
     

     

 

 
 
 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS020618 

  Page 1 of 8  
 

สัมผัสประสบการณ์สุดหร ูเส้นทางญี่ปุ่น-เกาหลี บนเรือส าราญ Costa neoRomantica 

โตเกียว - โกเบ - เชจู (เกาหลี) - ซะเซะโบะ - คาโกชิม่า - โตเกียว 9 วัน 7 คืน 
โดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ สะสมไมล์ได้ 

 
 
 

 
  
 

มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป / รวมรถรับส่งไปกลับ ท่าเรือ-สนามบิน / พร้อมทัวร์ โตเกียว 
ก าหนดการเดินทาง วันที่  10-18 พ.ย. 61  (พักห้องไม่มีหน้าต่าง) ราคาปกติ เริ่มต้นที่  49,999.- ลดเหลือ   46,999.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 สนามบินโตเกียว (ญี่ปุ่น) - เช็คอินขึ้นเรือส าราญ Costa neoRomantica - ซ้อมหนภีัยตามหลักสากล - อิสระพกัผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรอื - ช่วงบ่าย เรือเทียบท่า โกเบ (ญีปุน่) อิสระเดินเลน่บนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมเที่ยวชมเมือง 
(สอบถามอัตราค่าบริการเพิม่เติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
ล่องน่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย อาทิ Fitness Center, 
Casino, ช้อปปิ้ง สินเค้าแบรนด์ชั้นน าใน Duty Free บนเรือฯ 

วันที่5 
เรือเทยีบทา่ เชจู (เกาหลีใต)้ อิสระเดินเลน่ชมเมือง หรอืเลือกซื้อทัวรเ์สริมเที่ยวบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบน
เรือ) - กลับขึ้นเรือ อสิระพกัผ่อน 

วันที่6 
เรือเทยีบทา่ ซะเซะโบะ - อิสระเดินเล่นบนฝัง่ หรือเลอืกซื้อทัวร์เสรมิเที่ยวชมเมือง (สอบถามอตัราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรอื) - 
กลับขึ้นเรือ อสิระพักผ่อน 

วันที่7 
เรือเทียบทา่ คาโกชิม่า - อิสระเดนิเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมเที่ยวชมเมือง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิม่เติมบนเรือ) - 
กลับขึ้นเรือ อสิระพักผ่อน 

วันที่8 
ล่องน่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย อาทิ Fitness Center, 
Casino, ช้อปปิ้ง สินเค้าแบรนด์ชั้นน าใน Duty Free บนเรือฯ 

วันที9่ 
อ าลาเรือส าราญ เทียบท่า โตเกียว (ญี่ปุ่น) - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งทีอ่ิออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ) 
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ชมเมืองท่า “โกเบ” เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ เที่ยว “เชจู” เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลใีต้ 
ชมวิวทะเล “ซะเซะโบะ” เมืองท่าที่ใหญ่อันดับสองของจังหวัดนามาซาก ิ 

เมืองคาโกชิม่า"เนเปิลส์แห่งตะวันออก" 
 
 
 
 
 
       

 
  

 
 
20.30 น. พร้อมกัน ณ เคาน์เตอรส์ายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL) ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาออก  
  สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับเพื่ออํานวยความสะดวก

ให้แก่ท่าน 
23.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภุมิ โดยเที่ยวบิน JL 718 
 

 
07.45 น. เดินทางถึงสนามบินโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง นําท่านผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
10.30 น. นําท่านเช็คอินเพื่อขึ้นเรือสําราญ Costa neoRomantica ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมการบริการใน

ระดับสากล บนเรือสําราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป 
และ อาหารเอเชีย 5 มื้อต่อวัน ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหาร รื่นเริงกับการร้องเพลงและ
เต้นรํา **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือสําราญ Costa neoRomatica จะจัด
ขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** 

*** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Dril) โดยขอให้
ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ละท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตู
ห้องพักของท่าน*** 

15.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองโตเกียว  
ค่ า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ Costa neoRomantica  

อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ 
การคัดสรรไว้บนเรือสําราญ Costa neoRomantica 
 

วันที่ 10 พ.ย. 61   กรุงเทพฯ / สุวรรณภูม ิ         (1)                 

วันที่ 11 พ.ย. 61  สุวรรณภูมิ - โตเกียว  - เรือส าราญ Costa neoRomantica           
 (2)              (1) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C


     

     

 

 
 
 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS020618 

  Page 3 of 8  
 

 
 
 
 

 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  

 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออกกําลังกายรับอรุณด้วย
การจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Fitness 
Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก 
สินค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือสําราญ สําหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงห้อง Casino บนเรือ
สําราญสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างด ี

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 
15.00 น. เรือ Costa neoRoamantica เข้าเทียบท่าเมืองโกเบ เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศ 
 ญี่ปุ่น เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 5 และเป็นเมืองท่าที่สําคัญของญี่ปุ่น 
 (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง) 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ Costa neoRomantica 
22.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองโกเบ 
 
 
 
 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กําลังกายรับอรุณ
ด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้องSpa & 
Fitness Center ส่วนท่านที่ช่ืนชอบการช้อปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้า
ที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือสําราญ Costa neoRomatica สําหรับท่านที่
ชอบการเสี่ยงดวงห้อง  Casino บนเรือสําราญฯสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างด ี

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ 
บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสําราญ Costa 

neoRomatica ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, 

วันที่ 12 พ.ย. 61   โกเบ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)                      (3)     

         (3)       

วันที่ 13  พ.ย. 61  น่านน้ าสากล                                                      
(4)             
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Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super Karaoke ที่  
Disco 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ Costa neoRomatica   
 อิสระพักผ่อน  เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัด 
 สรรไว้บนเรือสําราญ Costa neoRomantica 
 
 
 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กําลังกายรับอรุณ
ด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้องSpa & 
Fitness Center ส่วนท่านที่ช่ืนชอบการช้อปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้า
ที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน  Duty Free บนเรือสําราญ Costa neoRomatica สําหรับท่านที่
ชอบการเสี่ยงดวงห้อง  Casino บนเรือสําราญฯสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างด ี

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ 
13.00 น.  เรือสําราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่า เมืองเชจู หรือ เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศ

เกาหล ีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงมีลักษณะเป็นเกาะโดย
เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้   องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ให้รางวัล
เกาะเชจ ูเป็น 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก 

 (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATUR)  
  อิสระเลือกซื้อทัวรเ์สริม ตามอัธยาศัย 
21.00 น.   เรือสําราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองเชจ ู
ค่ า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  

 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บน
เรือสําราญ Costa neoRomantica 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 
10.00 น.  เรือสําราญ Costa neoRomantica เข้าเทียบท่าเมือง ซะเซะโบะ 
                        เป็นเมืองท่าใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดนางาซากิ ฉายาเมืองที่มีเกาะนับไม่ถ้วนมี 
 ทิวทัศนท์างทะเลอันสวยงามมีบรรยากาศทีส่ดใส   

วันที่ 14 พ.ย. 61   เชจู ประเทศเกาหลี  (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)              (5) 

         (5)       

วันที่ 15 พ.ย. 61   ซะเซะโบะ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)                (6)    

                   (6)       
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อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย 
18.00 น.   เรือสําราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองซะเซะโบะ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  

 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บน
เรือสําราญ Costa neoRomantica 

       
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 
08.00 น.  เรือสําราญ Costa neoRomantica เข้าเทียบท่าเมืองคาโกชิมา่ เป็นเมืองศูนย์กลางและ 

เมืองที่ใหญท่ี่สุดของจังหวัดคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของเกาะคิวช ูคาโกชิม่า มี
ชื่อเล่นอีกชื่อว่า "เนเปิลสแ์ห่งตะวันออก" ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของอ่าวที่มีส่วนคล้ายกัน อากาศที่ร้อน 
และมีภูเขาไฟซะกุระจิมะตั้งอยู่ใกล้เมือง 

 อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย 
16.00 น.   เรือสําราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองคาโกชิม่า 
ค่ า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 

 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ได้รับการคัดสรรไว้บน
เรือสําราญ Costa neoRomantica 
 
 
 
 

 

 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กําลังกายรับอรุณ
ด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้องSpa & 
Fitness Center ส่วนท่านที่ช่ืนชอบการช้อปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้า
ที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือสําราญ Costa neoRomatica สําหรับท่านที่
ชอบการเสี่ยงดวงห้อง  Casino บนเรือสําราญฯสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างด ี

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ 

วันที่ 16 พ.ย. 61   คาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)                (7)    

                   (6)       

วันที่ 17 พ.ย. 61   น่านน้ าสากล                                                     
(8)             

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสําราญ  Costa 
neoRomatica ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, 
Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super Karaoke ที่   

 Disco 
ค่ า                      รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ Costa neoRomatica อิสระพักผ่อน เลือกใช้

บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสําราญ  
Costa neoRomantica 

หมายเหตุ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน
จะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือ
จะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระใน
วันรุ่งขึ้น สําหรับท่านที่ต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ใน
วันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  
08.00 น.   เรือสําราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่าเมืองโตเกียว 

นําท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสําราญ และนําท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือ เพื่อเดินทางเข้าเมือง 
โตเกียว ณ บริเวณท่าเรอื พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง  
จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ศาลเจ้าเมจ ิซึ่งถือว่าเป็นศาลเจ้าชินโตที่สําคัญของมหานครโตเกียวได้ถูก
ทําลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และไดร้ับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1958 ศาลเจ้าเมจติั้งอยู่ใกล้
แหล่งช้อปปิ้งฮาราจูก ุในวันปีใหม่คนญี่ปุ่นจะนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้  
จากนัน้อิสระท่าน ช้อปปิ้งที่ อิออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินคา้ช้ันนํานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, 
กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เปน็ต้นและยังมีร้าน 100 เยน สินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคา
แสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ 
เลือกชมและเลอืกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย  
(เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัย) 
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

18.05 น. ออกเดินทางจากโตเกียว โดยเที่ยวบินที่ JL 707 
23.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

วันที่ 18 พ.ย. 61   โตเกียว - ศาลเจ้าเมจิ - อิออน พลาซ่า - กรุงเทพฯ               

(9)                          
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ค าแนะน า  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายงัสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อ
ตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมกีารจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณอ์ักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าว
มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อกัษรจากทางบริษัทฯ 

อัตราค่าบริการ  ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 10-18 พ.ย. 61 

แบบห้องพัก 
ผู้ใหญท่่านละ 

(พัก 2 ท่านต่อห้อง) 
ผู้ใหญค่นที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ป ี
(พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) 

พักเดี่ยว 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 46,999 44,999* 37,999* 57,999 

ห้องพักแบบมีหน้างต่าง 48,999 46,999* 37,999* 60,999 

ห้องพักแบบมีระเบียง 56,999 48,999* 37,999* 77,999 
หมายเหตุ :  
1. ขอสงวนสทิธใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จํานวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู ่
2. *ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบห้องสําหรับผู้เข้าพักมากกว่า 2 ท่านขึ้นไป (ท่านที่ 3, 4 และเด็ก)    
อัตราค่าบริการนี้รวม: 
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ ต้องเดินทางไปกลับ

พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
2. ห้องพักบนเรือสําราญ 7 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงินมา) 
3. ทัวร์ตามโปรแกรมที่ระบุ ,รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 
4. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
5. หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ 
6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ํามันสายการบิน 
7. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการ  สําหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ําหนักหรือจํานวน

ของกระเป๋าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณทีีเ่สียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
อัตรานี้ไม่รวม: 
1.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ทัวร์เสริมบนฝั่ง (shore excursion), ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
3. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 13.50/คืน/ท่าน (ชําระบนเรือ) ,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 
4. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
5. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ,ค่าแพคเกจน้ําดื่มบนเรือสําราญ 
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6.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงิน

บาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 
การส ารองการเดินทาง: 
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาํการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่
ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดนิทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ 
Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 50 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน
ทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่าการสํารองการ
เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ 
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และจะมี
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน และเรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง มากกว่า 60 วันทําการ หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจํา 20,000 บาท 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59-31 วันทําการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-13 วันทําการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์  
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
หมายเหตุ: 
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. เนื่องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
    ก่อนการท่องเที่ยวหรือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถ   
    ขอคืนค่าบริการได้  
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 

การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม 

และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลักบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่
เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 

 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียม
ของตั๋วและภาษีน้ ามัน และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอกีครั้ง 


