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วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพ - สนามบินสวุรรณภมิู   

22.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิูเคานเ์ตอร ์

เช็คอิน เคานเตอร ์D ชัน้ 4 ทางเขา้ประต ู 

1-2 อาคาร ผ ูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ

บริษทัฯ คอยอ านวยความ สะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และท่ีนัง่ก่อน

ออกเดินทาง 

 

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

วนัท่ีสองของการเดินทาง   ฟกุโุอกะ – ศาลเจา้เทนมาก–ุ อิสระบนเรอื 

01:00 น. น าท่านเดินทางส ู่ท่าอากาศยานฟกุโุอกะ โดยเท่ียวบินท่ี TG 648 

08.10 น.       เดินทางถึงสนามบินฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่น เวลา

ทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง น าทา่น 

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

10.00 น. น าท่านเท่ียวชม ศาลเจา้เทนมานก(ุTenmangu 

Shrine) ถือว่าเป็นศาลเจา้เทนมานกท่ีุมีชื่อเสียงตดิหนึ่งในสองจาก

บรรดาศาลเจา้เทนมากนุบัพนัๆแห่งในญ่ีปุ่นเลยทีเดียว โดยศาล

เจา้แห่งนีต้ัง้อยู่ในเมืองดาไซฟุ(Dazaifu) ชว่งปลายเดือนกมุพาพนัธ์

ถึงกลางเดือนมีนาคามนบัว่าเป็นชว่งพีคของปีเลยก็ว่าได ้เพราะ

ก าหนดวนัเดินทาง 

เดือน กรกฎาคม 2562  08-13 / 22-27 

เดือน สิงหาคม 2562  05-10 / 19-24 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ตน้บว๊ยท่ีพากนัออกดอกบานสะพรัง่อวดโฉมพรอ้มกนักว่า 6000 ตน้ จนกลายเป็นจดุชมดอกบว๊ยท่ีงดงามมากท่ีสดุ

ของเมืองเลยทีเดียว 

 

14.00น. หลงัจากนัน้น าท่านส ู่Hakata Cruise Terminal เพ่ือท าการ Check-in ข้ึนเรือ COSTA 

neoRoMANTICAลกูคา้สามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยัและสามารถท ากิจกรรมต่างๆบนเรือ

ไดอ้ยา่งอิสระ 

(***ทกุท่าน ตอ้งเตรยีมหนงัสือเดินทางท่ีมีอายมุากกว่า 6 เดือนข้ึนไปมาท่ีท่าเรอืดว้ย***) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.      เรอื Costa neoRomantica ออกจากเมือง ฟกุโุอกะ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ COSTA neoRomantica 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง : ไมซรู ุประเทศญ่ีปุ่ น (อิสระทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA neoRomantica 

อิสระใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัยในหอ้งพักเคบินของท่าน หรือเลือกท ากิจกรรมท่ีทางเรือ

จดัเตรียมไวใ้ห ้

 

*** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล 

(Muster Drill) โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสารทกุท่านมารายงานตวัยงัจดุท่ีก าหนดไว ้โดยสงัเกตจดุรวมพลของ

แต่ละ่ท่านได ้ท่ีแผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน*** 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

13.30 น. เรือ COSTA neoRomantica เขา้เทียบทา่เมืองไมซรูเุป็นเมืองในจงัหวัดเกียวโตประเทศญ่ีปุ่น  

เป็นเมืองท่าส าคญัดา้นทะเลญ่ีปุ่น (อิสระทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง) 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ COSTA neoRomantica 

 

22.00 น. เรอื COSTA neoRomanticaออกจากท่าเมืองไมซรู ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง  : คานาซาวะ ประเทศญ่ีปุ่ น (อิสระทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA neoRomantica 

อิสระใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัยในหอ้งพักเคบินของท่าน หรือเลือกท ากิจกรรมท่ีทางเรือ

จดัเตรียมไวใ้ห ้

 

06.30 น. เรือ COSTA neoRomanticaเขา้เทียบท่าเมืองคานาซาวะเป็นเมืองจงัหวัดอิชิกาวะประเทศญ่ีปุ่น  

เมืองท่ีสวยงาม บรรยากาศเต็มเป่ียมไปดว้ยมนตข์ลังของญ่ีปุ่น การันตีความงามดว้ยความเป็น

มรดกโลก (อิสระทวัรเ์สริมบนฝัง่) 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

 

13.30 น. เรอื COSTA neoRomantica ออกจากท่าเมืองคานาซาวะ 

 

บ่าย              อิสระใหท้่านไดเ้ลือกใชบ้ริการหรือเขา้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ หรือร่วมเลน่เกมบนเรือส าราญ Costa  

neoRomaticaตามอธัยาศัย  

 

ค ่า               รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ Costa neoRomantica 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  : ปซูาน ประเทศเกาหลี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA neoRomantica 

อิสระใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัยในหอ้งพักเคบินของท่าน หรือเลือกท ากิจกรรมท่ีทางเรือ

จดัเตรียมไวใ้ห ้

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

 

14.00 น. เรือส าราญ Costa neoRomaticaเขา้เทียบท่า เมืองปูซาน ปูเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศเกาหลี 

และปูซานยังคงเป็นเมืองท่ีใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจาก โซล บริเวณท่ีแออัดของปูซานตัง้อยู่

บริเวณหบุเขาแคบระหว่างแมน่ า้ นกัดง และ แมน่ า้ซหูยองอิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิ ตามอธัยาศยั 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ Costa neoRomantica 

อิสระพกัผอ่นหรือเลือกเพลิดเพลินกบักิจกรรมตา่งๆ ท่ีไดร้บัการคดัสรรไวบ้นเรือส าราญ Costa 

neoRomantica 

     

22.00 น. เรอื COSTA neoRomantica ออกจากเมืองปซูาน 

หมายเหต ุ

 ในคืนวนัน้ีท่านจะไดร้บัป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดั

กระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเท่ียงคืน โดยแยกขา้วของเครื่องใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ

เจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถกูส่งมาให้ท่าน

ตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัร ุง่ข้ึน ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชารจ์ค่าใชจ่้ายผ่าน

บตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง : ฟกุโุอะกะ ประเทศญ่ีปุ่ น  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA neoRomantica 

08.00 น. เรอืส าราญ COSTA neoROMANTICAเขา้เทียบท่า เมืองฟกุโุอะกะหลงัเสร็จจากพิธีตรวจ

หนงัสือเดินทาง ศลุกากร และรบักระเป๋า สมัภาระการเดินทางน าท่านเดินทางสูส่นามบินฟุกโุอกะ 

11.39 น.  ออกเดินทางกลบัส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย TG 649 

15.30 น.       คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

******************************** 

 

**ทิปคนขบัรถ** อตัราการใหทิ้ป (โดยประมาณ) ตลอดทริปการเดินทาง 1,000 เยน 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่านลกูคา้ 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุผ ูใ้หญ่ท่านท่ี 3-4 (พกัในหอ้งเดียวกนั) รบัสว่นลดท่านละ 4,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าทิปพนกังานบนเรอืส าหรบัหอ้งพกัแบบ Inside /Oceanview / Balcony / เกบ็ทิปท่านละ 

- ผ ูใ้หญ่    ท่านละ13.5/คืน- USD 

- เด็ก ( อายรุะหว่าง 4-12ปี) ท่านละ 6.75/คืน - USD 

ตลอดการเดินทาง 4คืน ซ่ึงเป็นธรรมเนียมส าหรบัการลอ่งเรอืส าราญ ในสว่นน้ีลกูคา้ตอ้งไป

ช าระเองบนเรอืและจะถกูชารต์เขา้ไปในCruise Card โดยอตัโนมติั 

*****หมายเหต ุส าหรบัทวัรเ์สรมิบนฝ่ังสามารถซ้ือเพ่ิมเติมบนเรอืไดเ้ลย ***** 

อตัราน้ีรวม: 

1. หอ้งพกับนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้ าการช าระเงนิมา) 

2. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ,ภาษีท่าเรือ 

3. คา่ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัโดยสายการบินไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง–กรงุเทพฯ– ญ่ีปุ่น -กรงุทพฯ 

4. คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา 

ณ วันที่ 1ธนัวาคม  2561 และท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิม 

5. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

6. เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

8. คา่รกัษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

อตัราน้ีไม่รวม: 

1. คา่ทิปพนกังานบนเรือ ผูใ้หญ่ท่านละ  13.5 USD / คืน      เด็ก (อายรุะหว่าง 4-12ปี)6.75 USD/คืน 

2. คา่ทิปคนขบัรถ อตัราการใหทิ้ป (โดยประมาณ) ตลอดทริปการเดินทาง 1,000 เยน 

3. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่านลกูคา้ 

4. คา่ทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื พกั 2 ท่านราคาท่านละ 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

Inside 49,900 42,500 

Oceanview 53,900 46,500 

Balcony 57,900 50,500 
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5. อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเตมิกบัทางเรือ 

6. คา่เพคเกจน า้ดื่มบนเรือส าราญ 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

8. คา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่วีซ่าส าหรบัชาวตา่งชาติ 

9. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท ์คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

การช าระเงิน  

หลงัจากมีการท าจองส ารองหอ้งพกั โปรแกรมท่องเท่ียวแลว้ ลกูคา้จ าเป็นตอ้งช าระเป็นยอดเต็ม

จ านวนของค่าบรกิารทวัรท์ัง้หมด เน่ืองจากทวัรน้ี์เป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่พิเศษ ภายใน 24 ชัว่โมง 

 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิ(ไมคื่นเงนิในทกุกรณี) 

 

หมายเหต:ุ 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์

ใหไ้ด ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได ้

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุัติเหต ุภยัธรรมชาติ การนดั

หยดุงาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

5. สตรีท่ีมีอายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ทางเรือขอสงวนสิทธ์ิในการขึน้เรือ 

6. หากผ ูร้ว่มเดินทางจอยกร ุป๊ไม่ถึง15 ท่านบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่มีหวัหนา้ทวัร ์

**โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

**กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง ควรรบีท าเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่ส าเนาหนา้ 

หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯ อีกครัง้ 

***หากมีการผิดพลาดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

***เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระค่าบรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ*** 


