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ล่องเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 7 วัน 5 คืน 
เส้นทำง ฟุกุโอกะ ไมซูรุ คำนำซำวำ่ ซำกำอิมินำโตะ ปูซำน ฟุกโุอกะ 

โดยสำยกำรบินไทย (TG) 
 

อัตรำนี้ไม่รวม ภำษีท่ำเรือ และประกันกำรเดินทำงบนเรือ 5,900 บำท ต่อท่ำน 
และค่ำทิปพนักงำนบนเรือ 13.5 USD ต่อคืน ต่อท่ำน 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันท่ี 28มิ.ย.-4ก.ค. // 3-9 / 12-18 / 17-23 ก.ค. 62     รำคำ 39,999.-  (ห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

 

 
 

 
 
 

วัน โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ กลำงวัน ค่ ำ โรงแรมท่ีพัก 

1 สนำมบินสุวรรณภูมิ [TG648 00.50-08.00+1]    
 

2 
สนำมบินสุวรรณภูมิ - สนำมบินฟุกุโอกะ -  
วัดดำไซฟุ - ท่ำเรือฮำกำตะ - ล่องเรือ ✈ 🍽 🍽 บนเรือ 

3 
ท่ำเรือ ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น - Optional tourล่องเรือ -    
ชมกำรแสดงโชว์ 🍽 🍽 🍽 บนเรือ 

4 
ท่ำเรือ คำนำซำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น - Optional tour ล่องเรือ 
- ชมกำรแสดงโชว์ 🍽 🍽 🍽 บนเรือ 

5 
ท่ำเรือ ซำกำอิมินำโตะ ประเทศ ญี่ปุ่น - Optional tour - 
ล่องเรือ - ชมกำรแสดงโชว์ 🍽 🍽 🍽 บนเรือ 

6 
ท่ำเรือปูซำน ประเทศเกำหลีใต้ - Optional tour - ล่องเรือ
ชมกำรแสดงโชว์ 🍽 🍽 🍽 บนเรือ 

7 
ท่ำเรือฮำกำตะ - สนำมบินฟุกุโอกะ - สนำมบินสุวรรณภูมิ 
[TG649 11.35-14.55] 🍽 ✈  
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วันที่ 1 สนำมบินสุวรรณภูมิ [TG648 00.50 -08.00+1] 
22.30 น คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สำยกำรบินไทย 

เจ้ำหน้ำที่ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 
[ส ำคัญมำก!!ไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศญี่ปุ่น
หำกฝ่ำฝืนมีโทษจับปรับได้] 

วันที่ 2 สนำมบินฟุกุโอกะ - ศำลเจ้ำดำไซฟุเท็มมังกู - ท่ำเรือ ฮำกำตะ - ล่องเรือ 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย  
เที่ยวบินที่ TG 648 สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

08.00 น. 
 

 

เดินทางถึง สนำมบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย 
เดินทางสู่ ศาลเจ้าแห่งต านานปราชญ์คนส าคนของญี่ปุ่น ศำลเจ้ำดำไซฟุ เท็นมันกุ คือศาล
เจ้าที่ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ซึ่งเคยเป็นที่ท าการของรัฐบาลประจ าจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อ
ปี 901 รัฐมนตรีฝ่ายซ้าย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no Tokihara) ได้วางแผนเพ่ือ
ท าให้คู่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขั้นลงจาก
ต าแหน่งในชั้นศาลกลายเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยประจ าที่ดาไซฟุ หลังจากนั้นซุกะวะระจบ
ชีวิตลงที่นั่นและถูกฝังอยู่ที่นี่ในฐานะเทพผู้คุ้มครองนอกจากนี้เขายังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ
เทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ ดึงดูดผู้คนที่มา
เยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี  

 

รูปปั้นวัวสัมฤทธิ์ (โกะชินกิว) เชื่อกันว่าถ้าเราลูบหัวของรูปปั้นวัว จะท าให้ฉลาดขึ้น ได้รับพร
ด้านความรู้ ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนที่ก าลังเตรียมสอบ ที่ผู้คนพากันมา
สักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะด้านการเรียนการศึกษา 

 

สะพำนข้ำมสระน้ ำ (ชินจิอิเคะ) ประกอบด้วย 3 สะพาน แสดงถึง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
การเดินข้ามสะพานนี้เปรียบได้กับการช าระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนจะเข้าพบเทพ
เจ้า และจุดที่สามคือประตูโรมงและฮนเด็นอันโอ่อ่ำ นอกจากนั้นรอบๆบริเวณศาลเจ้ายังมี
ร้านขายของฝาก ร้านคาเฟ่ โดยเฉพาะอเมะกาเอโมจิ ขนมขึ้นชื่อของที่นี่ แป้งโมจิจะเหนียว
นุ่ม ไส้เป็นอังโกะ อร่อยเลยทีเดียว และที่นี่ยั งมีร้านสตาร์บัคส์ที่โด่งดังมากเพราะการ
ออกแบบร้านที่สวยแปลกตาโดยสถาปนิกชื่อดังคุมะ เคงโกะ 

กลำงวัน   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร  
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ท่ำเรือ ฮำกำตะ  
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13.00 น. 
 

น าท่านเช็คอินขึ้นเรือ Costa neoRomantica (ควรมาถึงท่าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) 
ท่านจะได้รับ Cruise Card ประจ าตัวของท่านและท าการผูกบัตรเครดิตเพ่ือใช้จ่ายบนเรือ
ส าราญ 

16.00 น. 

 
 

ล่องออกจากท่าเรือ ฮำกำตะ ฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากทุกท่าน ซ้อมการระบบรักษา
ความปลอดภัยของท่าเรือตามกฎของการล่องเรือสากลแล้ว สามารถ รับประทานอาหารเย็น 
ณ ห้องอาหาร หลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Costa Card ของท่าน หรือ เลือกรับประทาน
อาหาร บุฟเฟ่ต์ ที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ที่ชั้น 10 ของเรือได้ ตามอัธยาศัย หลังจาก
นั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิด
ให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) 

วันที่ 3 ท่ำเรือไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น - Optional tour - ล่องเรือ - ชมกำรแสดงโชว์ 

เช้ำ 

 
 

 รับประทำนอำหำรเช้ำที่ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ต์นานาชาติ ชั้น 10 (Ristorante Giardino)
หรือห้องอาหาร Main Dining Room ชั้น 8 (Ristorante Botticelli) 
เรือจอดเทียบท่าที่ท่ำเรือ ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทาง
เรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ 

13.00 น. 

 

ท่ำเรือไมซูรุ เป็นเมืองในจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นติดกับทะเลญี่ปุ่นทางทิศเหนือ เป็น
เมืองส าคัญด้านทะเลญี่ปุ่น  
สถำนที่เที่ยวแนะน ำ พิพิธภัณฑ์อิฐไมซูรุบริคพำร์ก อุทยำนปรำสำทไมซุรุ Goro Sky 
Tower ตลำดปลำ ToreTore (Option tour เริ่มต้น 2,000 บำท/ท่ำน) ส่วนท่านที่
สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ท่านใดที่ไม่ลง
จากเรือ สามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก 
นิตยสำร Today ที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน พร้อมทั้งอ่ิมอร่อยกับอำกำร
กลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือ 

22.00 น. 

 

เรือล่องออกจำกท่ำเรือ ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหาร
หลักที่แสดงอยู่ในบัตร Costa Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 
หรือ 20.00 น. หรือท่านสามารถทานอาหารบุฟเฟ่ต์ต์นานาชาติ ชั้น 10 เช่นกัน หลังจากนั้น 
ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 5 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. 
หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันที่ 4 ท่ำเรือคำนำซำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น - Optional tour - ล่องเรือ - ชมกำรแสดงโชว์ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำร บุฟเฟ่ต์ต์นานาชาติ ชั้น 10 (Ristorante Giardino) 
หรือห้องอาหาร Main Dining Room ชั้น 8 (Ristorante Botticelli) 

06.30 น. 

 
 

เรือจอดเทียบท่าท่ีท่ำเรือ คำนำซำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับ
ทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ 
สถำนที่ท่องเที่ยวน่ำสนใจ สวนคุโรเอ็น ตลำดปลำ โอมิโจ ปรำสำทคำนำซำว่ำ (Option 
tour เริ่มต้น 2,000 บำท/ท่ำน) 
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ท่านใด
ที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดู
ได้จาก นิตยสาร Today ที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน พร้อมทั้งอ่ิมอร่อยกับ
อำกำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือ 

13.00 น. เรือล่องออกจากท่ำเรือ คำนำซำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่
ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Costa Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 
17.00 หรือ 20.00 น. หรือท่านสามารถทานอาหารบุฟเฟ่ต์ต์นานาชาติ ชั้น 10 เช่นกัน 
หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 5 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกัน คือ 20.00 หรือ 
22.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 5 ท่ำเรือซำกำอิมินำโตะ ประเทศ ญี่ปุ่น - Optional tour - ล่องเรือ –  
ชมกำรแสดงโชว์ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำร บุฟเฟ่ต์ต์นานาชาติ ชั้น 10 ( Ristorante 
Giardino) หรือห้องอาหาร Main Dining Room ชั้น 8 ( Ristorante Botticelli) 

08.00 น. 

 

 

เรือจอดเทียบท่า ที่ท่ำเรือ ซำกำอิมินำโตะ จังหวัดทตโตริ (Tottori) ประเทศญี่ปุ่นส าหรับ
ท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบ
บนเรือ 
สถำนที่ท่องเที่ยวแนะน ำ “ถนนสำยภูติพรำย (Mizuki Shigeru Road)” (Option tour 
เริ่มต้น 2,000 บำท/ท่ำน)ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลัง
เวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียม
ไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก นิตยาสาร Today ที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพัก
ของท่าน พร้อมทั้งอ่ิมอร่อยกับอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
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17.00 น. 

 

เรือล่องออกจากท่ำเรือ ซำกำอิมินำโตะ ประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่
ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Costa Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 
17.00 หรือ 20.00 น. หรือท่านสามารถทานอาหารบุฟเฟ่ต์ต์นานาชาติ ชั้น 10 เช่นกัน 
หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 5 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกัน คือ 20.00 หรือ 
22.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่ 6 ท่ำเรือปูซำน ประเทศเกำหลีใต้- Optional tour-ล่องเรือ –  
ชมกำรแสดงโชว์ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชั้น 10 ( Ristorante Giardi 
หรือห้องอาหาร Main Dining Room ชั้น 8 ( Ristorante Botticelli) 

14.00 น. 

 

 

เรือจอดเทียบท่า ที่ท่ำเรือ ปูซำน ประเทศเกำหลีใต้ ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับ
ทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวก
เดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  
 
สถำนที่เที่ยวแนะน ำ ถนนคนเดิน Gwangbok dong Street หมู่บ้ำนวัฒนธรรม ปูซำน 
กัมชอน Busan Gamcheon Culture Village (Option tour เริ่มต้น 2,000 บำท/
ท่ำน) 
ท่านใดทีไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย
สามารถ ดูได้จาก นิตยสาร Today ที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน พร้อมทั้ง
อ่ิมอร่อยกับอำกำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือ 

22.00 น. 

 

 

เรือล่องออกจาก ปูซำน ประเทศเกำหลีใต้ ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลัก
ที่แสดงอยู่ในบัตร Costa Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 
20.00 น. หรือท่านสามารถทานอาหารบุฟเฟ่ต์ต์นานาชาติ ชั้น 10 เช่นกัน หลังจากนั้น ดู
การแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 5 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. 
หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน ากระเป๋า
เดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น  (สิ่งของที่ท่าน
จ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ )**ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือ
กระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก** 
เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคืน 
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วันที่ 7 ท่ำเรือฮำกำตะ - สนำมบินฟุกุโอกะ - สนำมบินสุวรรณภูมิ 
[TG649 11.35-14.55] 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชั้น 10 ( Ristorante Giardino 
หรือห้องอาหาร Main Dining Room ชั้น 8 (Ristorante Botticelli) 

08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่ำเรือ ฮำกำตะ ฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากทุกท่านลงจากเรือ ผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฟุกุโอกะ เพ่ือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

11.35 น. น าท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649 
สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

14.55 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 

 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ 
พักห้องไม่มีหน้ำต่ำง 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 
2 ท่ำน ท่ำนละ 

เด็กอำยุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 12 ปี 
[มีเตียง] 

พักกับผู้ใหญ่1ท่ำนท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปีแต่ไม่ถึง 7 ปี  
[ไม่มีเตียง] 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ท่ำนละ 

28มิถุนำยน-4กรกฎำคม 62 39,999.- 39,999.- 39,999.- 

3-9 กรกฎำคม 62 39,999.- 39,999.- 39,999.- 

12-18 กรกฎำคม 62 39,999.- 39,999.- 39,999.- 

17-23 กรกฎำคม 62 39,999.- 39,999.- 39,999.- 

**เนื่องจำกเป็นรำคำพิเศษ จึงไม่มีรำคำเด็ก ** 
อัตรำนี้ไม่รวม ภำษีท่ำเรือ และประกันกำรเดินทำงบนเรือ 5,900 บำท ต่อท่ำน 

และค่ำทิปพนักงำนบนเรือ 13.5 USD ต่อคืน ต่อท่ำน 
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ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 

ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
เงื่อนไขกำรจอง 
1. ช าระเต็มจ านวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก 
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและช าระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100%  ไม่ว่ากรณีใดๆ 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับระยะเวลาในการจองและจ านวนห้องว่างบนเรือ 
4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ 

คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
5. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
**ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมำยและใน
ขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของท่ำนเอง ทำงมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
2. ค่าท่ีพักห้องพักบนเรือส าราญ 7 วัน 5 คืน  
3. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
5. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
6. ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน การบินไทย 30 กิโลกรัม  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
** ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ ** 
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เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรอืเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน - ท่าเรือ – สนามบิน 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1.ค่าท าหนังสือเดินทางไทย, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
2.ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
5. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
6. อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
7. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
8. ค่ำภำษีท่ำเรือและประกันกำรเดินทำงบนเรือ 5,900 บำท/ท่ำน 
9. ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ 13.5 USD ต่อคืน ต่อท่ำน 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

กรุณำช ำระยอดเต็ม  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่ม
ใหมส่ามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423  หรือ Line ID: @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่า
มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
* หำกมีกำรยกเลิกทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน และไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทำงได้ในทุกกรณี 

เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในส่วนของแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว โดยท่านสามารถซื้อทัวร์

เสริมที่มีบริการขายอยู่บนเรือ สามารถขอค าแนะน าจากหัวหน้าทัวร์ได้ 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์ม

เดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืน

ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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4.2 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ส ำคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการ
ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่าน
เอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

4.3 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

หมำยเหตุ: 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
3.ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
4.ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
5.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
7.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
8.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
9.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก

หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
10.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  
11.ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศ กำรเมือง สำย
กำรบิน และรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
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