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วันเดนิทาง 13-19 พ.ค. 2561 



 

วันที! 1 ตอ้นรับสู ่ประเทศ ญี!ปุ่ น ( ทา่เรอืโยโกฮามา่ ) 

15.00 น. เรอืล่องออกจากทา่เรอืโยโกฮาม่า ประเทศญี!ปุ่ น หลังจากทกุทา่น ซอ้มการระบบ

รักษาความปลอดภยัของทา่เรอืตามกฏของการลอ่งเรอืสากลแลว้ สามารถ รับประทานอาหารเย็น 
ณ หอ้งอาหาร หลัก จากที!โชวอ์ยู่บนบัตร Costa Card ของทา่น หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บฟุ
เฟ่ ที!หอ้งอาหาร บฟุเฟ่นานาชาต ิที!ชั Iน 10 ของเรอืได ้ตามอัธยาศัย หลังจากนัIน พักผอ่นตาม
อัธยาศัย ( หลังจากเรอืลอ่งออกสุน่่านนํIาสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัIงใน
สว่นของคาสโินอกีดว้ย ) 

  

 

 

 

วันที!  2 ทา่เรอื โกเบ ประเทศญี!ปุ่ น 



16.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที!ทา่เรอื โกเบ ประเทศญี!ปุ่ น สําหรับทา่นที!ทําการจอง
ทัวรบ์นฝั!งกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที!นัดพบบนเรอื  
สว่นทา่นที!สะดวกเดนิทางทอ่งเที!ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชั!วโมง  ทา่นใดที!ไมล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆที!ทางเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัIงวันโดยสามารถดไูดจ้าก ตารางกจิกรรมที!ทา่นจะไดรั้บในแตล่ะวันที!หอ้งพัก
ของทา่น 

 

21.30 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืโกเบ ประเทศญี!ปุ่ น ทา่นสามารถทานอาหารเย็น
ไดท้ี!หอ้งอาหารหลักที!แสดงอยูใ่นบัตร Costa Card ของทา่นตามเวลาจองของทา่น
วา่จะเป้! นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. หรอืทา่นสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ บฟุเฟ่
นานาชาต ิชั Iน 10 เชน่กนั หลังจากนัIน ดกูารแสดงโชวท์ี!หอ้งโชวห์ลักชั Iน 5 ซึ!งจะโชว์
สองรอบดว้ยกนั คอื 20.00 หรอื 22.00 น. หลังจากนัIนพกัผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 

วันที!  3 เรอืลอ่งน่านนํIาสากล – อสิรตามอธัยาศยั 



วันนีIเรอืจะลอ่งอยา่งชา้ๆในน่านนํIาสากลเต็มวันเพื!อใหท้า่นไดส้นุกกบักจิกรรมตา่งๆ
บนเรอืตลอดทัIงวัน ไมว่า่จะเป้นรา้นคา้ปลอดภาษี คาสโิน และ กจิกรรมจากฝ่ายเอ็น
เตอรเ์ทรนตา่งๆ ทา่นสามารถดตูารางกจิกรรมตา่งๆไดใ้นตารางกจิกรรมที!ทา่นไดร้บัที!
หอ้งพักของทา่น ( อาหารเชา้ สามารถทานไดท้ี!หอ้งอาหารหลัก หรอื หอ้งอาหารบฟุ
เฟ่ชั Iน 10 / อาหารกลางวันสามารถทานที!หอ้งอาหารบฟุเฟ่ชั Iน10 และ อาหารเย็น
สามารถทานไดท้ี!หอ้งอาหารหลักหรอืหอ้งอาหารบฟุเฟ่ ชั Iน 10 ) 

 

วันที!  4 เกาะเจจู ประเทศเกาหลใีต ้

12.00 น. เรอืจอดที! เกาะ เจจู ประเทศเกาหลใีต ้ สําหรับทา่นที!ทําการจองทัวรบ์น
ฝั!งกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที!นัดพบบนเรอื  สว่นทา่นที!
สะดวกเดนิทางทอ่งเที!ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั!วโมง ทา่นใดที
ไมล่งจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมตา่งๆที!ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั Iงวันโดย
สามารถดไูดจ้าก ตารางกจิกรรมที!ทา่นจะไดรั้บในแตล่ะวันที!หอ้งพักของทา่น 



 

18.00 น. เรอืลอ่งออกจากเกาะ เจจ ูประเทศเกาหลใีต ้ทา่นสามารถทานอาหาร
เย็นไดท้ี!หอ้งอาหารหลักที!แสดงอยูใ่นบัตร Costa Card ของทา่นตามเวลาจองของ
ทา่นวา่จะเป้! นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. หรอืทา่นสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ บฟุเฟ่
นานาชาต ิชั Iน 10 เชน่กนั หลังจากนัIน ดกูารแสดงโชวท์ี!หอ้งโชวห์ลักชั Iน 5 ซึ!งจะโชว์
สองรอบดว้ยกนั คอื 20.00 หรอื 22.00 น. หลังจากนัIนพกัผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วันที!  5 ทา่เรอื คาโกชมิา่ ประเทศญี!ปุ่ น 

13.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที!ทา่เรอื คาโกชมิา่ ประเทศญี!ปุ่ น สําหรับทา่นที!ทําการ
จองทัวรบ์นฝั!งกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที!นัดพบบนเรอื  

สว่นทา่นที!สะดวกเดนิทางทอ่งเที!ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชั!วโมง  ทา่นใดที!ไมล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆที!ทางเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัIงวันโดยสามารถดไูดจ้าก ตารางกจิกรรมที!ทา่นจะไดรั้บในแตล่ะวันที!หอ้งพัก
ของทา่น 



 

18.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื คาโกชมิา่ ประเทศญี!ปุ่ น ทา่นสามารถทาน
อาหารเย็นไดท้ี!หอ้งอาหารหลักที!แสดงอยูใ่นบัตร Costa Card ของทา่นตามเวลา
จองของทา่นวา่จะเป้! นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. หรอืทา่นสามารถทานอาหารบฟุเฟ่ 
บฟุเฟ่นานาชาต ิชั Iน 10 เชน่กนั หลงัจากนัIน ดกูารแสดงโชวท์ี!หอ้งโชวห์ลักชั Iน 5 ซึ!ง
จะโชวส์องรอบดว้ยกนั คอื 20.00 หรอื 22.00 น. หลังจากนัIนพักผอ่นตามอธัยาศัย 

วันที!  6 เรอืลอ่งน่านนํIาสากล – อสิรตามอธัยาศยั 

วันนีIเรอืจะลอ่งอยา่งชา้ๆในน่านนํIาสากลเต็มวันเพื!อใหท้า่นไดส้นุกกบักจิกรรมตา่งๆ
บนเรอืตลอดทัIงวัน ไมว่า่จะเป้นรา้นคา้ปลอดภาษี คาสโิน และ กจิกรรมจากฝ่ายเอ็น
เตอรเ์ทรนตา่งๆ ทา่นสามารถดตูารางกจิกรรมตา่งๆไดใ้นตารางกจิกรรมที!ทา่นไดร้บัที!
หอ้งพักของทา่น ( อาหารเชา้ สามารถทานไดท้ี!หอ้งอาหารหลัก หรอื หอ้งอาหารบฟุ
เฟ่ชั Iน 10 / อาหารกลางวันสามารถทานที!หอ้งอาหารบฟุเฟ่ชั Iน10 และ อาหารเย็น
สามารถทานไดท้ี!หอ้งอาหารหลักหรอืหอ้งอาหารบฟุเฟ่ ชั Iน 10 ) 



 

 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานที�และเวลาที�หอ้งพกัของทา่นเพื�อใหท้า่นรบัหนงัสอื
เดนิทางคนื 

22.00 น. เรอืจะมแีทก๊กระเป่าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของ
ทา่น ใหท้า่นนํากระเป่าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพื!อใหพ้นักงานนําลงไปที!
ทา่เรอืในวันรุง่ขึIน  ( สิ!งของที!ทา่นจําเป้นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋า
ถอื )  ** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจํ่าเป็นตอ้ง
วางไวท้ี!หนา้หอ้งพัก ** 

วันที!  7 เดนิทางถงึทา่เรอื โยโกฮามา่ โตเกยีว ประเทศญี!ปุ่ น 

08.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื โยโกฮามา่ โตเกยีว ประเทศญี!ปุ่ น หลังจากทกุ
ทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่น
ดา้นลา่งหลงัจากนัIน เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง: 



หอ้งแบบไมม่หีนา้ตา่ง : 13,500 บาท / ทา่น 

หอ้งแบบมหีนา้ตา่ง  : 17,500 บาท / ทา่น 

 

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม 
3. ขอสงวนสทิธิ/ในการเปลี�ยนแปลงราคา ท ั1งนี1ข ึ1นอยูก่บัระยะเวลาในการจองและ

จาํนวนหอ้งวา่งบนเรอื 

หมายเหต ุ

1. สาํหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึIนเรอื 
2. สาํหรับเด็กอายตุํ!ากวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ ึIนเรอื 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทุกครั Iง และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลบั 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ที!จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีที!กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่
อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการที!จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัที!ทาง บรษัิทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที!ยวบนิ, การเปลี!ยนแปลงโปรแกรมการ
ทอ่งเที!ยวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตุสดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลี!ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที!ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลี!ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาที!ใชใ้นการเทยีบท่าเป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลี!ยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครั Iง 

อตัราคา่บรกิารนี1รวม 

1. หอ้งพักบนเรอืสาํราญ 6 คนื (ตามแบบหอ้งพักที!ทา่นไดทํ้าการชําระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสาํราญ 
3. คา่ภาษีท่าเรอื 
 



อตัราคา่บรกิารนี1ไมร่วม 
1. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝั!งตามเมอืงตา่งๆ ที!เรอืจอด (Shore Excursion) 
2. คา่ทปิพนักงานบนเรอื 
3. คา่แพคเกจเครื!องดื!มบนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 
4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื!นๆ เชน่ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครื!องดื!ม ฯลฯ 
6. คา่ตัgวเครื!องบนิ กรงุเทพฯ – ญี!ปุ่ น - กรุงเทพฯ (หากตอ้งการซืIอตัgวเครื!องบนิ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที!เพื!อเสนอราคา
อกีครั Iง) 
7. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิ - ท่าเรอื - สนามบนิ (หากตอ้งการซืIอรถรับสง่ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที!เพื!อเสนอราคาอกี
ครั Iง) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ!ม 7% และภาษีหัก ณ ที!จา่ย 3% 
9. อาหารพเิศษที!ทา่นสั!งเพิ!มเตมิกบัทางเรอื 

เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืสาํราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์และรถรับสง่นําเที!ยว 
2. ในกรณีที!ลกูคา้ตอ้งออกตัgวโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที!ของบรษัิทฯเพื!อเช็ควา่
กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครั Iง มฉิะนัIนทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัIงส ิIน 
3. การชาํระคา่บรกิาร 
3.1 กรณุาชําระเตม็จํานวนเนื!องจาก ราคาโปรโมชั!นมหีอ้งพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารชําระเงนิ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ] เก็บคา่ใชจ้า่ยทั Iงหมด เนื!องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท
และผูเ้ดนิทางอื!นที!เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆ ที!เกดิจากการยกเลกิของทา่น 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ!งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา
เลื!อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ั IงนีIท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที!ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัgว
เครื!องบนิ คา่ตัgวเรอื คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที!สถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้่ายอื!นๆที!เกดิขึIนตามจรงิ ในกรณีที!
ไมส่ามารถเดนิทางได ้
4.3 กรณีที!กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Iงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที!ระบไุวใ้น
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ที!จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั Iงส ิIน 
สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื!อการทอ่งเที!ยวเท่านั Iน ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเที!ยวโดยผดิกฎหมาย
และในขั Iนตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึIนอยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ที!เทา่นัIน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ั IงสิIน 
4.5 เมื!อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ!ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ] ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทั Iงส ิIน 

 

 

 

 

 

 

 



 


