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ล่องเรอืส ำรำญ Costa 

neoRomantica 

โอซำกำ้ – ไมซรู ุ– คำนำซำวะ – ปซูำน (เกำหลใีต)้ –  

ฟกุโุอกะ – ไมซรู ุ– โอซำกำ้ 

เดนิทาง 10 – 16 ก.ค. 63 // 18 – 24 ส.ค. 63 (7 วนั 4 คืน)  

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 45,999 บาท 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณภูมิ – โอซำก้ำ/สนำมบินคันไซ  

20.30 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 8 เคำน์เตอร์สำยกำรบินเจแปน แอรไ์ลน ์

โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนเดินทำง 

23.30 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบนิคนัไซ เกำะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์ 

เที่ยวบินที่ JL 728 

 

 

 

 

วนัที ่ ทำ่เรอื เรอืถงึ 
เรอื

ออก 

1 กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณภูมิ – โอซำก้ำ/สนำมบินคัน

ไซ  
- - 

2 

โอซำก้ำ/สนำมบินคันไซ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ชมด้ำน

นอก) – ตลำดคุโรมง – ไมซูรุ – เช็คอินลงเรือส ำรำญ 

Costa neoRomantica 

- 
22:00 

น. 

3 คำนำซำวะ (ญ่ีปุ่น) 06:30 

น. 

13:30 

น. 

4 ปูซำน (เกำหลีใต้) 14:00 

น. 

22:00 

น. 

5 ฟุกุโอกะ (ญ่ีปุ่น) 08:00 

น. 

15:00 

น. 

6 ไมซูรุ (ญ่ีปุ่น) – อิออน – โอซำก้ำ/สนำมบินคันไซ 
13:30 

น. 
- 

7 โอซำก้ำ/สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณ

ภูมิ 
- - 

“ชมปราสาทโอซากา้ หนึง่ในแลนดม์ารก์ของเมอืงโอซากา้และมชีือ่เสยีงทีส่ดุ

แหง่หนึง่ในญีปุ่น่” 

“ชมตลาดคโุรมง ตลาดยอดฮติและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงโอซาก้า” 

“ชอ้ปปิง้จใุจทีห่า้งออิอน ศูนยร์วมสนิคา้ชั้นน านานาชนดิ” 

“มหีวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดนิทาง” 
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วันที่ 2 โอซำก้ำ/สนำมบินคันไซ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – ตลำดคุ

โรมง – ไมซูรุ – เช็คอินลงเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 
07.05 น. เดินทำงถึงสนำมบินคันไซ เกำะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น หลังจำกผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคน

เข้ำเมืองและศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว  น ำท่ำน

เดินทำงสู่เมืองโอซำก้ำ เมืองที่ถือว่ำเป็นเมืองที่

ส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำมหำนครโตเกียว อีกทั้งเมือง

โอซำก้ำยังได้รับสมญำนำมว่ำ “เวนิสตะวันออก”

เนื่องจำกเป็นเมืองที่มีคูคลองมำกมำยตัดผ่ำนตัว

เมืองและย่ำนส ำคัญๆ นั่นเอง พำท่ำนชมปรำสำท

โอซำก้ำ (ชมด้ำนนอก) หนึ่งในปรำสำทที่ใหญ่

ที่สุดของญี่ปุ่น สร้ำงขึ้นโดยโชกุนโทโยโตะมิ ฮิเด

โยชิ ผู้รวบรวมดินแดนญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันปรำสำทแห่ง

นี้ได้กลำยเป็นพิพิธภัณฑ์และมีกำรจัดแสดงประวัติควำมเป็นมำของปรำสำท กำรบูรณะ

ปรำสำท ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงชีวิต

ควำมเป็นอยู่ของชำวเมืองโอซำก้ำด้วย อิสระให้

ท่ำนเดินชมควำมงำมของปรำสำทและถ่ำยรูป

ตำมอัธยำศัย จำกนั้นน ำท่ำนสู่ตลำดคุโรมง ตลำด

เก่ำแก่ที่มีช่ือเสียงมำกที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอ

ซำก้ำจนได้รับขนำนนำมว่ำเป็นครัวของโอซำก้ำ

กันเลยทีเดียว ทั้ง 2 ฝั่งจะเต็มไปด้วยร้ำนค้ำต่ำงๆ

กว่ำ 160 ร้ำนค้ำ ขำยทั้งของสดและแบบพร้อม

ทำน มีของกินเล่นและอำหำรพ้ืนเมืองมำกมำยหลำยชนิดให้ได้ลิ้มลองกัน (เพื่อไม่ให้

เป็นกำรเสียเวลำในกำรเลือกซื้อสินค้ำ อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย)  

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองไมซูรุ เมืองในจังหวัดเกียวโต ซึ่งอยู่ติดกับทะเลญี่ปุ่นทำงทิศเหนือ

เป็นเมืองท่ำที่ส ำคัญแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น และน ำท่ำนสู่ท่ำเรือไมซูรุ เพ่ือท ำกำรเช็คอินลง

เรือส ำรำญ Costa neoRomantica  

18.00 น. น ำท่ำนเช็คอินลงเรือส ำรำญ Costa neoRomantica เรือส ำรำญที่ตกแต่งสไตล์ยุโรป  

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

หลังรับประทำนอำหำรค่ ำ ทุกท่ำนสำมำรถรับชมควำมบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรม

ต่ำงๆ ที่เรือจัดขึ้นในแต่ละวัน หรือใช้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำยภำยในเรือ

ส ำรำญได้ตำมอัธยำศัย 
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 ห้องอำหำรที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ – ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

- Botticelli Restaurant  ช้ัน 8 

- Giardino Buffet Restaurant ช้ัน 10 (บุฟเฟ่ต์) 

 

 ห้องอำหำรพิเศษที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ – เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

- La Fiorentina Steak House ช้ัน 9    

- Grill Capri   ช้ัน 11   

- Pizzeria Capri  ช้ัน 11 

 
***ก่อนที่เรือจะถอนสมอออกเดินทำง เจ้ำหน้ำที่บนเรือจะประกำศแจ้งซ้อมหนีภัย ซึ่งทุก

ท่ำนต้องไปรำยงำนตัวยังจุดนัดพบที่ก ำหนดไว้ โดยจุดนัดพบหรือ Muster Station 

สำมำรถดูได้จำกแผนผังที่ติดไว้หลังประตูห้องพักของท่ำน*** 

22.00 น. เรือส ำรำญออกจำกเมืองไมซูรุ เพ่ือมุ่งหน้ำสู่เมืองคำนำซำวะ ประเทศญี่ปุ่น 

***รำยละเอียดของกิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดขึ้นบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica ในแต่

ละวัน ท่ำนสำมำรถดูได้จำกเอกสำร TODAY ที่เจ้ำหน้ำที่เรือจัดส่งให้ตำมห้องพักของ

ท่ำนในทุกๆ คืนหรือหำกท่ำนใดสนใจซื้อทัวร์เสริมกับทำงเรือ ท่ำนสำมำรถซื้อได้ที่

เคำน์เตอร์ขำยทัวร์ตำมเวลำที่ระบุในเอกสำร TODAY***   

 

วันที่ 3 คำนำซำวะ/ญี่ปุ่น  (อิสระท่องเที่ยวหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งตำม

อัธยำศัย) 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  

06.30 น. เรือส ำรำญจอดเทียบท่ำ ณ เมืองคำนำซำวะ ประเทศญี่ปุ่น ในจังหวัดอิชิคำว่ำ เป็นเมือง

ศูนย์กลำงกำรปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม นอกจำกนี้คำนำซำวะยังมีช่ือเสียงเรื่อง

ผ้ำไหมย้อมที่โดดเด่นซึ่งรู้จักกันในช่ือของ “คะกะ-ยูเซ็น” งำนชุบทองที่เรียกว่ำ “คำนำ
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ซำวะ-ฮะกุ” เครื่องปั้นดินเผำ “คุตำนิ-ยำกิ” รวมถึงงำนฝีมือแบบดั้งเดิมและควำมช ำนำญ

เฉพำะท้องถิ่นอีกหลำยอย่ำง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ขึ้นช่ือเร่ืองอำหำรทะเลรสเลิศอีกด้วย 

 ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion) 

 Code: 01U7 Three Sides to the Charming City of Kanazawa US$49 

 สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ 

สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen) สวนพฤกษชำติ

แห่งนี้ต้ังอยู่บริเวณใจกลำงเมืองคำนำซำวะและ

ต้ังอยู่ใกล้กับปรำสำทคำนำซำวะ เป็นสวนที่ใช้

เวลำในกำรสร้ำงยำวนำนร่วม 2 ศตวรรษ ซึ่งใน

สมัยก่อนไม่เปิดให้คนภำยนอกเข้ำมำเยี่ยมชม

สวนแ ห่งนี้  แ ต่ ต่ อมำ ได้ มี ก ำ ร เปิ ด ใ ห้ เ ป็ น

สวนสำธำรณะต้ังแต่ปี ค.ศ. 1871 ได้รับกำรยก

ย่องให้เป็น 1 ใน 3 สวนที่มีควำมสวยงำมที่สุดใน

ญี่ปุ่นและยังมีควำมสวยสมดุลที่สุดในบรรดำทั้งสวนสำมแห่งและสวนแห่งนี้มีจุดเด่นตรง

บริเวณกลุ่มต้นสนคำรำซำกิ (karasaki) ที่มีกำรสร้ำงเชือกยึดเป็นลักษณะคล้ำยร่มคลุม

เอำไว้เพ่ือกันไม่ให้หิมะหล่นลงมำทับท ำให้กิ่งหักเสียหำยในช่วงฤดูหนำว 

ย่ำนโรงน้ ำชำฮิงำชิชำยะ (Higashi Chaya 

District) เป็นเขตร้ำนน้ ำชำในสมัยโบรำณ 

บริเวณย่ำนนี้มีอำคำรเก่ำแก่ที่อำยุไม่น้อยกว่ำ 

180 ปี ต้ังเรียงรำยอยู่ สมัยเอโดะเขตร้ำนน้ ำชำฮิ

งำชิชำยะเป็นเขตร้ำนน้ ำชำที่ใหญ่ที่สุดบนพ้ืน

ถนนจะปูด้ วย หินตลอดทั้ งสำยท ำใ ห้ดู เป็ น

บรรยำกำศที่มีมนต์ขลังแบบญี่ปุ่นเหมำะกับกำร

ถ่ำยรูปเป็นทีระลึกอย่ำงมำก ตลอดสองข้ำงทำงในย่ำนนี้ยังมีร้ำนขำยของที่ระลึกและ

ร้ำนคำเฟ่สวยๆ สไตล์ญี่ปุ่น ต้ังเรียงรำยอยู่มำกมำย ขนมยอดนิยมของที่นี่นั่นก็คือซอฟท์

ครีมที่ถูกเคลือบด้วยแผ่นทองค ำเปลวของเมืองคำนำซำวะ หำกได้มำเที่ยวที่แห่งนี้แล้ว

ไม่ได้ลองชิมซอฟท์ครีมถือว่ำพลำดเลยทีเดียว 

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1.30 – 1 ชั่วโมง 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ หรือ อิสระรับประทำนอำหำร

บนฝั่ง  

13.30 น. เรือส ำรำญออกจำกเมืองคำนำซำวะ เพ่ือมุ่งหน้ำสู่เมืองปูซำน ประเทศเกำหลีใต้ 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

หลังรับประทำนอำหำรค่ ำ ทุกท่ำนสำมำรถรับชมควำมบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรม

ต่ำงๆ ที่เรือจัดขึ้นในแต่ละวัน หรือใช้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำยภำยในเรือ

ส ำรำญได้ตำมอัธยำศัย 
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วันที่ 4 ปูซำน/เกำหลีใต้ (อิสระท่องเที่ยวหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งตำมอัธยำศัย)  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

 ทุกท่ำนสำมำรถพักผ่อนบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica ได้ตำมอัธยำศัย 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

 

 

 

 

 

 

 
14.00 น. เรือส ำรำญจอดเทียบท่ำ ณ เมืองปูซำน ประเทศเกำหลีใต้ เมืองปูซำนเป็นเมืองท่ำที่ใหญ่

ที่สุดในเกำหลีใต้ มีประชำกรประมำณ 3.65 ล้ำนคน และยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 

รองจำกกรุงโซลอีกด้วย 

 ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion) 

 Code: 01VB Fascinating journey into the busan spirituality and tradition 

US$95 

 Code: 01OD The charm of the city of busan US$59 

 Code: 02IA Spectacular views and picturesque corners in busan US$69 

 Code: 6648 The fascinating haedong yonggungsa temple US$50 

 สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ 

 นัมโพดง (Nampodong Shopping Street) เป็นถนนช้อปปิ้งที่แสนคึกคักและโด่งดัง

แห่งหนึ่งของเมืองปูซำน ท ำให้นักท่องเที่ยวนิยมมำเดินช้อปปิ้งและเดินเล่นกันที่ถนน

แห่งน้ี จนได้รับฉำยำว่ำเป็นย่ำนเมียงดงแห่งเมือง

ปูซำนเลยทีเดียว (สำมำรถนั่ง Shuttle Bus ของ

เรือไปยังปูซำนทำวเวอร์ได้) 

 หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน (Gamcheon Culture 

Villlage) หรือ ซำนโตริน่ีเกำหลีโดยช่ือเรียกนี้มำ

จำกลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัม

ชอน หมู่บ้ำนที่ต้ังอยู่บนเนินเขำเรียงตัวสลับกัน

ไปมำสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้ำนนี้เคยเป็นที่อยู่อำศัยของผู้ลี้ภัยสงครำมเกำหลีจนในปี 
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2009 รัฐบำลเกำหลี ได้ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวมีกำรพัฒนำปรับปรุงทัศนียภำพ ให้น่ำอยู่

มำกยิ่งขึ้น บ้ำนเรือน หลำยหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บำงจุดก็เป็นร้ำนขำย

สินค้ำ ทั้งสินค้ำพ้ืนเมืองสินค้ำสมัยใหม่ รวมไปถึงร้ำนกำแฟด้วย 

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1.30 – 1 ชั่วโมง 

22.00 น. เรือส ำรำญออกจำกเมืองปูซำน เพ่ือมุ่งหน้ำสู่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

หลังรับประทำนอำหำรค่ ำ ทุกท่ำนสำมำรถรับชมควำมบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรม

ต่ำงๆ ที่เรือจัดขึ้นในแต่ละวัน หรือใช้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำยภำยในเรือ

ส ำรำญได้ตำมอัธยำศัย  

 

วันที่ 5 ฟุกุโอกะ/ญี่ปุ่น (อิสระท่องเที่ยวหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งตำมอัธยำศัย) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

08.00 น. เรือส ำรำญจอดเทียบท่ำ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นเมืองที่มีควำมส ำคัญในฐำนะที่

เป็นจุดแลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศญี่ปุ่นและทวีปเอเชียมำต้ังแต่โบรำณ เมืองฟุกุโอกะอยู่

ในภูมิภำคคิวชูตอนเหนือหันหน้ำเข้ำหำทะเลสึโอทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทะเล

เก็นไคทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นอกจำกนี้เมืองฟุกุโอกะยังถือได้ว่ำเป็นเมืองแรกใน

ประเทศญี่ปุ่นที่ เปิดรับวัฒนธรรมมำจำกจีนแผ่นดินใหญ่ เมืองฟุกุโอกะมีควำม

เจริญรุ่งเรืองและกลำยเป็นศูนย์กลำงของภูมิภำคคิวชูนับต้ังแต่มีกำรจัดต้ังรัฐบำลแห่งคิว

ชูหรือที่เรียกว่ำ “ดำไซฟุในศตวรรษที่ 7” นั่นเอง  

 ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion) 

 Code: 02ZU Nokonoshima island park & marinoa city outlet shopping mall 

US$99 

 Code: 014A Charming fukuoka and the mystical dazaifu tenmangu shrine 

US$99 

 Code: 01SY The city of karatsu with lunch US$109 

 สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ 

ศำลเจ้ำดำไซฟุ (Dazaifu Shrine) สร้ำงขึ้นเพ่ือ

เป็นเกียรติแด่สุกะวะระ มิจิซะเนะ (Sugawara 

Michizane) ผู้มีอัจฉริยภำพทำงกำรเรียนรู้และมี

ควำมสำมำรถต่ำงๆ มำกมำยต้ังแต่วัยเยำว์ ผู้คน

จ ำนวนมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักเรียนนักศึกษำ

จึ งนิยมเดินทำงมำ เ พ่ือขอพรในเรื่ อ งของ

กำรศึกษำ เช่น ขอให้สอบผ่ำนหรือสอบเข้ำ

มหำวิทยำลัยได้ นอกจำกนี้ยังสำมำรถเลือกซื้อของฝำกของที่ระลึกได้จำกร้ำนค้ำ

ด้ำนหน้ำบริเวณทำงเข้ำศำลเจ้ำได้อีกด้วย 
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คำแนล ซิตี้ (Canal City) ซึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ขนำดใหญ่ในฮำกำตะ ย่ำนธุรกิจที่เฟ่ือง

ฟูที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ ภำยในอำคำรมีคลองไหลผ่ำนและบนเวทีก็มีกำรจัดงำนอีเวนท์

สร้ำงบรรยำกำศคึกคักอยู่เสมอ นอกจำกโซนช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยร้ำนค้ำต่ำงๆ 

มำกมำย ต้ังแต่ร้ำนขำยของที่ระลึกและร้ำนขำย

สินค้ำคุมะมงที่หำซื้อได้เพียงในคิวชูเท่ำนั้นแล้ว

ยังมีร้ำนค้ำช่ือดังอื่นๆ ของประเทศญี่ปุ่นที่ทุก

ท่ำนมักจะเห็นในห้ำงใหญ่ๆ  อย่ำง  Sanrio 

Shop, Uniqlo ไปจนถึงร้ำนเครื่องใช้ ไฟฟ้ำ

ต่ ำ ง ๆ  แ ล้ ว  ยั ง มี โซนอื่ น ๆ  ใ ห้ทุ กท่ ำ นได้

สนุกสนำนเพลิดเพลินอีกมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น 

Ramen Stadium ที่รวบรวมเอำร้ำนฮำกำตะรำเม็งช่ือดังมำไว้ที่นี่ โรงหนัง สวนสนุก 

และที่ส ำคัญที่นี่ยังมีบริกำรส ำหรับลูกค้ำจำกต่ำงประเทศ ทั้งเคำน์เตอร์คืนภำษี (Tax-

free Counter) และเครื่องแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศอัตโนมัติอีกด้วย 

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1.30 – 1 ชั่วโมง 

15.00 น. เรือส ำรำญออกจำกเมืองฟุกุโอกะ เพ่ือมุ่งหน้ำสู่เมืองไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

หลังรับประทำนอำหำรค่ ำ ทุกท่ำนสำมำรถรับชมควำมบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรม

ต่ำงๆ ที่เรือจัดขึ้นในแต่ละวัน หรือใช้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำยภำยในเรือ

ส ำรำญได้ตำมอัธยำศัย  

 ***ในวันนี้ท่ำนจะได้รับป้ำยติดกระเป๋ำแถบสีต่ำงๆ ทุกท่ำนต้องแยกของใช้ที่จ ำเป็น

รวมถึงของมีค่ำไว้ในกระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก ส่วนของใช้ที่ไม่จ ำเป็นไว้ในกระเป๋ำ

เดินทำงใบใหญ่แล้วน ำมำวำงหน้ำห้องของท่ำนก่อนเวลำเที่ยงคืน จำกนั้นทำงเจ้ำหน้ำที่

เรือที่เป็นผู้ดูแลจะมำเก็บกระเป๋ำเดินทำงของท่ำนไป 

และท่ำนจะได้รับบิลค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่ำนจะต้องท ำกำรตรวจเช็คก่อน

ท ำกำรช ำระเงินในวันรุ่งขึ้น ส ำหรับท่ำนที่ช ำระผ่ำนบัตรเครดิต ทำงเรือจะหักค่ำใช้จ่ำย

ของท่ำนตำมหมำยเลขบัตรเครดิตที่ท่ำนผูกไว้โดยอัตโนมัติ*** 

 

วันที่ 6 ไมซูรุ/ญี่ปุ่น – อิออน – โอซำก้ำ/สนำมบินคันไซ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

 ทุกท่ำนสำมำรถพักผ่อนบนเรือส ำรำญ Costa neoRomantica ได้ตำมอัธยำศัย 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

13.30 น. เรือส ำรำญจอดเทียบท่ำ ณ เมืองไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น 

15.00 น. น ำท่ำนเช็คเอำท์ออกจำกเรือส ำรำญฯ และน ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจลงตรำหนังสือ

เดินทำงเพ่ือเข้ำเมืองไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น ณ บริเวณท่ำเรือ พร้อมกับรับกระเป๋ำเดินทำง

ด้วยตนเอง จำกนั้นพำทุกท่ำนช้อปปิ้งกันที่อิออน ศูนย์รวมสินค้ำช้ันน ำนำนำชนิด อำทิ 
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นำฬิกำ, กล้อง, กระเป๋ำ, รองเท้ำ, เส้ือผ้ำ เป็นต้น อิสระให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำร

เลือกชมและเลือกซื้อสินค้ำได้ตำมอัธยำศัย (เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำในกำรเลือก

ซื้อสินค้ำอิสระรับประทำนอำหำรค่ ำตำมอัธยำศัย)   

เมื่อได้เวลำอันสมควรแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินคันไซเพ่ือเดินทำงกลับกรุงเทพฯ 

 

วันที่ 7 โอซำก้ำ/สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณภูมิ 

00.55 น. ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727 

04.40 น.  เดินทำงถึงสนำมบนิสวุรรณภมูิโดยสวัสดิภำพ 

-------------------------- 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

แบบหอ้งพกั 
ผู้ใหญท่ำ่นละ 

(พกัหอ้งละ 2 ทำ่น) 

ผู้ใหญท่ำ่นที ่3 และ 4 

(พกักับผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ป ี

(พกักับผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 
พักหอ้งเดีย่วเพิ่ม 

หอ้งพกัแบบไมม่หีนำ้ตำ่ง 45,999 
42,999 35,999 

16,000 

หอ้งพกัแบบมหีนำ้ตำ่ง 48,999 18,000 
**กรุป๊ออกเดนิทำงขัน้ต่ ำ 20 คน ในกรณทีีก่รุป๊ต่ ำกวำ่ 20 คน จะมกีำรเปลีย่นแปลงรำคำ** 

- เมืองที่เรือจอดเทียบท่ำหรือเส้นทำงต่ำงๆ ที่เรือล่องเข้ำรวมถึงเวลำกำรเดินทำงในแต่ละวัน อำจมีกำร

เปลี่ยนแปลงซึ่งขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของกัปตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เนื่องด้วยสภำพอำกำศ 

หรือเหตุกำรณ์ไม่คำดคิด ที่มีผลกับรำยกำรข้ำงต้น 

- รูปภำพในโปรแกรมเป็นภำพเพ่ือกำรโฆษณำเท่ำนั้น 
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ห้องพักแบบมหีนา้ต่าง  

ขนาด 16.6 ตารางเมตร 

แบบห้องพักบนเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม; 

☑ ค่ำต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์ 

☑ ค่ำห้องพักบนเรือส ำรำญ 4 คืน ตำมแบบห้องพักที่ท่ำนเลือก (พักห้องละ 2 ท่ำน) 

☑ ค่ำอำหำรบนเรือส ำรำญตำมรำยกำรที่ระบุ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือ

ส ำรำญ 

☑ ค่ำรถรับ – ส่ง และทัวร์ตำมรำยกำรที่ระบุ 

☑ ค่ำภำษีสนำมบิน และภำษีท่ำเรือ 

☑ หัวหน้ำทัวร์คนไทยดูแลตลอดกำรเดินทำง 

☑ ค่ำขนกระเป๋ำซึ่งสำยกำรบินมีบริกำรส ำหรับกระเป๋ำท่ำนละ 2 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หำก

น้ ำหนักหรือจ ำนวนของกระเป๋ำเกินกว่ำที่ก ำหนดท่ำนอำจต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยโดยตรงกับสำยกำรบินที่

เคำน์เตอร์เช็คอิน 

☑ ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำง วงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส ำหรับผู้ที่อำยุ

ไม่เกิน 70 ปี) 

☑ ค่ำรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ส ำหรับผู้ที่อำยุไม่เกิน 70 ปี) 

*** ค่ำประกัน และ ค่ำรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทำงที่มีอำยุเกิน 80 ปี *** 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 

ขนาด 16.6 ตารางเมตร 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม; 

☒ ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

☒ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 

☒ ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ ท่ำนละ 1,500 บำท ต่อทริป (เด็กช ำระค่ำทิปเท่ำกับผูใ้หญ่) 

☒ ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจำกที่ระบุในโปรแกรม 

☒ ค่ำประกันภัยบนเรือ 

☒ ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่ำนละ USD 62 (ช ำระบนเรือ)  

☒ ค่ำภำษีขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น (International Tourist Tax) ท่ำนละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ช ำระ

บนเรือ) 

☒ ค่ำใช้จำ่ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่ง / ห้องพัก 

⁜ บริษัทฯ ขอรับค่ำมัดจ ำส ำหรับกำรส ำรองท่ำนละ 20,000 บำท ภำยหลังจำกมีกำรยืนยันจำกทำงบริษัท

ภำยใน 3 วัน 

⁜ส่วนที่เหลือของรำคำทัวร์ กรุณำช ำระให้ครบถ้วนก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วันมิฉะนั้นจะถือว่ำกำร

ส ำรองกำรเดินทำงน้ันถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรยึดบำงส่วนเป็นค่ำด ำเนินกำร 

⁜ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทำง ผู้โดยสำรสำมำรถเปลี่ยนช่ือผู้เดินทำงได้ก่อนวันเดินทำง 45 วัน 

และจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนช่ือครั้งละ 3,000 บำท/ช่ือ/ครั้ง หรือตำมรำคำที่สำยกำรบิน และบริษัทเรือ

ส ำรำญเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยมำอีกครั้ง 

⁜เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช ำระโดยตรงกับ

ทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดย

ทั้งหมด 

⁜ เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำแพคเกจ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร ไม่ว่ำ

กรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

⁜ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 – 45 วัน หกัค่ำบรกิำร ยึดค่ำมัดจ ำ 20,000 บำท 

⁜ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 44 – 30 วัน เก็บคำ่ใช้จ่ำย 50% ของคำ่ทัวร ์

⁜ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 - 15 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 80% ของคำ่ทัวร ์

⁜ยกเลิกกะทันหันก่อนกำรเดินทำง 14 วัน ไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

⁜ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ น ำเงินช ำระค่ำต๋ัวเครื่องบิน ค่ำแลนด์ เพ่ือเตรียมกำรจัดน ำเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยว

จะมีกำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำง บริษัททัวร์สำมำรถหักช ำระค่ำใช้จ่ำยตำมจริงก่อนที่จะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ 

เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมด

เน่ืองจำกค่ำต๋ัวเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนั้นๆ 
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เงื่อนไข และ หมำยเหตุ 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

⁜คณะเดินทำงต้องมีสมำชิกอย่ำงน้อย 20 ท่ำนและทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ

เปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงในกรณีที่สมำชิกไม่ครบตำมจ ำนวนดังกล่ำว 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำค่ำบริกำรในกรณีที่มีกำรขึ้นรำคำค่ำต๋ัวเครื่องบิน ค่ำภำษี

น้ ำมัน หรือมีกำร 

ประกำศขึ้นหรือลดค่ำเงินบำท หรืออัตรำแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทำง 

⁜บริษัทฯ มีสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรพำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดท ำกำรโดยจะจัดหำสถำนที่

ท่องเที่ยวอื่นเพ่ือทดแทน  

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะของสำย

กำรบิน โรงแรม สภำวะทำงกำรเมือง และภัยธรรมชำติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัท โดยถือ

ผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ 

กำรนัดหยุดงำน กำรก่อกำรจลำจล ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน กำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำหรือออกนอกประเทศ 

เป็นต้น 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ หำกทำงเรือส ำรำญ มีกำรแจ้งเปลี่ยนท่ำเรือในกำร

จอด หรือแจ้งเปลี่ยนเส้นทำง เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศไม่เอื้ออ ำนวยโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้

เดินทำงเป็นหลัก 

⁜บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจำกกำรออกนอกประเทศไทย กำรถูกห้ำมเข้ำประเทศนั้นๆ กำรน ำ

ส่ิงของผิดกฎหมำยไปหรือกลับระหว่ำงกำรเดินทำง เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง และควำมประพฤติที่ส่อไป

ในทำงเส่ือมเสียและผิดกฎหมำย 

⁜กำรไม่รับประทำนอำหำรในบำงมื้อ ไม่เที่ยวตำมรำยกำรท่องเที่ยว กำรออกหรือเข้ำกรุ๊ปก่อนหรือหลัง

ตำรำงรำยกำรที่ก ำหนดทำงบริษัทฯขออนุญำตไม่หักคืนค่ำใช่จ่ำยในส่วนที่ไม่ได้รับบริกำรน้ันๆ 

⁜กรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้ ำเงิน) / หนังสือเดินทำงนักกำรทูต (เล่มสีแดง) ในกำร

เดินทำงกับคณะ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกประเทศใดก็ตำม เพรำะโดยปกติ

กำรท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทำงบุคคลธรรมดำเท่ำนั้น (เล่มสีเลือดหมู) 

⁜กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผู้โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมกับคณะ หำกท่ำนต้องกำรเลื่อนวันเดินทำง

ทั้งขำไปและขำกลับท่ำนจะต้องแจ้งกับทำงบริษัทฯ เพ่ือท ำกำรตรวจสอบสถำนะที่นั่งในวันเดินทำงที่ท่ำน

ต้องกำรเปลี่ยน และผู้โดยสำรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บ และเป็นผู้

ก ำหนด 

⁜ถ้ำทำงบริษัทได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว และต้องกำรยกเลิกกำรใช้ต๋ัว ผู้เดินทำงต้องรอเงินคืน (refund) 

ระยะเวลำตำมระบบและเงื่อนไขของสำยกำรบินนั้นๆ (เฉพำะกรณีที่สำมำรถท ำกำรคืนต๋ัว หรือ refund ได้

เท่ำนั้น) 

⁜หำกท่ำนไม่เดินทำงกลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขำกลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้นไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ 

⁜ในกรณีที่ลูกค้ำซื้อต๋ัวเครื่องบินเองและมำเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้ำต้องเดินทำงมำพบคณะเอง

และรับผิดชอบ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำพบคณะเอง 

⁜ท่ำนที่จะออกต๋ัวภำยในประเทศ โปรดสอบถำมทำงบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยันกำรเดินทำง หำกไม่ได้รับกำร
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ยืนยันจำกทำงบริษัทฯ และได้ท ำกำรออกต๋ัวไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งส้ิน 

⁜หลังจำกกำรจอง และ ช ำระเงินมัดจ ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้

ข้ำงต้น 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋

โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนยีมของตัว๋และภาษนี้ ามนัและอืน่ๆ โปรด

ตรวจสอบราคากบัทางบรษิัทอกีครัง้ 


