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รหสัโปรแกรม : 13420 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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Costa neoRomantica 
 (โอซากา้ -ไมซรู ุ– คานาซาวะ – ซาไกมินาโตะ – ปซูาน – ฟกุโุอกะ)  

เดินทาง: 27 ก.ค. – 3 ส.ค. 2562 

(8 วนั 5 คืน) 

 
 

เริม่ตน้49,999บาท 

พิเศษ...พกัหอ้งแบบมีหนา้ต่างทกุหอ้ง 
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“ รวมตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั สายการบิน เจแปน แอรไ์ลน”์ 

 “เท่ียวชมตลาดปลาคโุรชิโอะ แห่งเมืองวาคายามา่” 

“นัง่เคเบ้ิลคาร ์ชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ” 

“ชอ้ปป้ิงจใุจท่ี รงิก ุพรเีม่ียม เอาทเ์ลท” 

 “มีหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดินทาง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa neoRomantica 
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รายละเอียดโปรแกรม 

วันแรก สนามบินสุวรรณภมิู/กรุงเทพฯ 

20.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ แถว R ประต ู8 เคาน์เตอร์สายการบินเจเปน แอร์ไลน์ (JL) โดย
มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

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

 
23.30 น. เหินฟ้าสู ่สนามบินนานาชาติคันไซ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินเจเปน แอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี JL728 
 
วันที่ 2 โอซาก้า – วาคายาม่า – ตลาดคุโรชิโอะ – เกียวโต – สวนคาซามาสึ – ไมซูรุ -

เช็คอินขึน้เรือส าราญ Costa neoRomantica 

http://bit.ly/2NMk5YE
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07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น น า
ท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้วน าท่านเดินทางสู่เมืองวาคายาม่า เป็น
เมืองท่ีตัง้อยู่บนคาบสมุทรคิอิ ซึ่งเป็นคาบสมุทรท่ีใหญ่
ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น และล้อมรอบไปด้วยภเูขา มหาสมทุร และ
แมน่ า้ท่ีสวยงาม นอกจากนีเ้มืองวาคายาม่ายังเป็นเมือง
บ่อน า้พรุ้อนท่ีส าคญั เช่นเดียวกบัเมืองชิราฮามะและเมืองคตัสอึรุะด้วย น าท่านสู่ตลาดคุโรชิโอะ 
เป็นตลาดสดท่ีไมค่วรพลาดเมื่อมาถึงเมืองวาคายาม่าตลาดแห่งนีเ้ป็นตลาดท่ีมีอาหารทะเลสดๆ 
ผลไม้ ให้ท่านได้เลือกซือ้มากมาย โดยเฉพาะท่านท่ีชอบทานปลาดิบ หรือซูชิ ก็ไมค่วรพลาดเช่นกนั  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของประเทศญ่ีปุ่ นมีจ านวนประชากร

ประมาณ 1,400,000 คน และเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 794 
จนถึง ค.ศ. 1868 ก่อนท่ีจะมีการย้ายเมืองหลวงมาท่ีเมืองเอโด   ะหรือเมืองโตเกียวในปัจจุบันนี ้
เมืองเกียวโตจ าลองแบบผังเมืองมาจากนครฉางอัน เมืองหลวงของ จีนในสมยัราชวงศ์ถัง ซึ่ง
ปัจจบุนัคือเมืองซีอาน ลกัษณะผงัเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตดักบัถนนเป็นรูปตารางซึ่งยงัคงหลงเหลือ
อยู่มาจนถึงปัจจบุนั  พาท่านสู่สวนคาซามาสึ อยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต ด้วยการ  “น่ัง
เคเบิลคาร์”  (ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศ) เพ่ือชมวิวท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3  ของญ่ีปุ่ น ทุกท่านจะได้
เห็นสนัทรายสีขาวสะอาดและแนวต้นสนสีเขียวทอดยาว ตดัผา่นอา่วมิยาส ึบนคาบสมทุรทงัโกะ ดู
คล้ายกบัสะพาน จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “อามาโนะฮาชดิาเตะ” ซึ่งมีความหมายวา่ “สะพานสู่สรวง
สวรรค์” หากท่านมองลอดใต้หว่างขา ท่านจะเห็นท้องฟ้าและทะเลกลบัหัว ราวกับได้เห็นภาพ
มงักรก าลงับินขึน้สู่สรวงสวรรค์ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือมยัซุรุ เพ่ือท าการเช็คอินขึน้เรือ
ส าราญ Costa neoRomantica 

18.00 น. น าท่านเช็คอินเพ่ือขึน้เรือส าราญ Costa neoRomantica ท่ีหรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมการบริการ
ในระดบัสากล หวัหน้าทวัร์จะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญฯ เพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและ
สถานท่ีต่างๆ บนเรือส าราญฯ (หากเวลาเอือ้อ านวย) ท่านสามารถรับประทานอาหารและ
เคร่ืองดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด  ตามห้องอาหารตา่งๆ 

 *** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตาม
หลักสากล (Muster Drill)โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดท่ีก าหนดไว้ โดย
สังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ท่ีแผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 
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เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ห้องอาหารท่ีให้บริการบนเรือส าราญ Costa neoRomantica – ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 - Botticelli Restaurant  ชัน้ 8 
 - Giardino Buffet Restaurant ชัน้ 10 (บฟุเฟ่ต์) 

ห้องอาหารพิเศษท่ีให้บริการบนเรือส าราญ Costa neoRomantica – เสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม 

 - La Fiorentina Steak House ชัน้ 9  
 - Capri Pizzeria  ชัน้ 11 
 - Grill Capri Grill area  ชัน้ 11 
 หลงัรับประทานอาหารค ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอธัยาศยั ซึ่งบนเรือส าราญท่านจะได้พบกับ

ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เตม็อ่ิมกบัอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย 5 มือ้ต่อวนั  ชม
การแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหาร ร่ืนเริงกับการร้องเพลงและเต้นร า **ท่านสามารถ
รับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือส าราญ Costa neoRomatica จะจัดขึน้ในวัน
ถัดไปได้จากเอกสาร Today ท่ีจะส่งถงึห้องพักของท่านทุกคืน** 

22.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองไมซูรุ เพ่ือมุง่หน้าสูเ่มืองคานาซาวะ 
 
วันที่ 3 คานาซาวะ, ญี่ปุ่น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองคานาซาวะ ในจงัหวดัอิชิคาวา่ เป็นเมืองศนูย์กลางการปกครอง 

เศรษฐกิจและวฒันธรรม นอกจากนีค้านาซาวะยงัมีช่ือเสียงเร่ืองผ้าไหมย้อมท่ีโดดเดน่ซึ่งรู้จกักนัใน
ช่ือของ “คะกะ-ยูเซ็น” งานชุบทองท่ีเรียกว่า “คานาซาวะ-ฮะกุ” เคร่ืองปัน้ดินเผา “คตุานิ-ยากิ” 
รวมถึงงานฝีมือแบบดัง้เดิมและความช านาญเฉพาะท้องถ่ินอีกหลายอย่าง ย่ิงไปกว่านัน้คานาซา
วะยงัเป็นเมืองท่ีขึน้ช่ือเร่ืองอาหารทะเลรสเลิศอีกด้วย 

 หากท่านใดสนใจจะซือ้ทวัร์เสริมกับทางเรือ หัวหน้าทัวร์จะคอยให้ค าแนะน าและพาท่านไปซือ้ท่ี
เคาน์เตอร์ขายทวัร์   
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ทัวร์เสริมท่ีน่าสนใจ (Shore Excursion) 
Code: 01U4 Tour of Kanazawa with Lunch   US$ 99  
Code: 01U5 Shirakawa – Go & the Higashi Chaya   US$ 109 
Code: 01U6 Tateyama Kurobe Alpine Route  US$ 119 
Code: 01U7 The Best of Kanazawa    US$ 49 

 
สถานท่ีท่องเท่ียวที่น่าสนใจ  
สวนเคนโระคุเอน็ (Kenrokuen) สวนพฤกษชาติแห่งนีต้ัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะและ
ตัง้อยู่ใกล้กับปราสาทคานาซาวะ เป็นสวนท่ีใช้เวลาในการสร้างยาวนานร่วม 2 ศตวรรษ ซึ่งใน
สมัยก่อนไม่เ ปิดให้คนภายนอกเข้ามาเ ย่ียมชมสวนแห่งนี ้แต่ต่อมาได้มีการเปิดให้เป็น
สวนสาธารณะตัง้แตปี่ ค.ศ. 1871 ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 สวนท่ีมีความสวยงามท่ีสดุใน
ญ่ีปุ่ นและยังมีความสวยสมดลุท่ีสุดในบรรดาทัง้
สวนสามแห่งและสวนแห่งนีม้ีจุดเด่นตรงบริเวณ
กลุม่ต้นสนคาราซากิ (karasaki) ท่ีมีการสร้างเชือก
ยึดเป็นลักษณะคล้ายร่มคลุมเอาไว้เพ่ือกันไม่ให้
หิมะหล่นลงมาทับท าให้ก่ิงหักเสียหายในช่วงฤดู
หนาว 
ย่านโรงน า้ชาฮิงาชิชายะ (Higashi Chaya District) เป็นเขตร้านน า้ชาในสมยัโบราณ บริเวณ
ย่านนีมี้อาคารเก่าแก่ท่ีอายไุมน้่อยกวา่ 180 ปี ตัง้เรียงรายอยู่ สมยัเอ  โดะเขตร้านน า้ชาฮิงาชิชา
ยะ เป็นเขตร้านน า้ชาท่ีใหญ่ท่ีสดุ บนพืน้ถนนจะปดู้วยหินต  ลอดทัง้สาย ท าให้ดเูป็นบรรยากาศท่ีมี
มนต์ขลงัแบบญ่ีปุ่ น เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นทีระลึกอย่างมาก ตลอดสองข้างทางในย่านนีย้ังมี
ร้านขายของท่ีระลกึและร้านคาเฟ่สวยๆ สไตล์ญ่ีปุ่ น ตัง้เรียงรายอยู่มากมาย ขนมยอดนิยมของท่ีน่ี
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นัน่ก็คือซอฟท์ครีม ท่ีถกูเคลือบด้วยแผน่ทองค าเปลวของเมืองคานาซาวะ หากได้มาเท่ียวท่ีแห่งนี ้
แล้วไมไ่ด้ลองชิมซอฟท์ครีมถือวา่พลาดเลยทีเดียว 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง 
18.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองคานาซาวะ เพ่ือมุง่หน้าสู่เมืองซาไกมินาโตะ  
เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 
วันที่ 4 ซาไกมินาโตะ, ญี่ปุ่น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองซาไกมินาโตะ ตัง้อยู่ในจงัหวดัทตโตริ เป็นเมืองตากอากาศท่ีมี

ช่ือเสียงอย่างมาก และยงัมีออนเซนติดทะเลท่ีสวยงามรวมไปถึงอาหารทะเลสดๆ ให้ได้ลิม้ลอง  
09.00 น. หัวหน้าทัวร์พาท่านชมถนนสายมิซุกิ ชิเงะรุ (Mizuki Shigeru Road) เป็นถนนสายส าคญัของ

เมืองซาไกมินาโตะ ซึ่งบริเวณทางเท้าจะเตม็ไปด้วยรูปปัน้ส าริดของเหลา่ภตูิและอสรูน้อยคิทาโร่ตัง้
เรียงรายกวา่ 170 ตวั โดยชิเงะรุ มิซุกิ (Shigeru Mizuki) นกัเขียนการ์ตนูช่ือดงัท่ีมีภมูิล าเนาอยู่ใน
เมืองซาไกมินาโตะ (Sakai Minato) เป็นผู้วาดขึน้เมื่อครัง้ยังมีชีวิตอยู่  รูปปัน้เหล่านีไ้ด้ท าการ
บรูณะซ่อมแซมจนกลบัมาสวยงามอีกครัง้นบัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจดุหนึ่งท่ีไมค่วรพลาด 

 หากท่านใดสนใจจะซือ้ทวัร์เสริมกับทางเรือ หัวหน้าทัวร์จะคอยให้ค าแนะน าและพาท่านไปซือ้ท่ี
เคาน์เตอร์ขายทวัร์   

 
 
 
 
 
ทัวร์เสริมท่ีน่าสนใจ (Shore Excursion) 
Code: 01UN Great Izumo Taisha Shrine   US$59 
Code: 01UO Matsue Castel & Horikawa Mini Cruise  US$109 
Code: 01UP Adachi Art Museum    US$109 
Code: 01UQ Family tour discovering   Tottori’s Manga US$79 
Code: 01US  Tottori Sand Dunes & Sand Museum  US$109 
 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง 
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 17.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองซาไกมินาโตะ เพ่ือมุง่หน้าสูเ่มืองปซูาน ประเทศเกาหลีใต้ 
เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 
วันที่ 5 ปูซาน, เกาหลีใต้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
09.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศเกาหลี

ใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปซูานยงัคงเป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบั 2 รองจากกรุงโซล 
10.00 น. ท่านสามารถนั่งรถ Shuttle Bus ของทางเรือไปยังแหล่งช้อปปิง้ นัมโพดง (Nampodong 

Shopping Street) ได้ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิง้ช่ือดังแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน มีสินค้ามากมาย
หลากหลายราคาทัง้แบรนด์ของตา่งชาติและแบรนด์ของเกาหลีเอง ร้านค้าเรียงรายเป็นแนวยาว
ตลอดเส้นทาง เป็นย่านช้อปปิง้ท่ีคึกคกัมาก ซึ่งถนนนัมโพดงมีทางเช่ือมไปยัง หอคอยปูซาน 
(Busan Tower) ตัง้อยู่บนสวนยงดซูาน Yongdusan Park 

 หากท่านใดสนใจจะซือ้ทวัร์เสริมกับทางเรือ หัวหน้าทัวร์จะคอยให้ค าแนะน าและพาท่านไปซือ้ท่ี
เคาน์เตอร์ขายทวัร์   

 
 
 
 
 
 
 
ทัวร์เสริมท่ีน่าสนใจ (Shore Excursion) 
Code: 01VB Beomeosa Temple & Gamcheon Culture Villlage US$95 
Code: 010D  Highlight of Busan     US$59 
Code: 010E  Cultural Tour to Gyeongju    US$95 
Code: 6645 Busan Aquarium & Busan Market   US$55 
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สถานท่ีท่องเท่ียวที่น่าสนใจ 
 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture 

Villlage)  หรือ ซานโตริน่ีเกาหลี โดยช่ือเรียกนีม้าจาก
ลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
หมู่บ้านท่ีตัง้อยู่บน เนินเขา เรียงตวัสลับกันไปมาสีสัน
สดใส ในอดีตหมู่บ้านนีเ้คยเป็นท่ีอยู่อาศยัของของผู้ลี ้
ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้
สง่เสริมการท่องเท่ียวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากย่ิงขึน้ บ้านเรือน หลายหลงั
เปลี่ยนเป็นสตดูิโอและแกลลอร่ีบางจดุก็เป็นร้านขายสินค้า ทัง้สินค้าพืน้เมืองสินค้าสมยัใหม่ รวม
ไปถึงร้านกาแฟ 

 วัดเบียวเมียวซา (Beomeosa Temple) วดัเบียวเมียวซาเป็นวดัเก่าแก่ มีประวัติยาวนาน
มากกวา่ 1,300 ปี เป็นวดัท่ีมีความสวยงาม น่าเดินเท่ียวเพ่ือสมัผสักบัธรรมชาติมากๆ วดัจะตัง้อยู่
บนภเูขา Geumjeongsan จึงท าให้วดัแห่งนีม้ีอากาศดี เย็นสบาย เงียบสงบ เหมาะแก่การมานั่ง
สมาธิและสวดมนต์ และภายในวดัก็จะมีการจดักิจกรรมฝึกสมาธิแก่ผูท่ี่สนใจให้เข้าร่วมได้ และถ้า
มาช่วงฤดใูบไม้เปลี่ยนสีแล้ว จะได้บรรยกาศท่ีสวยงามมาก เป็นจดุชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมของ
เมืองปซูานเลยทีเดียว 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง 
เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
19.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองปซูาน เพ่ือมุง่หน้าสูเ่มือง ฟกุโุอกะ 
 
วันที่ 6  ฟุกุโอกะ, ญี่ปุ่น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองฟุกุโอกะ เมืองท่ีมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นจุดแลกเปลี่ยน

ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่ นและทวีปเอเชียมาตัง้แต่โบราณ เมืองฟุกุโอกะอยู่ในภมูิภาคคิวชูตอนเหนือ

หนัหน้าเข้าหาทะเลสโึอทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและทะเลเก็นไคทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

นอกจากนีเ้มืองฟกุุโอกะยังถือได้ว่าเป็นเมืองแรกในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเปิดรับวฒันธรรมมาจากจีน
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แผน่ดินใหญ่ เมืองฟกุโุอกะมีความเจริญรุ่งเรืองและกลายเป็นศนูย์กลางของภมูิภาคคิวชูนับตัง้แต่

มีการจดัตัง้รัฐบาลแห่งคิวชหูรือท่ีเรียกวา่ “ดาไซฟใุนศตวรรษท่ี 7” นัน่เอง  

 หากท่านใดสนใจจะซือ้ทวัร์เสริมกับทางเรือ หัวหน้าทัวร์จะคอยให้ค าแนะน าและพาท่านไปซือ้ท่ี

เคาน์เตอร์ขายทวัร์   
ทัวร์เสริมท่ีน่าสนใจ (Shore Excursion) 
Code: 014A Charming Fukuoka and The Mystical Dazifu Tenman-Gu Shrine  US$99 
 สถานท่ีท่องเท่ียวที่น่าสนใจ 

คาแนล ซตีิ ้ซึ่งเป็นช้อปปิง้มอลล์ขนาดใหญ่ในฮากาตะ 

ย่านธรุกิจท่ีเฟ่ืองฟท่ีูสดุของเมืองฟกุโุอกะ ภายในอาคารมี

คลองไหลผ่านและบนเวทีก็มีการจัดงานอีเวนท์สร้าง

บรรยากาศคกึคกัอยู่เสมอ นอกจากโซนช้อปปิง้ท่ีครบครัน

ด้วยร้านค้าตา่งๆ มากมาย ตัง้แตร้่านขายของท่ีระลึกและ

ร้านขายสินค้าคมุะมงท่ีหาซือ้ได้เพียงในคิวชเูท่านัน้แล้วยงัมีร้านค้าช่ือดงัอ่ืนๆ ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ี

ทกุท่านมกัจะเห็นในห้างใหญ่ๆ อย่าง Sanrio, Uniqlo ไปจนถึงร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ แล้ว ยังมี

โซนอ่ืนๆ ให้ทกุท่านได้สนกุสนานเพลิดเพลินอีกมากมาย ไมว่า่จะเป็น Ramen Stadium ท่ีรวบรวม

เอาร้านฮากาตะราเมง็ช่ือดงัมาไว้ท่ีน่ี โรงหนงั สวนสนุก และท่ีส าคญัท่ีน่ียังมีบริการส าหรับลกูค้า

จากต่างประเทศ ทัง้เคาน์เตอร์คืนภาษี (Tax-free Counter) และเคร่ืองแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตา่งประเทศอตัโนมตัิอีกด้วย  

 ศาลเจ้าดาไซฟุ สร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแด่สกุะวะระ มิ

จิซะเนะ (Sugawara Michizane) ผู้ มีอัจฉริยภาพ

ทางการเรียนรู้และมีความสามารถตา่งๆ มากมายตัง้แต่

วยัเยาว์ ผู้คนจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงนักเรียน

นักศึกษาจึงนิยมเดินทางมาเพ่ือขอพรในเร่ืองของการศึกษา เช่น ขอให้สอบผ่านหรือสอบเข้า

มหาวิทยาลยัได้ นอกจากนีย้งัสามารถเลือกซือ้ของฝากของท่ีระลกึได้จากร้านค้าด้านหน้าบริเวณ

ทางเข้าศาลเจ้าได้อีกด้วย 
 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง 
16.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองฟกุโุอกะ เพ่ือมุง่หน้าสูเ่มืองไมซูรุ 
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เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
 
หมายเหต ุ
ในเย็นวนันีท้่านจะได้รับป้ายผกูกระเป๋าสีตา่งๆ ซึ่งเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบ
ใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดนิทางใบเลก็ เพราะเจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋า
ใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึน้ 
ส าหรับท่านท่ีต้องการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จคา่ใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวนัท่ี
ท่านเช็คอินโดยอตัโนมตัิ 
 
วันที่ 7   ไมซูรุ – โอซาก้า – ริงกุ พร่ีเม่ียม เอาท์เลท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
13.30 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองไมซูรุ   

 น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญ และน าท่านผ่านพิธี
การตรวจลงตราหนังสือเพ่ือเดินทางเข้าเมืองไมซูรุ ณ 
บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่าน
จะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง  จากนัน้น าท่าน
เดินทางสูเ่มืองโอซาก้า เมืองท่ีถือวา่เป็นเมืองท่ีส าคญัไม่
น้อยไปกวา่มหานครโตเกียว อีกทัง้เมืองโอซาก้ายังได้รับ
สมญานามวา่ “เวนิสตะวันออก” เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีคคูลองมากมายตดัผา่นตวัเมืองและย่าน
ส าคญัๆ นัน่เอง พาท่านช้อปปิง้ท่ี ริงกุ พรีเม่ียม เอาท์เลท แหล่งช้อปปิง้ใหญ่ใกล้กับสนามบิน
คนัไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้สินค้า “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายและสินค้าดีราคา
พิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เสือ้ผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอปุกรณ์กีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และยงัเป็นแหลง่รวมสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชั่นเสือ้ผ้าล่าสดุ อาทิ MK 
Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทัง้เลือกซือ้
กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ 
รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซือ้
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สินค้าส าหรับคณุหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอ่ืนๆอีก
มากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิง้ตามอธัยาศยั (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านใน
การเลือกซือ้สินค้าอสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย)  
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติคันไซ เพ่ือเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ  
 

วันที่ 8 โอซาก้า – กรุงเทพฯ 
00.55 น.  เหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 727 

04.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

### 

 
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (Ocean view) : ขนาด 16.6 sq.m 
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อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
ผู้ใหญ่ท่านท่ี 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักห้องเด่ียวเพิ่ม 

27 ก.ค. – 3 ส.ค. 62 49,999 45,999 39,999 16,000 
**กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 15 คน ในกรณีท่ีกรุ๊ปต ่ากว่า 15 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา** 
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อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ 

2. คา่ห้องพกับนเรือส าราญ 5 คืน ห้องพกัแบบมีหน้าตา่ง (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
3. คา่รถรับ – สง่ และทวัร์ตามท่ีระบใุนโปรแกรม 

4. คา่อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 

5. คา่ภาษีสนามบิน และ ภาษีท่าเรือ 

6. หวัหน้าทวัร์คนไทยเพ่ือดแูลคณะ 
7. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัมตอ่ใบ หากน า้หนักหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

8. คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
9. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหต ุวงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
10. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหต ุไมค่รอบคลมุผู้ เดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์

2. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต ์

3. คา่ธรรมเนียมวีซ่าส าหรับชาวตา่งชาติ  
4. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

5. คา่ทวัร์เสริมบนฝ่ัง นอกเหนือจากท่ีระบใุนโปรแกรม 

6. คา่ประกนัภยับนเรือ 
7. คา่ทิปพนกังานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 67.50 (ช าระบนเรือ)  
8. คา่ภาษีขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (International Tourist Tax) ท่านละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ช าระบนเรือ) 
9. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 
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เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศลด
คา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 1 วนั 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนัน้จะถือว่าการส ารอง
การเดินทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือผู้ เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทางได้ก่อนวนัเดินทาง    45 วนั และจะ
มีคา่ใช้จ่ายในการเปลี่ยนช่ือครัง้ละ 3,000 บาท/ช่ือ/ครัง้ หรือตามราคาท่ีสายการบิน และบริษัทเรือส าราญเรียกเก็บ
คา่ใช้จ่ายมาอีกครัง้ 

4. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการ กันเยอะ 
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางสว่น รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว 
ขอให้ท่านท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 60 – 45 วนั หกัคา่บริการ ยดึค่ามัดจ า 20,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 44 – 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของคา่ทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 - 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 80% ของคา่ทวัร์ 

 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทาง 14 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ 

 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่แลนด์ เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการแจ้ง

ยกเลิกการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคนืให้นกัท่องเท่ียวได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน

นัน้ๆ 

 



  

Page 16 of 16 
 
 

 

 

หมายเหตุ: 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า
เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไมใ่ช้บริการใด  ๆไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและ
ไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากท่านไมเ่ดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึ่งยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือส าราญ มีการแจ้งเปลี่ยนท่าเรือในการจอด 
เน่ืองจากสภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวยโดยค านึงถึงความปลอดภยัของผู้โดยสารเป็นหลกั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุัติเหต ุภยัธรรมชาติ การนัด
หยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

6. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสายกาบิน 
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลกั 

7. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การน าสิ่งของ
ผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถ่กูต้อง และความประพฤติ ท่ีสอ่ไปในทางเสื่อม
เสียและผิดกฎหมาย 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของต๋ัวและภาษีน า้มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


