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ราคาห้องพกั บนเรือต่อท่าน(บาท)     **ฟร ีค่าตั๋วเรอืสา่หรบัเดก็อายุต า่กวา่ 12 ปี** 

Classic Premium ท่านท่ี 3,4 
(ผูใ้หญ่) 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน Inside Outside Balcony Inside Outside Balcony 

55,900 60,900 66,900 58,900 62,900 68,900 51,900 45,500 
 

   
 

 
Highlight เส้นทางล่องเรือส าราญ ญีปุ่่น – เกาหล ี
เดินทาง 22 – 30 มถุินายน 2562 ( เส้นทาง โตเกยีว – โกเบ – โคชิ –อะบุระสึ - ปูซาน - ฟุคุโอกะ) 
หมายเหตุ : ทางเรือไม่อนุญาตใหจ้ดัท าทวัร์บนฝ่ังดว้ยตวัเอง ในกรณีท่ีลงจากเรือกรุณากลบัข้ึนเรือก่อนเวลาเรือออกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
อยา่ลืมน า Costa card ติดตวัมาดว้ยทุกคร้ังท่ีลงและข้ึนเท่ียวบนฝ่ัง 
 

น าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วดัเซ็นโซจ ิวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโตเกียว สร้าง
ข้ึนในปี 628-645 ภายในวดัมีเทวรูปคนันงประดิษฐานอยู ่รวมทั้งยงัมีเจา้แม่กวนอิมอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใครมาขอ
พรส่ิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ นอกจากน้ียงัมีโคมแดงยกัษต์ั้งอยูท่ี่บริเวณ ประตูคามินาริมง และ
รูปป้ันของ 2 เทวบาลผูรั้กษาประตู ไดแ้ก่ ฟจิูน เจา้แห่งสายลม และไรจิน เจา้แห่งอสุนีบาตอีกดว้ย  
 

Date Port Arrival Departure 
22 มิ.ย. 62 (1) Bangkok – Tokyo (Flight) by CX - TBA 
23 มิ.ย. 62 (2) Tokyo (Japan) TBA Embark 15:00 
24 มิ.ย. 62 (3) Kobe (Japan) 15:00 22:00 
25 มิ.ย. 62 (4) Kochi (Japan) 10:00 19:00 
26 มิ.ย. 62 (5) Aburatsu (Japan) 10:00 19:00 
27 มิ.ย. 62 (6)  Cruising - - 
28 มิ.ย. 62 (7) Pusan (South Korea) 08:00 20:00 
29 มิ.ย. 62 (8) Fukuoka ( Japan ) +  Hotel Disembark 08:00 - 
30 มิ.ย. 62 (9) Fukuoka  - Bangkok (Flight)  by CX TBA TBA 
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จากนั้นผ่านชม โตเกียวสกายทรี หอกระจายคล่ืนซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ปัจจุบนัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น พร้อมควบ
ต าแหน่งหอคอยท่ีสูงเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากบูร์จคาลิฟา เมืองดูไบ  
 
ช็อปป้ิง ณ ตลาดอะเมะโยโกะ (Ameyoko) ตลาดท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่กลก้ับ
สถานีอุเอะโนะ(Ueno Station) เป็นแหล่งช็อปป้ิงยอดนิยมซ่ึงผสมผสานระหว่าง ซูเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านอาหารกลางแจง้ ภตัตาคาร  บาร์ และร้านคา้  
 
จากนั้ นน าท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะโอไดบะ(Odaiba) เป็นเกาะท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเอง โดยการน า             
ดินทรายมาถมทะเล ให้เกิดข้ึนเป็นเกาะข้ึนมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1850 สร้างกนัมาเป็นร้อยปี เกาะน้ีเป็น
เกาะท่ีแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้าง ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดใ้ห้
เป็นไปไดข้ึ้นมา เดินทางตรงไปยงัท่าเรือ  
 

 

เมื อ ง โก เบ  เป็ น เมื อ งห ล ว ง  แล ะ  เมื อ งท่ าข อ งจังห วัด เฮี ย วโ งะ (Hyogo)                           
มีความหลากหลายของเช้ือชาติและวัฒนธรรมของผู ้คนท่ีมารวมกันอยู่ ท่ี น่ี                
โกเบจึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีความพิ เศษท่ีเกิดจากการผสมผสานน้ี ไม่ เหมือน              
ท่ี อ่ืนๆ และแม้ว่าจะเพิ่ งประสบกับ เหตุแผ่นดินไหวคร้ังรุนแรงเม่ือปี  1995                    
แต่ก็สามารถกลบัมากา้วหนา้ และรุ่งเรืองภายในเวลาอนัรวดเร็ว ทวัร์แนะน าดงัน้ี 

 

01GA Kitano Ljinkan & Meriken Park   4½Hrs   $ 59.00/ Adult 
01GM Osaka Castle & Buffet lunch (L)   5Hrs   $ 69.00/ Adult 
01GN Osaka Dotonbori Shopping “On Your Own”  4Hrs   $ 49.00/ Adult 

 

โคชิ เมืองท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องภูมิภาคชิโกะคุและรายลอ้มดว้ยภูเขา เมืองโคชิ
อนัแสนคึกคกัแห่งน้ีตั้งอยูตี่นปราสาทโคชิซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 17 และ
ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นสมบติัทางวฒันธรรมช้ินส าคญัเพราะเป็นหน่ึงใน
ปราสาทของแทข้องประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงอยูร่อดผา่นสงคราม และภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติมานานหลายร้อยปี ทวัร์แนะน าดงัน้ี 
 
 

028I The Best of Kochi [L]    5½  Hrs    $ 99.00/Adult 
028J Kochi Half Day     4 Hrs    $ 49.00/Adult 
028K Kochi Cultural Sightseeing & Shopping  4½Hrs    $ 69.00/Adult 
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ท่าเรืออะบุระสี, จังหวัดมิยาซากิ จังหวดัมีธรรมชาติ, วฒันธรรมมากมาย                  
ของภูมิภาคคิวชู และมีประวติัศาสตร์ยาวนาน เป็นต้นก าเนิดต านานต่างๆ                    
ของญ่ีปุ่น เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนดัหมายท่ีทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจาก
เรือ อย่าลืมน า  Costa card ติดตัวมาด้วยทุกคร้ังท่ีลงและข้ึนเท่ียวบนฝ่ัง                    
ท่านสามารถเลือกซ้ือทวัร์บนฝ่ังกับทางเรือหรือลงมาเดินเล่นได้ด้วยตนเอง 
ทวัร์แนะน าดงัน้ี 
 

 0202  Best of Aburatsu     7 Hrs    $ 119.00/Adult 
 0203  Aoshima & Obi Castle Tour   6 Hrs    $ 119.00/Adult 
 0205  Udo Jingu Shrine & Obi Castle   4 Hrs    $ 89.00/Adult 
 

 
 
ปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้เป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจ สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยือนไดม้ากกวา่ปีละหลายแสนคน เช่น 
Haeundae, Songdo และ Gwangalli Beaches  ทวัร์แนะน าดงัน้ี 
 

 

 

01VB Beomeosa Temple & Gamcheon Culture Village [L] 7 HRS   US$95.00/adult 
6640 Busan City Highlight     5 HRS   US$65.00/adult  
6645 Busan Aquarium & Busan Market   5 HRS   US$55.00/adult 
6648 Busan Haedong Yongkungsa    4 HRS   US$50.00/adult 

 
 

ท่าเรือฮากาตะ เมืองฟุคุโอกะ น าท่านเดินทางไปยงั ศาลเจ้าดาไซฟุ เทน็มันกุ 
(Dazaifu Tenmangu Shrine) มนสัการขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ี
ดึงดูดผูค้นท่ีมาเยีย่มชมและขอพรมากกวา่ 700,000 คนต่อปี อีกทั้งยงัไดรั้บ                  
ความนิยมอยา่งยิง่ในหมู่นกัเรียนท่ีก าลงัเตรียมสอบ  ก่อนกลบัมีเวลาใหท้่านได้
เดินเล่น เพื่อเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกจากร้านรวงมากมายตลอดสองขา้งทาง 
น าท่านสู่ คาแนลซิตีฮ้ากาตะ (Canal City Hakata) เป็นมอลล์ขนาดใหญ่ในฮากา
ตะ ซ่ึงเป็นย่านท่ีเฟ่ืองฟูท่ีสุด โดยรวมทั้งโรงแรม ร้านเส้ือผา้ และตึกออฟฟิศไว้
ดว้ยกนั นอกจากโซนช้อปป้ิงท่ีครบครันดว้ยร้านคา้หลากหลาย ตั้งแต่ร้านของท่ี
ระลึกและร้านสินคา้คุมะมงท่ีหาซ้ือได้ในคิวชูเท่านั้น  และ สวนอาหารในคอน
เซ็ปต ์"ราเมง็สเตเดียม" ไฮไลทข์องท่ีน่ีคือมีการขดุคลองใหไ้หลผา่นใจกลางหา้ง  
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ราคานีร้วม 
- ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัแบบหมู่คณะ ในเสน้ทาง BKK – Tokyo // Fukuoka – BKK (โดยสายการบินค่าเธ่ยแ์ปซิฟิก) 
- ค่าหอ้งพกับนเรือ หอ้งพกัคู่ รวม 5 คืน (พกัสองท่าน/หอ้ง)  / ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกนับนเรือ , ค่าประกนัภยัการเดินทาง (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
- อาหารทุกม้ือบนเรือ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลล)์  
- โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาวในฟคุุโอกะ 1 คืน (รวมอาหารเชา้) 
-  ค่าประกนัภยัการเดินทาง (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
- หวัหนา้ทวัร์เดินทางดูแลคณะจากประเทศไทย (ขอสงวนสิทธ์ิในจดัหวัหนา้ทวัร์ เม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางตั้งแต่ 16 ท่านข้ึนไป) 
- ค่ารถรับ-ส่ง ระหวา่งสนามบิน – ท่าเรือ - โรงแรม - สนามบิน  
- ทวัร์เท่ียวในฟคุุโอกะ พร้อมอาหารกลางวนัตามท่ีระบุในรายการ 
 

ราคานีไ้ม่รวม 
- Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax] 
- ค่าวซ่ีา (ถา้มี) , ค่าทวัร์บนฝ่ัง, คา่ใชจ่้ายส่วนตวั, ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
- ค่าทิปบนเรือ ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 67.50 / เด็กอาย ุ12 – 04 ปี USD 33.75 / เด็กอายนุอ้ยกวา่ 4 ปี ฟรี 

การช าระเงนิ :   ช าระเตม็จ านวนทนัทีหลงัการจอง  
การยกเลกิ : ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
หมายเหตุ  :  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาในการจอง,จ านวนหอ้งพกับนเรือ ท่ียงัวา่งอยู ่
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