป็นวัดเก่าแก่ มีประวัติยาวนานมากกว่า 1 ,300 ปี เป็นวัดที่มี
ความสวยงาม น่าเดินเที่ยวเพ่ือสัมผัสกับธรรมชาติมากๆ วัดจะ
ตั้งอยู่บนภูเขา Geumjeongsan จึงท าให้วัดแห่งนี้มีอากาศดี 
เย็นสบาย เงียบสงบ เหมาะแก่การมานั่งสมาธิและสวดมนต์ และภายในวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมฝึกสมาธิแก่
ผู่ที่สนใจให้เข้าร่วมได้ และถ้ามาช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว จะได้บรรยกาศที่สวยงามมาก เป็นจุดชมใบไม้
เปลี่ยนสียอดนิยมของเมืองปูซานเลยทีเดียว 

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1 - 1.30 ชั่วโมง 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
22.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองปูซาน เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมือง ฟุกุโอกะ 
หมายเหตุ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้อง

จัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพ ราะ
เจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้
ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะ
ชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันที ่27 ก.ค. 2562  ฟุกุโอกะ, ญี่ปุ่น 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองฟุกุโอกะ น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญ และน าท่านผ่านพิธีการ

ตรวจลงตราหนังสือเพ่ือเดินทางเข้าเมืองฟุกุโอกะ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่าน
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จะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
11.35 น.  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 
14.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที ่22-27 ก.ค. 62 

แบบห้องพัก 
ผู้ใหญ่ท่ำนละ 

(พักห้องละ 2 ท่ำน) 
ผู้ใหญ่ท่ำนที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง 46,999 - - 14,000 

ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง 49,999 - - 15,000 
ห้องพักแบบมีระเบียง 52,999 - - 20,000 

**กรุ๊ปออกเดินทำงขั้นต่ ำ 15 คน ในกรณีท่ีกรุ๊ปต่ ำกว่ำ 15 คน จะมกีำรเปลี่ยนแปลงรำคำ** 
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แบบห้องพัก 
 

 ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง (Inside cabin) 
: ขนำด 16.6 sq.m. 

 
 
 
 

ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง (Ocean view cabins) 
: ขนำด 16.6 sq.m 

 
 
 

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony cabin) 
: ขนำด 24.2 sq.m. 

 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม: 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินไทย 
2. ค่าห้องพักบนเรือส าราญ 4 คืน ตามแบบห้องพักท่ีท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน) 
3. ค่ารถรับ - ส่ง และทัวร์ตามที่ระบุในโปรแกรม 
4. ค่าอาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
5. ค่าภาษีสนามบิน และ ภาษีท่าเรือ 
6. หัวหน้าทัวร์คนไทยเพ่ือดูแลคณะ 
7. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ าหนักหรือจ านวน

ของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
10. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 
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อัตรำนี้ไม่รวม: 
1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ 
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
5. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม 
6. ค่าประกันภัยบนเรือ 
7. ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 54 (ช าระบนเรือ)  
8. ค่าภาษีขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (International Tourist Tax) ท่านละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ช าระบนเรือ) 
9. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่าน และทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 

หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 
เงื่อนไขกำรข ำระเงิน 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
ฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
* ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วันท าการ และจะมีค่าใช้จ่ายใน
การเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน และบริษัทเรือส าราญเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง 
* ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด 
นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มี คนมาใช้บริการ กันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิด
บางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกท้ังในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านท าความเข้าใจก่อนการจองทัวร์ 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 - 45 วันท าการ หักค่าบริการ ยึดค่ำมัดจ ำ 20,000 บำท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วันท าการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 15 วันท าการ เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ 
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้น 
 ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ น าเงินช าระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดน าเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการแจ้งยกเลิกการ
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เดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักช าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
หมำยเหตุ: 
1. ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน , กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ

จลำจล หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำก
ไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือส าราญ มีการแจ้งเปลี่ยนท่าเรือในการจอด เนื่องจากสภาพ

ภูมอิากาศไม่เอ้ืออ านวยโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ

ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
6. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน โรงแรม 

และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การน าสิ่งของผิดกฎหมาย

ไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ ที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย 
 

รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำตั๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมของตั๋ว
และภำษีน้ ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบรำคำกับทำงบริษัทอีกครั้ง 
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