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อตัราค่าบริการ  //  28 มิถนุายน – 03 กรกฎาคม 2562 

 ห้องพกัแบบไมมี่หน้าต่าง (พกัคู่)  ท่านละ  28,800.- บาท 
 ห้องพกัแบบมีระเบียงส่วนตวั (พกัคู่) ท่านละ  44,800.- บาท 
 

อตัราค่าบริการ  // 15 – 20 มิถนุายน 2562 

 ห้องพกัแบบไมมี่หน้าต่าง (พกัคู่)  ท่านละ  31,800.- บาท 
 ห้องพกัแบบมีระเบียงส่วนตวั (พกัคู่) ท่านละ  49,800.- บาท 
 

ค่าบริการรวม 
 หอ้งพกับนเรอืตามประเภททีท่่านเลอืก (5 คนื) รวมภาษที่าเรอื 
 อาหารทุกมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ) 

 

ค่าบริการไมร่วม 
 ไม่รวมตัว๋เครอืงบนิไปกลบั 
 ค่าวซี่าประเทศญี่ปุ่น / รสัเซยี (ในกรณีถอืพาสปอรต์ต่างชาต)ิ 
 ค่าทปิบนเรอืหอ้งไม่มหีน้าต่าง และหอ้งมรีะเบยีง USD67 (ช าระบนเรอื) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศพัท์ , ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าซกัรดี, ค่าเครืองดื่มต่าง ๆ  
บนเรอื อธเิช่น Soft Drink / เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 

 ค่าทวัรบ์นฝัง่ในแต่ละเมอืงทีเ่รอืจอดเทยีบท่า 
 ประกนัการเดนิทาง 
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  

 

เงื่อนไขการช าระเงิน (เมือ่ท าการจอง) 
 ช าระมดัจ า ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากทีท่่านไดท้ าการจอง และไดร้บัการยนืยนั ท่านละ 10,000.- บาท 
 ช าระส่วนทีเ่หลอื ทัง้หมดภายใน 75 วนัก่อนเดนิทาง  

*** เงื่อนไขในการช าระเงิน ท่านบริษทัเรือเป็นผู้ก าหนดระยะเวลา และเป็นเกณฑ์มาตรฐานนานชาติ 
หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทใคร่ขอเรียกเก็บยอดเต็ม
ทัง้หมดทนัทีท่ีท าการจอง ****  ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัช าระด้วยเชค็ 

 กรณีช าระดว้ยบตัรเครดติ Visa Card / Master Card คดิค่าธรรมเนียม 3% 
 กรณีช าระดว้ยบตัรเครดติ American Express  คดิค่าธรรมเนียม 3.5% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 ยกเลกิมากกวา่ 75 วนัขึน้ไป   ไม่มกีาร Charge ใด ๆ 
 ยกเลกิภายใน 74 – 61 วนัก่อนเดนิทาง  ไม่คนืเงนิมดัจ า 
 ยกเลกิภายใน 60 – 29 วนัก่อนเดนิทาง  ช าระ 50% ของราคาเตม็ 



 ยกเลกิภายใน 28 – 15 วนัก่อนเดนิทาง  ช าระ 75% ของราคาเตม็ 
 ยกเลกิภายใน 30 วนัก่อนเดนิทาง  ช าระ 100% เตม็ 
 
 
 
 
28 มิถนุายน 2562 กรงุเทพ – โกเบ – เรือส าราญ Diamond Princess 
 …….. น. เดนิทางสู่เกยีวโต ประเทศญี่ปุ่น  
 …….. น. เดนิทางถงึกรุงเกยีวโต ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

(เวลาญี่ปุ่นเรว็กวา่ไทย 2 ชม.) “กรณุาเชค็อินขึ้นเรืออย่างน้อย 2 ชม ก่อนเรือออก”  
 14:00 น. ใหท้่านขึน้เดนิทางสู่ท่าเรอื Osanbashi, Yokohama  
 17:00 น. เรอืออกจากท่า 
 

29 มิถนุายน 2562 ล่องทะเล 
  วนันี้เป็นวนัทีท่่านจะไดส้นุกสนาน และเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรอื 

ทีม่ใีหทุ้กท่านร่วมสนุกกนัตลอดทัง้วนั 
 

30 มิถนุายน 2562 เกาหลี – เมืองปซูาน 
 07:00 น. เรอืจอดเทยีบท่าทีเ่มอืงปซูาน ประเทศเกาหล ี
  ท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิไดบ้นเรอื หรอืท่านสามารถเดนิบนฝัง่ได้ 
 16:00 น. เรอืออกจากท่า 
 

01 กรกฎาคม 2562 ล่องทะเล 
  วนันี้เป็นวนัทีท่่านจะไดส้นุกสนาน และเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรอื 

ทีม่ใีหทุ้กท่านร่วมสนุกกนัตลอดทัง้วนั 
 

02 กรกฎาคม 2562 นาโกย่า – เมืองยกกาอิจิ 
 07:00 น. เรอืจอดเทยีบท่าที ่จงัหวดันาโกยา่ เมอืงยกกาอจิ ิ
  ท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิไดบ้นเรอื หรอืท่านสามารถเดนิบนฝัง่ได้ 
 17:00 น. เรอืออกจากท่า 
 

03 กรกฎาคม 2562 เรือส าราญ Diamond Princess – โตเกียว – กรงุเทพ 
 06:00 น. เรอืเขา้เทยีบท่า Osanbashi, Yokohama  
 …….. น. เดนิทางกลบักรุงเทพ ประเทศไทย  
 …….. น. เดนิทางถงึกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
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รายการลอ่งเรอืส าราญ  Diamond 

Princess 6D 5N 

28 ม.ิย. – 03 ก.ค. 2562 



 
 

 
 
 
 
15 มิถนุายน 2562 กรงุเทพ – โกเบ – เรือส าราญ Diamond Princess 
 …….. น. เดนิทางสู่เกยีวโต ประเทศญี่ปุ่น  

   
                               บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
                              คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 …….. น. เดนิทางถงึกรุงเกยีวโต ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
(เวลาญี่ปุ่นเรว็กวา่ไทย 2 ชม.) “กรณุาเชค็อินขึ้นเรืออย่างน้อย 2 ชม ก่อนเรือออก”  

 14:00 น. ใหท้่านขึน้เดนิทางสู่ท่าเรอื Osanbashi, Yokohama  
 17:00 น. เรอืออกจากท่า 
 

16 มิถนุายน 2562 เมืองโคจิ, ประเทศญ่ีปุ่ น 
 07:00 น. เรอืจอดเทยีบท่าทีเ่มอืงโคจ ิประเทศญี่ปุ่น 
  ท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิไดบ้นเรอื หรอืท่านสามารถเดนิบนฝัง่ได้ 
 17:00 น. เรอืออกจากท่า 
 

17 มิถนุายน 2562 เมืองคาโกชิม่า, ประเทศญ่ีปุ่ น 
 08:00 น. เรอืจอดเทยีบท่าที ่เมอืงคาโกชมิ่า ประเทศญี่ปุ่น 
  ท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิไดบ้นเรอื หรอืท่านสามารถเดนิบนฝัง่ได้ 
 18:00 น. เรอืออกจากท่า 
 

18 มิถนุายน 2562 เมืองปซูาน, ประเทศเกาหลี 
 11:00 น. เรอืจอดเทยีบท่าที ่เมอืงปซูาน ประเทศเกาหล ี

รายการลอ่งเรอืส าราญ  Diamond 

Princess 6D 5N 

15 - 20 มถิุนายน 2562 

http://bit.ly/2NMk5YE


  ท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิไดบ้นเรอื หรอืท่านสามารถเดนิบนฝัง่ได้ 
 22:00 น. เรอืออกจากท่า 
 

19 มิถนุายน 2562 ช่องแคบคมัมง, ประเทศญ่ีปุ่ น 
 05:00 น. เรอืจอดเทยีบท่าที ่ช่องแคบคมัมง ประเทศญี่ปุ่น 
  ท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิไดบ้นเรอื หรอืท่านสามารถเดนิบนฝัง่ได้ 
 19:00 น. เรอืออกจากท่า 
 

20 มิถนุายน 2562 เรือส าราญ Diamond Princess – โตเกียว – กรงุเทพ 
 06:00 น. เรอืเขา้เทยีบท่า Osanbashi, Yokohama  
 …….. น. เดนิทางกลบักรุงเทพ ประเทศไทย  
 …….. น. เดนิทางถงึกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
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