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Date
22 มิ.ย. 62 (1)
23 มิ.ย. 62 (2)
24 มิ.ย. 62 (3)
25 มิ.ย. 62 (4)
26 มิ.ย. 62 (5)
27 มิ.ย. 62 (6)
28 มิ.ย. 62 (7)
29 มิ.ย. 62 (8)
30 มิ.ย. 62 (9)

Port
Bangkok – Tokyo (Flight) by CX
Tokyo (Japan)
Kobe (Japan)
Kochi (Japan)
Aburatsu (Japan)
Cruising
Pusan (South Korea)
Fukuoka ( Japan ) + Hotel
Fukuoka - Bangkok (Flight) by CX

Arrival
TBA
15:00
10:00
10:00
08:00
Disembark 08:00
TBA

Departure
TBA
Embark 15:00
22:00
19:00
19:00
20:00
TBA

ราคาห้ องพัก บนเรื อต่ อท่าน(บาท) **ฟรี ค่าตั๋วเรือส่าหรับเด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี**
Classic
Premium
ท่านที่ 3,4
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
(ผูใ้ หญ่)
พักกับผูใ้ หญ่ 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 เส้ นทางล่ องเรื อสาราญ ญีป่ ุ่ น – เกาหลี
เดินทาง 22 – 30 มิถุนายน 2562 ( เส้ นทาง โตเกียว – โกเบ – โคชิ –อะบุระสึ - ปูซาน - ฟุคุโอกะ)
หมายเหตุ : ทางเรื อไม่อนุญาตให้จดั ทาทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง ในกรณี ที่ลงจากเรื อกรุ ณากลับขึ้นเรื อก่อนเวลาเรื อออกอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
อย่าลืมนา Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ หรื อ วัดเซ็นโซจิ วัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงที่สุดแห่ งหนึ่ งของโตเกียว สร้าง
ขึ้นในปี 628-645 ภายในวัดมีเทวรู ปคันนงประดิษฐานอยู่ รวมทั้งยังมีเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาขอ
พรสิ่ งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ นอกจากนี้ยงั มีโคมแดงยักษ์ต้ งั อยูท่ ี่บริ เวณ ประตูคามินาริ มง และ
รู ปปั้ นของ 2 เทวบาลผูร้ ักษาประตู ได้แก่ ฟูจิน เจ้าแห่งสายลม และไรจิน เจ้าแห่งอสุนีบาตอีกด้วย
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จากนั้นผ่านชม โตเกียวสกายทรี หอกระจายคลื่นซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตซุมิดะ กรุ งโตเกียว ปั จจุบนั เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูงที่ สุดในประเทศญี่ปุ่น พร้อมควบ
ตาแหน่งหอคอยที่สูงเป็ นอันดับสองของโลกรองจากบูร์จคาลิฟา เมืองดูไบ
ช็อปปิ้ ง ณ ตลาดอะเมะโยโกะ (Ameyoko) ตลาดที่ ได้รับความนิ ยมมากที่ สุดแห่ งหนึ่ งที่ อยูใ่ กล้กับ
สถานี อุเอะโนะ(Ueno Station) เป็ นแหล่ งช็อปปิ้ งยอดนิ ยมซึ่ งผสมผสานระหว่าง ซู เปอร์ มาร์ เก็ ต
ร้านอาหารกลางแจ้ง ภัตตาคาร บาร์ และร้านค้า
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ เกาะโอไดบะ(Odaiba) เป็ นเกาะที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ างขึ้ น เอง โดยการน า
ดินทรายมาถมทะเล ให้เกิดขึ้นเป็ นเกาะขึ้นมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1850 สร้างกันมาเป็ นร้อยปี เกาะนี้ เป็ น
เกาะที่ แสดงให้เห็ นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ ปุ่น ที่ สามารถสร้าง สิ่ งที่ เป็ นไปไม่ได้ให้
เป็ นไปได้ข้ ึนมา เดินทางตรงไปยังท่าเรื อ

เมื อ งโก เบ เป็ น เมื อ งห ล ว ง แ ล ะ เมื อ งท่ าข อ งจั ง ห วั ด เฮี ย วโ งะ (Hyogo)
มี ค วามหลากหลายของเชื้ อชาติ แ ละวัฒ นธรรมของผู ้ค นที่ ม ารวมกั น อยู่ ที่ นี่
โกเบจึ ง เป็ นอี ก เมื อ งหนึ่ งที่ มี ค วามพิ เศษที่ เกิ ด จากการผสมผสานนี้ ไม่ เหมื อ น
ที่ อื่ น ๆ และแม้ ว่ า จะเพิ่ ง ประสบกั บ เหตุ แ ผ่ น ดิ น ไหวครั้ งรุ นแรงเมื่ อ ปี 1995
แต่ก็สามารถกลับมาก้าวหน้า และรุ่ งเรื องภายในเวลาอันรวดเร็ ว ทัวร์ แนะนาดังนี้
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 เมืองที่ต้ งั อยูท่ างตอนใต้ของภูมิภาคชิ โกะคุและรายล้อมด้วยภูเขา เมืองโคชิ
อันแสนคึกคักแห่งนี้ต้ งั อยูต่ ีนปราสาทโคชิซ่ ึ งสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 และ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมชิ้นสาคัญเพราะเป็ นหนึ่งใน
ปราสาทของแท้ของประเทศญี่ปุ่นซึ่ งอยูร่ อดผ่านสงคราม และภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติมานานหลายร้อยปี ทัวร์ แนะนาดังนี้

028I The Best of Kochi [L]
028J Kochi Half Day
028K Kochi Cultural Sightseeing & Shopping

5½ Hrs
4 Hrs
4½Hrs

$ 99.00/Adult
$ 49.00/Adult
$ 69.00/Adult
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ท่ า เรื อ อะบุ ร ะสี , จั งหวัด มิ ย าซากิ จังหวัด มี ธ รรมชาติ , วัฒ นธรรมมากมาย
ของภู มิ ภ าคคิ วชู และมี ป ระวัติ ศาสตร์ ย าวนาน เป็ นต้น ก าเนิ ดต านานต่ า งๆ
ของญี่ปุ่น เชิ ญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรื อประกาศ เพื่อรอเรี ยกลงจาก
เรื อ อย่ า ลื ม น า Costa card ติ ด ตั ว มาด้ ว ยทุ ก ครั้ งที่ ล งและขึ้ นเที่ ย วบนฝั่ ง
ท่ านสามารถเลื อกซื้ อทัวร์ บ นฝั่ งกับ ทางเรื อหรื อลงมาเดิ นเล่ นได้ด้วยตนเอง
ทัวร์ แนะนาดังนี้
0202 Best of Aburatsu
0203 Aoshima & Obi Castle Tour
0205 Udo Jingu Shrine & Obi Castle

7 Hrs
6 Hrs
4 Hrs

$ 119.00/Adult
$ 119.00/Adult
$ 89.00/Adult

ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้มากกว่าปี ละหลายแสนคน เช่น
Haeundae, Songdo และ Gwangalli Beaches ทัวร์ แนะนาดังนี้
01VB
6640
6645
6648

Beomeosa Temple & Gamcheon Culture Village [L]
Busan City Highlight
Busan Aquarium & Busan Market
Busan Haedong Yongkungsa

7 HRS
5 HRS
5 HRS
4 HRS

US$95.00/adult
US$65.00/adult
US$55.00/adult
US$50.00/adult

ท่ าเรื อฮากาตะ เมืองฟุคุโอกะ นาท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้ าดาไซฟุ เท็นมันกุ
(Dazaifu Tenmangu Shrine) มนัสการขอพรสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็ นที่
ดึงดูดผูค้ นที่มาเยีย่ มชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทั้งยังได้รับ
ความนิยมอย่างยิง่ ในหมู่นกั เรี ยนที่กาลังเตรี ยมสอบ ก่อนกลับมีเวลาให้ท่านได้
เดินเล่น เพื่อเลือกซื้ อของฝาก ของที่ระลึกจากร้านรวงมากมายตลอดสองข้างทาง
นาท่านสู่ คาแนลซิตีฮ้ ากาตะ (Canal City Hakata) เป็ นมอลล์ขนาดใหญ่ในฮากา
ตะ ซึ่ งเป็ นย่านที่ เฟื่ องฟู ที่สุด โดยรวมทั้งโรงแรม ร้ านเสื้ อผ้า และตึ กออฟฟิ ศไว้
ด้วยกัน นอกจากโซนช้อปปิ้ งที่ครบครันด้วยร้านค้าหลากหลาย ตั้งแต่ร้านของที่
ระลึ กและร้ านสิ นค้าคุ มะมงที่ หาซื้ อได้ในคิ วชู เท่านั้น และ สวนอาหารในคอน
เซ็ปต์ "ราเม็งสเตเดียม" ไฮไลท์ของที่นี่คือมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้าง
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ราคานีร้ วม
- ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ ในเส้นทาง BKK – Tokyo // Fukuoka – BKK (โดยสายการบินค่าเธ่ยแ์ ปซิฟิก)
- ค่าห้องพักบนเรื อ ห้องพักคู่ รวม 5 คืน (พักสองท่าน/ห้อง) / ภาษีท่าเรื อ และ ค่าประกันบนเรื อ , ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- อาหารทุกมื้อบนเรื อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษและเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์)
- โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาวในฟุคุโอกะ 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
- ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- หัวหน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะจากประเทศไทย (ขอสงวนสิ ทธิ์ในจัดหัวหน้าทัวร์ เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 16 ท่านขึ้นไป)
- ค่ารถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบิน – ท่าเรื อ - โรงแรม - สนามบิน
- ทัวร์เที่ยวในฟุคุโอกะ พร้อมอาหารกลางวันตามที่ระบุในรายการ
ราคานีไ้ ม่ รวม
- Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax]
- ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปบนเรื อ ผูใ้ หญ่ ท่านละ USD 67.50 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 33.75 / เด็กอายุนอ้ ยกว่า 4 ปี ฟรี
การชาระเงิน : ชาระเต็มจานวนทันทีหลังการจอง
การยกเลิก : ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ : ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาในการจอง,จานวนห้องพักบนเรื อ ที่ยงั ว่างอยู่
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