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

                                       

                                     โดยสำยกำรบินไทย  
 

 
 
 
 
 

เดินทำงแบบกรุ๊ปทัวร์ มีหัวหน้ำทัวร์ไทย อ ำนวยควำมสะดวก 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ - ค่ำทิปพนักงำนขับรถ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่ 8-13 / 22-27 ก.ค. // 5-10 / 19-24 ส.ค. 62   รำคำเริ่มต้นที ่ 49,900.-  (พักห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
สนำมบินฟุกุโอกะ - ศำลเจ้ำเทนมำนกุ - ท่ำเรือ Hakata Cruise - เชคอินขึ้นเรือส ำรำญ COSTA neoRomantica - 
อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
ช่วงเช้ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ำยเรือเทียบท่ำ ไมซูรุ ญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม 
(สอบถำมอัตรำค่ำบริกำรเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
เรือเทียบท่ำ คำนำซำวะ - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (สอบถำมอัตรำค่ำบริกำรเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับ
ขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที5่ 
เรือเทียบท่ำ ปูซำน เกำหลีใต้ - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริม (สอบถำมอัตรำค่ำบริกำรเพิ่มเติมบนเรือ) - 
กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที6่ เรือเทียบท่ำ เมืองฟุกุโอะกะ - สนำมบินฟุกุโอกะ  - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

 
วันแรกของกำรเดินทำง  กรุงเทพ - สนำมบินสุวรรณภูมิ   

22.00 น.    พร้อมกันที ่สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์เช็คอิน เคำนเตอร์ D ชั้น 4 ทำงเข้ำประตู  
1-2 อำคำร ผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย
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อ านวยความ สะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนั่งก่อนออกเดินทาง 
01:00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนฟุกุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG 648 
 
 
 
 
 
 

วันที่สองของกำรเดินทำง  ศำลเจ้ำเทนมำนกุ - ท่ำเรือ Hakata Cruise - ขึ้นเรือส ำรำญ COSTA neoRoMANTICA 

08.10 น.       เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง น าท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

10:00 น. น าท่านเที่ยวชม ศำลเจ้ำเทนมำนกุ (Tenmangu Shrine) ถือว่าเป็นศาลเจ้าเทนมานกุที่มี   ชื่อเสียงติดหนึ่ง
ในสองจากบรรดาศาลเจ้าเทนมากุนับพันๆแห่งในญี่ปุ่นเลยทีเดียว โดยศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองดาไซฟุ
(Dazaifu) ช่วงปลายเดือนกุมพาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคามนับว่าเป็นช่วงพีคของปีเลยก็ว่าได้ เพราะต้นบ๊วยที่
พากันออกดอกบานสะพรั่งอวดโฉมพร้อมกันกว่า 6000 ต้น จนกลายเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่งดงามมากที่สุดของ
เมืองเลยทีเดียว 

14.00น. หลังจากนั้นน าท่านสู่ Hakata Cruise Terminal เพ่ือท าการ Check-in ขึ้นเรือ  
  COSTA neoRoMANTICA ลูกค้าสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยและสามารถท ากิจกรรมต่างๆบน 
  เรือได้อย่างอิสระ 
  (***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย***) 

*** ก่อนที่เรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลักสำกล (Muster Drill)  
โดยขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของ  

แต่ละท่ำนได้ ที่แผ่นป้ำยด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน*** 
 
 
 
 
 
 
16.00 น.      เรือ Costa neoRomantica ออกจากเมือง ฟุกุโอกะ 
ค่ ำ                 รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ COSTA neoRomantica 

วันที่สำมของกำรเดินทำง : ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA neoRomantica  
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกท ากิจกรรมที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้ 
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เที่ยง       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 
 
 
 
 
 
 

13.30 น.    เรือ COSTA neoRomantica เข้าเทียบท่า เมืองไมซูรุ เป็นเมืองในจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  
เป็นเมืองท่าส าคัญด้านทะเลญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง) 

ค่ ำ                  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ COSTA neoRomantica 
22.00 น.      เรือ COSTA neoRomantica ออกจากท่าเมืองไมซูรุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่ของกำรเดินทำง  : คำนำซำวะ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA neoRomantica  
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกท ากิจกรรมที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้ 

06.30 น. เรือ COSTA neoRomantica เข้าเทียบท่าเมืองคานาซาวะ เป็นเมืองจังหวัดอิชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองที่
สวยงาม บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังของญี่ปุ่น การันตีความงามด้วยความเป็นมรดกโลก  
(อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง) 
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เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
13.30 น.      เรือ COSTA neoRomantica ออกจากท่าเมืองคานาซาวะ 
บ่ำย              อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ Costa  

neoRomatica ตามอัธยาศัย  
ค่ ำ               รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ Costa neoRomantica 
วันที่ห้ำของกำรเดินทำง  : ปูซำน ประเทศเกำหลี 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA neoRomantica  
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกท ากิจกรรมที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้ 

เที่ยง       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 
14.00 น.      เรือส าราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่า เมืองปูซาน ปู เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี และ

ปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจาก โซล บริเวณที่แออัดของปูซานตั้งอยู่บริเวณหุบเขา
แคบระหว่างแม่น้ า นักดง และ แม่น้ าซูหยอง อิสระเลือกซ้ือทัวร์เสริม ตำมอัธยำศัย 

   
 
 
 
 
ค่ ำ            รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ Costa neoRomantica  

อิสระพักผ่อนหรือเลือกเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือส าราญ  
Costa neoRomantica 

22.00 น. เรือ COSTA neoRomantica ออกจำกเมืองปูซำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 

 ในคืนวันนี้ท่ำนจะได้รับป้ำยผูกกระเป๋ำสีต่ำงๆ ซึ่งเป็นตัวก ำหนดล ำดับกำรน ำกระเป๋ำลงจำกเรือ ท่ำนจะต้องจัด

กระเป๋ำใบใหญ่วำงไว้หน้ำห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้ำวของเครื่องใช้ที่จ ำเป็นไว้ในกระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก เพรำะเจ้ำหน้ำที่

ของเรือจะมำเก็บกระเป๋ำใบใหญ่ของท่ำนไปตั้งแต่กลำงดึก และบัญชีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จะถูกส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็คก่อนท ำกำร

ช ำระในวันรุ่งขึ้น ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรช ำระผ่ำนบัตรเครดิต ทำงบริษัทเรือจะชำร์จค่ำใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตที่ท่ำนได้ให้

หมำยเลขไว้ในวันที่ท่ำนเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
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วันที่หกของกำรเดินทำง : ฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA neoRomantica  
08.00 น. เรือส ำรำญ COSTA neoROMANTICA เข้ำเทียบท่ำ เมืองฟุกุโอะกะ  

หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทางศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทาง  
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ  

11.39 น.  ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย TG 649 
22.30น.        คณะเดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภำพ  
  พร้อมด้วยควำมประทับใจ 

 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 

หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน

ภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที ่8-13 / 22-27 ก.ค. // 5-10 / 19-24 ส.ค. 62 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  ผู้ใหญ่ท่ำนที ่3-4 (พักรวมกัน กบัท่ำนที่ 1-2  ในห้องเดียวกัน) รับส่วนลดท่ำนละ 4,000 บำท  
 

** อัตรำกำรให้ทิป คนขับรถ (โดยประมำณ) ตลอดทริปกำรเดินทำง 1,000 เยน 
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำนลูกค้ำ 

 
 
 
 
 

ประเภทห้องพักบนเรือ พัก 2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

Inside 49,900 42,500 

Oceanview 53,900 46,500 

Balcony 57,900 50,500 
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ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 

 
 

อัตรำนี้ไม่รวม    

ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ส ำหรับห้องพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony / เก็บทิปท่ำนละ 
- ผู้ใหญ่    ท่ำนละ13.5 ต่อคืน  - USD 
- เด็ก (อำยุระหว่ำง 4-12ปี)         ท่ำนละ 6.75 ต่อคืน - USD 

ตลอดกำรเดินทำง 4 คืน ซึ่งเป็นธรรมเนียมส ำหรับกำรล่องเรือส ำรำญ ในส่วนนี้ลูกค้ำต้องไปช ำระเองบนเรือ  
และจะถูกชำร์ตเข้ำไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ 

หมำยเหตุ ส ำหรับทัวร์เสริมบนฝั่ง สำมำรถซื้อเพ่ิมเติมบนเรือได้เลย  
อัตรำนี้รวม 

1. ห้องพักบนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงินมา) 
2. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ,ภาษีท่าเรือ 
3. ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับโดย สายการบินไทย ชั้นประหยัด  เส้นทาง - กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ 
4. ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา 

ณ วันที่ 1 ธันวาคม  2561 และ ท่ำนต้องช ำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม 
5. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน ) 
6. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
อัตรำนี้ไม่รวม 

1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ  13.5 USD / คืน เด็ก (อายุระหว่าง 4-12ปี)  6.75 USD/คืน 
2. ค่าทิปคนขับรถ อัตราการให้ทิป (โดยประมาณ) ตลอดทริปการเดินทาง 1,000 เยน 
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านลูกค้า 
4. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 
5. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
6. ค่าเพคเกจน้ าดื่มบนเรือส าราญ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
8. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
9. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

http://www.cruisedomain.com/
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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 (การไม่ช าระ
เงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการ
เดินทาง) 
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
กำรยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ไม่คืนเงินในทุกกรณี) 

หมำยเหตุ : 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่

สามารถขอคืนค่าบริการได ้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 

การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
5. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ 

 
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 

กรณีอำยุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 
 

ควรรีบท ำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กับทำงบริษัทฯอีกครั้ง 
หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 
*** เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินค่ำมัดจ ำบริกำรทัวร์ หรือช ำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจ ำนวนแล้ว *** 

*** ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ *** 
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