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ล่องเรอืสำราญ ญี่ปุน่ เกาหลี ยามใบไมผ้ลบิาน 

By Diamond Princess   

 

เดินทาง : เสาร์ที่ 14 – อังคารที่ 24 มีนาคม 2563   ( 11 วัน 9 คืน ) 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
โทร. 0 2212 8431  Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461  

 

 

เรือสำราญ Diamond Princess เพชรงามแห่งท้องทะเล ได้รับการยกย่องให้เป็น 

“the world’s largest open air Japanese bath, with both indoor and outdoor bathing areas”  

มีอ่างออนเซนกลางแจ้ง และในร่มที่ใหญ่ที่สุดบนเรือสำราญ ลำเดียวลำแรกของโลก 

ผลิตโดย บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสตรี โดย อู่ต่อเรือในญี่ปุ่น 

จุผู้โดยสารได้   2,706 ท่าน  

เส้นทางจาก ญี่ปุ่นสู่เกาหลีใต้ โตเกียว โยโกฮาม่า มิยาซากิ ปูซาน ซาเซโบะ คาโกชิม่า เบปปุ  

**รับ 16 ท่าน เท่านั้น** 
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01. วันแรกของการเดนิทาง                                    กรุงเทพฯ – นารติะ 
 

19.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์การบินไทย (ROW D)  
22.30 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 640   (6.30 ชม. / Snack , Breakfast) 
 

02. วันที่สองของการเดินทาง                         นาริตะ – โยโกฮาม่า 
 

06.20 น. ถึงสนามบินนาริตะ เมืองนาริตะ ผ่านขัน้ตอนศลุกากรและพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
เดินทางจากสนามบินสูท่่าเรือที่โยโกฮาม่า  
11.00 น. ถึงท่าเรือที่โยโกฮาม่า  
ขอต้อนรับทกุท่านสูเ่รือส าราญสดุหรู  Diamond Princess   
จ านวนลกูเรือ : 1,240 ท่าน จ านวนชัน้ให้บริการ  : 18 ชัน้  และยงัมีดาดฟ้าอีก 2 ชัน้ 
ความยาว  : 290 เมตร ความกว้าง : 40 เมตร 
พร้อมกบัสนกุสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลาย บนเรือส าราญสดุหรู พร้อมด้วยเมนอูาหารที่จดัเตรียมไว้หลากหลาย 
เป็นพิเศษ รวมทัง้ความส าราญที่ได้จดัเตรียมไว้ให้ท่านได้เพลิดเพลิน ที่ส าคญัพลาดไม่ได้กบั ออนเซน บนเรือล าเดียวล า 
แรกของโลก 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

14.00 น. เชิญ เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภยับนเรือ (Emergency Drill)  
17.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู ่มิยาซากิ ประเทศญ่ีปุ่ น   

อาหารค ่าบฟุเฟ่ต์บนเรือ 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Diamond Princess  (Balcony)  9 คืน 
 
 
 

 
 
 
 
 

03. วันที่สามของการเดินทาง                                         ล่องเรือ ประเทศญี่ปุ่น   

อาหารเช้าที่ภตัตาคาร 
 

ขอเชิญท่านอิสระตามอธัยาศยั กบักิจกรรมหลากหลายที่ทางเรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงจากนกัแสดง
มืออาชีพ หรือจะร่วมสนกุสนานกบัการเต้นร า ที่จะท าให้ท่านเพลิดเพลินในทกุๆ วนั หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนตามอธัยาศยั  

อาหารกลางวนัและอาหารค ่าบฟุเฟ่ต์บนเรือ 
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04. วันที่สีข่องการเดินทาง                                            มิยาซาก ิ

 

อาหารเช้าที่ภตัตาคาร 

07.00 น.  เรือเทียบท่า ณ เมืองมิยาซากิ  
น าท่านเดินทางสู ่ ศาลเจ้าโอมิ Omi Shrine เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่ถกูสร้างขึน้เพื่อบชูาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ภายในราย
ล้อมด้วยบรรยากาศเงียบสงบ มีลานกว้างๆ และที่นัง่ไว้ให้ผู้ทีม่าเยี่ยมเยือนได้ผ่อนคลายไปพร้อมกบัชมวิวทะเลสวยๆ     
มีหินศกัด์ิสิทธ์ิที่เชื่อกนัว่าเป็นร่องรอยของมงักรที่มาฟักไข่เม่ือประมาณ 5,000 ปีก่อน ถ้าได้จบัหินบริเวณนีพ้ร้อมกบั
อธิษฐานขอพรไปด้วย ค าขอก็จะเป็นจริง 
 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่  จุดชมวิวบนเกาะโฮโซชิมะ เรียกว่า Cruz of the sea ถ้ามองจากด้านบนลงมาจะเห็นวิวชายฝ่ังมี

ลกัษณะเว้าแหว่งเป็นรูปตวัอกัษร 叶 (คานาอ)ุ มีความหมายว่า สมหวงั คนญ่ีปุ่ นก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าได้มาขอพรที่นี่ ไม่
ว่าจะเร่ืองอะไรก็ตามก็จะสมหวงั 
 

16.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู ่เมืองฮากาตะ 
 

อาหารค ่าบฟุเฟ่ต์บนเรือ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

05. วันที่ห้าของการเดินทาง                                       ฮากาตะ 
 

อาหารเช้าที่ภตัตาคาร 

เชิญท่านพกัผ่อนอย่างอิสระเลือกสนกุสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่มี
อยู่มากมาย  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

12.00 น.  เรือเทียบท่า ณ เมืองฮากาตะ 
น าท่านเดินทางสู่  วัดโทโชจิ Tochoji Temple เป็นวดัหลกัของศาสนาพทุธนิกายชินกอนของคิวชู มีอีกชื่อหนึ่งว่า นานกา
คซุัน (Nangakuzan) สร้างขึน้โดยพระชื่อดัง โคโบไดชิ ตัง้แต่สมัยเฮอัน และยังเป็นหนึ่งในวดัที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
ญ่ีปุ่ นด้วย ได้รับดูแลรักษาโดยการเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองฟูกุโอกะ จากนัน้แวะเส้นช้อปปิง้เก่าแก่ Kawabata 
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Shopping Arcade เป็นเส้นช้อปปิง้ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ รูปแบบของถนนนีจ้ะคล้ายกับเส้นถนนคนเดินตาม
เมืองต่างๆ  มีความยาวประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าและร้านอาหารร้อยกว่าร้านค้า 
 

อาหารค ่าที่ภตัตาคารอาหารสไตล์อิตาเลี่ยน Sabatini บนเรือ 
 

22.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู ่เมืองปซูาน ประเทศเกาหลีใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. วันที่หกของการเดินทาง                  ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ 
 

อาหารเช้าที่ภตัตาคาร 

07.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองปซูาน ประเทศเกาหลีใต้  
น าท่านเดินทางสู่   หมู่บ้านสีพาสเทลที่  Gamcheon Culture Village ได้รับการขนานนามว่าเป็น Machu Picchu of 
Busan ด้วยวิวหมู่บ้านสีลกูกวาดเรียงสลบัสีไปมา ไฮไลท์ของที่นี่คือ ปา้ยปลาไม้ยกัษ์ ท าจากไม้หลากสีหลายๆ แผ่นต่อกัน
ให้เป็นรูปร่างปลายกัษ์ 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

เดินเล่นชายหาดฮุนแด Haeundae สดุโรแมนติกที่ดงัที่สดุของปซูาน ความยาว 1.5 กิโลเมตร เป็นหน้าหาดกว้างๆ ทราย
เม็ดละเอียด น า้ทะเลใสๆ จึงเป็นที่ที่คนเกาหลีชอบมาพกัผ่อนหย่อนใจกนั แล้วแวะช้อปปิง้ห้างดิวตีฟ้รี ขนมของฝากต่างๆ 
เคร่ืองส าอาง แบรนด์เนม และแบรนด์เกาหลี ติดไม้ติดมือกนั 
 

18.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู ่เมืองซาเซโบะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
 

อาหารค ่าบฟุเฟ่ต์บนเรือ 
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07. วันที่เจ็ดของการเดินทาง                            ซาเซโบะ 
 

อาหารเช้าที่ภตัตาคาร  

07.00 น.  เรือเทียบท่า ณ เมืองซาเซโบะ  
น าท่านเดินทางสู ่ เฮาส์เทนบอช สร้างเลียนแบบพระราชวงั Huis ten Bosch Palace ของประเทศเนเธอร์แลนด์  
เป็นรีสอร์ทที่โด่งดังในฐานะลิตเติล้ยุโรปของเอเชีย สิ่งก่อสร้างที่นี่เต็มไปด้วยบ้านและถนนสไตล์ฮอลแลนด์ มีคลองอัน
งดงามไหลผ่าน พร้อมสรรพไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองเลน่ พิพิธภณัฑ์ ร้านอาหาร หรือแม้แต่โรงแรม 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

เดินเลน่ชมความงดงามของวิวทุ่งดอกไม้ที่บานสะพร่ังในทุกฤดู นอกจากนีแ้ล้ว ภายในเฮ้าส์เทนบอช ยงัมี กังหนัลมขนาด
ยักษ์ และ อาคารก่ออิฐ ที่มีความสง่างามเรียงรายสลบัสีเป็นทิวแถวราวกับว่านี่คือเมืองๆหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์
จริงๆ 
 

18.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู ่เมืองคาโกชิม่า    

อาหารค ่าบฟุเฟ่ต์บนเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

08. วันที่แปดของการเดินทาง                         คาโกชิม่า    
 

อาหารเช้าที่ภตัตาคาร 

07.00 น.  เรือเทียบท่า ณ เมืองคาโกชิม่า    
น าท่านนัง่เรือข้ามฟากไปยงัเกาะภเูขาไฟใหญ่ Sakurajima มีความสงู 1,117 เมตร และรอบเกาะ 50 กม. เป็นสญัลกัษณ์ 
ของ คาโกชิม่า แวะสปาเท้า(Foot Spa) ริมทะเล กนัที่ สปาซากรุะจิมะ โยกนั นากิซะ(Sakurajima Yagan Nagisa Park)  
มีความยาวกว่า100 เมตร จากระเบียงไม้ริมทะเลยาวไปถึงกลางสนามหญ้า มีน า้พรุ้อนจากธรรมชาติไหลเวียนอยู่ 

ตลอดเวลา นบัว่าเป็นบ่อน า้สปาเท้ากลางแจ้งที่ยาวที่สดุอีกแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร    

น าท่านช้อปปิง้ที่ Tenmonkan Shopping Arcade แหลง่ช้อปปิง้กลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุของเมืองคาโกชิม่า  
 

18.00 น.   เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู ่เมืองเบปป ุ

อาหารค ่าบฟุเฟ่ต์บนเรือ 
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09. วันที่เก้าของการเดินทาง                          เบปปุ 
 

อาหารเช้าที่ภตัตาคาร 

09.00 น.  เรือเทียบท่า ณ เมืองเบปป ุ
น าท่านชม บ่อนรก (Jigoku Meguri) ชมออนเซ็นหลากสีทัง้แดงและฟ้า ราวกบันรกและสวรรค์  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร    

นอกจากบ่อสีฟ้า บ่อเลือด น าท่านชมบ่อโคลน บ่อสีฟ้าใส บ่อสีฟ้าขาว และมีที่นัง่ให้แช่ออนเซ็นเท้า 
 

16.00 น.   เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู ่เมืองโยโกฮาม่า 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร the Chef’s Table Experience บนเรือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. วันที่สิบของการเดินทาง                    ล่องเรือสู่ โยโกฮาม่า   
 

อาหารเช้าที่ภตัตาคาร 

ขอเชิญท่านอิสระตามอธัยาศยั กบักิจกรรมหลากหลายที่ทางเรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน ไม่ว่าจะเป็นการ แสดงจากนกัแสดง
มืออาชีพ หรือจะร่วมสนกุสนานกบัการเต้นร า ที่จะท าให้ท่านเพลิดเพลินในทกุๆ วนั หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนตามอธัยาศยั  
หลงัอาหารขอให้ทกุท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระให้เรียบร้อยวางไว้หน้าห้องก่อนอาหารค ่า   

อาหารกลางวนัและอาหารค ่าบฟุเฟ่ต์บนเรือ 
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หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับรายการที่ทางเรือก าหนดใน  Today และก าหนดการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 

11. วันที่สิบเอด็ของการเดินทาง                    โยโกฮาม่า -  กรุงเทพฯ   
 

06.30 น. เรือเทียบท่าเมืองโยโกฮาม่า, ประเทศญ่ีปุ่ น   
อาหารเช้าที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหารขอให้ทกุท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระให้เรียบร้อย  ลงมาพร้อมกนั ณ จดุนดัพบ และรอเจ้าหน้าที่  ประกาศเรียกลงเรือ  
09.30 น. หลงัจากตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว  
น าท่านชมเมืองคามาคุระ  ชมวัดพระใหญ่ไดบุทสึ Kotokuin Temple ไฮไลท์ของวัดนีค้ือภายในบริเวณวัดจะมีสิ่ง
มหศัจรรย์ตัง้ตระหง่านกลางแจ้งอย่าง พระพทุธรูปขนาดใหญ่ นามว่า Daibutsu (ไดบทุส)ึ มีชื่อเต็ม ๆ ว่า พระอมิตตาพทุธ 
นิโอยุราอิ (Amida Nyoyurai) สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 1243 ความสงูขององค์พระมีขนาด 11.312 เมตร น า้หนกัราว 
122 ตัน องค์พระจะมีลกัษณะเป็นสีเขียวเนื่องจากถูกสร้างขึน้ด้วยส าริดและทองแดง ซึ่งจะท าปฏิกิริยากับสภาพอากาศ
อย่างเช่น ฝนและหิมะจนกลายเป็นสีเขียวนัน่เอง 
 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
 

เดินทางสูส่นามบินนาริตะ 
 

17.30  น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 ( 6.30 ชม. / Snack, Dinner) 
22.30  น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ  

 ผู้ใหญ่ พกัห้อง  (BALCONY) ท่านละ    164,500  บาท 
หมายเหตุ   คณะนีรั้บผู้ เดินทาง 16 ท่านเท่านัน้ 

14 MAR 20  TG 640  BKKNRT  22.30 – 06.20+1 
      24 MAR 20  TG 677  NRTBKK  17.30 – 22.30 

-   ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร เร่ิมต้นท่ี 29,000.-บาท ถึง 37,000.-บาท 
-   ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ธุรกิจ      เร่ิมต้นท่ี 65,000.-บาท ถึง 79,000.-บาท 
-   ค่าภาษีน า้มนั อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ณ วนัท่ีออกตัว๋  
-   ทางบริษัทฯอาจมกีารเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

 

อตัรานีร้วม 

01. ที่พกับนเรือ ตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
02. อาหารจดัเลีย้งทกุมือ้ ตามรายการ 
03. ค่าธรรมเนียมสถานที่ตามที่ระบใุนรายการ 
06.  ประกนัสขุภาพและอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท 
07.  มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลท่านตลอดการเดินทาง 
08.   ค่าทิปพนกังานบนเรือ   

 

อตัรานีไ้มรวม 

01. ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร / ชัน้ธรุกิจ สายการบินไทยค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง และค่าขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้  
        (น า้หนกัไม่เกิน 30 / 40 กิโลกรัม) 

    14 MAR 20  TG 640  BKKNRT  22.10 – 06.10+1 
    24 MAR 20  TG 677  NRTBKK  17.25 – 21.25 

02. ค่าหนงัสือเดินทาง  
03. ค่าใช้จ่ายสว่นต่าง ๆ อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มพิเศษ , ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 

ระเบยีบการสํารองการเดนิทาง 

สํารองการเดินทาง 

01. ช าระมดัจ าท่านละ 80,000 บาท พร้อมสง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (มีอายใุช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
02. ช าระสว่นที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วนั   กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่

เกิดขึน้จริง 
 

 

ติดตอ่  :    เหมยีว          โทร. 0 2212 8431  ต่อ  126                 

               Line ID: @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น.  
 

www.chaitour.co.th 
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