สัมผัสประสบการณ์บนเรือสําราญส ุดหร ูใน
เส้นทางญีปุ่น-เกาหลีใต้

Costa neoRomantica

(โอซาก้า -ไมซ ูร ุ – คานาซาวะ – ซาไกมินาโตะ – ปูซาน – ฟุก ุโอกะ)

เดินทาง: BC ก.ค. – 3 ส.ค. BFGB
(8 วัน F คืน)
เริมต้น

IJ,JJJ

บาท

พิเศษ...พักห้องแบบมีหน้าต่างท ุกห้อง

“ รวมตัว$ เครืองบินไป-กลับ สายการบิน เจแปน แอร์ไลน์”
“เทียวชมตลาดปลาค ุโรชิโอะ แห่งเมืองวาคายาม่า”
“นังเคเบิ.ลคาร์ ชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ”
“ช้อปปิ. งจุใจที ริงก ุ พรีเมียม เอาท์เลท”
“มีหวั หน้าทัวร์ด ูแลตลอดการเดินทาง”
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รายละเอีย ดโปรแกรม
วัน แรก

สนามบิน สุวรรณภูม /ิ กรุ งเทพฯ

20.00 น.

พร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู # เคาน์เตอร์ ส ายการบิน เจเปน แอร์ ไ ลน์ (JL) โดย
มีเจ้ าหน้ าทีคอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง
เหินฟ้าสู่ สนามบิน นานาชาติค ัน ไซ เกาะฮอนชู ประเทศญี ปุ่ น โดยสายการบินเจเปน แอร์ ไลน์
เทียวบินที JL728

23.30 น.

วัน ที2 2

โอซาก้ า – วาคายาม่ า – ตลาดคุ โ รชิโ อะ – เกีย วโต – สวนคาซามาสึ – ไมซูรุ เช็ค อิน ขึน: เรื อ สําราญ Costa neoRomantica

07.05 น.

เดินทางถึงสนามบิน นานาชาติคัน ไซ ประเทศญี ปุ่ น นํ าท่านผ่านขัน0 ตอนการตรวจคนเข้ าเมื อง
และศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ วนําท่านเดินทางสู่เ มือ งวาคายาม่ า เป็ นเมืองทีตัง0 อยู่บ นคาบสมุทรคิอิ
ซึงเป็ นคาบสมุทรทีใหญ่ ทีสุดในญี ปุ่ น และล้ อมรอบไปด้ วยภูเขา มหาสมุทร และแม่นํ 0าทีสวยงาม
นอกจากนี เ0 มื อ งวาคายาม่ า ยั ง เป็ นเมื อ งบ่ อ นํ า0 พุ ร้ อนที
สําคัญ เช่นเดียวกับเมืองชิราฮามะและเมืองคัตสึอรุ ะด้ วย
นํ าท่า นสู่ต ลาดคุ โ รชิ โ อะ เป็ นตลาดสดที ไม่ ค วรพลาด
เมื อมาถึ ง เมื อ งวาคายาม่ า ตลาดแห่ ง นี เ0 ป็ นตลาดที มี
อาหารทะเลสดๆ ผลไม้ ให้ ท่ า นได้ เลื อ กซื อ0 มากมาย
โดยเฉพาะท่านทีชอบทานปลาดิบ หรื อซูชิ ก็ไม่ควรพลาด
เช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เ มื อ งเกี ย วโต เมื องที ใหญ่ เป็ นอันดับ 7 ของประเทศญี ปุ่ นมี จํานวนประชากร
ประมาณ 8,400,<<< คน และเป็ นเมื องหลวงเก่ าของประเทศญี ปุ่ นในช่ วงระหว่ างปี ค.ศ. 7>?
จนถึง ค.ศ. 8@A@ ก่อนทีจะมี การย้ ายเมือ งหลวงมาทีเมือ งเอโด ะหรื อเมื อ งโตเกี ยวในปั จจุบันนี 0
เมื อ งเกี ย วโตจํ าลองแบบผังเมื อ งมาจากนครฉางอัน เมื อ งหลวงของจี น ในสมัย ราชวงศ์ ถัง ซึง
ปั จจุบนั คือเมืองซีอาน ลักษณะผังเมืองเป็ นรู ปสีเหลียมตัดกับถนนเป็ นรู ปตารางซึงยังคงหลงเหลือ
อยู่มาจนถึงปั จจุบัน พาท่านสู่ส วนคาซามาสึ อยู่ทางตอนเหนื อของเมืองเกี ยวโต ด้ วยการ “นั2 ง
เคเบิล คาร์ ” (ขึน0 อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพือชมวิวทีติดอันดับ 8 ใน E ของญี ปุ่ น ทุกท่านจะได้
เห็นสันทรายสีขาวสะอาดและแนวต้ นสนสีเขียวทอดยาว ตัดผ่านอ่าวมิยาสึ บนคาบสมุทรทังโกะ ดู

เที2ยง
บ่ าย
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18.00 น.

เย็น

22.00 น.

คล้ ายกับสะพาน จึงเป็ นทีมาของชือ “อามาโนะฮาชิด า
เตะ” ซึงมีความหมายว่า “สะพานสู่ ส รวงสวรรค์ ” หาก
ท่ า นมองลอดใต้ หว่ างขา ท่ า นจะเห็ น ท้ อ งฟ้ า และทะเล
กลับหัว ราวกับได้ เห็นภาพมังกรกําลังบินขึ 0นสู่สรวงสวรรค์
จากนัน0 นํ าท่านเดินทางสู่ท่า เรื อมัยซุรุ เพื อทําการเช็คอิน
ขึ 0นเรื อสําราญ Costa neoRomantica
นําท่านเช็คอินเพือขึ 0นเรื อสําราญ Costa neoRomantica ทีหรู หราในสไตล์ยโุ รป พร้ อมการบริ การ
ในระดับสากล หัวหน้ าทัวร์ จะพาท่านเดินชมภายในเรื อสําราญฯ เพือรั บทราบถึงรายละเอียดและ
สถานที ต่ า งๆ บนเรื อ สํ า ราญฯ (หากเวลาเอื อ0 อํ า นวย) ท่ า นสามารถรั บ ประทานอาหารและ
เครื องดืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรื อ ซึงมีบริ การตลอด ตามห้ องอาหารต่างๆ
*** ก่ อ นที2เ รื อ สําราญจะทําการถอนสมอออกเดิน ทาง ทางเรื อ จะมี ก ารซ้ อ มหนี ภ ัย ตาม
หลัก สากล (Muster Drill)โดยขอให้ ผ้ ู โดยสารทุก ท่ านมารายงานตัว ยัง จุด ที2ก ําหนดไว้ โดย
สังเกตจุด รวมพลของแต่ ล่ ะท่ านได้ ที2แ ผ่ น ป้ ายด้ านหลังประตูห้ อ งพัก ของท่ าน***
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารบนเรื อสําราญฯ
ห้ อ งอาหารที2ใ ห้ บ ริ ก ารบนเรื อ สําราญ Costa neoRomantica – ไม่ เ สีย ค่ าใช้ จ่ าย
- Botticelli Restaurant
ชัน0 @
- Giardino Buffet Restaurant ชัน0 8< (บุฟเฟ่ ต์)
ห้ อ งอ าห าร พิ เ ศ ษที2 ให้ บ ริ ก าร บ น เรื อ สํ า ร าญ Costa neoRomantica – เสี ย ค่ าใช้ จ่ าย
เพิ2ม เติม
- La Fiorentina Steak House ชัน0 >
- Capri Pizzeria
ชัน0 88
- Grill Capri Grill area
ชัน0 88
หลังรับประทานอาหารคํา ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึงบนเรื อสําราญท่านจะได้ พบกับ
ความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบ เต็มอิมกับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย b มื 0อต่อวัน ชม
การแสดงแสนอลังการทุก คื น หลังอาหาร รื นเริ งกั บ การร้ องเพลงและเต้ นรํ า **ท่ า นสามาร ถ
รั บ ทราบรายละเอียดของกิจ กรรมต่ างๆ ที2เ รือ สําราญ Costa neoRomatica จะจัด ขึน: ในวัน
ถัด ไปได้ จ ากเอกสาร Today ที2จ ะส่ งถึงห้ อ งพัก ของท่ านทุก คืน **
เรื อสําราญออกจากเมืองไมซูรุ เพือมุง่ หน้ าสู่เมืองคานาซาวะ
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วัน ที2 3

คานาซาวะ, ญี2ป ุ่ น

เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสําราญฯ
เรื อสําราญจอดเทียบท่า ณ เมือ งคานาซาวะ ในจังหวัดอิชิคาว่า เป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครอง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม นอกจากนี 0คานาซาวะยังมีชือเสียงเรื องผ้ าไหมย้ อมทีโดดเด่นซึงรู้จกั กันใน
ชื อของ “คะกะ-ยูเซ็น” งานชุบ ทองที เรี ยกว่า “คานาซาวะ-ฮะกุ” เครื องปั น0 ดิ นเผา “คุตานิ -ยากิ ”
รวมถึงงานฝี มือแบบดั 0งเดิมและความชํานาญเฉพาะท้ องถินอีกหลายอย่าง ยิงไปกว่านันคานาซา
0
วะยังเป็ นเมืองทีขึ 0นชือเรื องอาหารทะเลรสเลิศอีกด้ วย
หากท่านใดสนใจจะซื 0อทัวร์ เสริ มกับทางเรื อ หัวหน้ าทัวร์ จะคอยให้ คําแนะนําและพาท่านไปซื 0อที
เคาน์เตอร์ ขายทัวร์
ทัวร์ เ สริ ม ที2น่ าสนใจ (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
สถานที2ท่ อ งเที2ย วที2น่ าสนใจ
สวนเคนโระคุเ อ็น (Kenrokuen) สวนพฤกษชาติแห่งนี 0ตั 0งอยู่บริ เวณใจกลางเมืองคานาซาวะและ
ตัง0 อยู่ใกล้ กับปราสาทคานาซาวะ เป็ นสวนทีใช้ เวลาในการสร้ า งยาวนานร่ วม | ศตวรรษ ซึงใน
สมั ย ก่ อ นไม่ เปิ ดให้ คนภายนอกเข้ ามาเยี ยมชมสวนแห่ ง นี 0 แต่ ต่ อ มาได้ มี ก ารเปิ ดให้ เป็ น
สวนสาธารณะตั ง0 แต่ ปี ค.ศ. 8@78 ได้ รั บ การยก
ย่องให้ เป็ น 8 ใน E สวนที มี ความสวยงามทีสุด ใน
ญี ปุ่ นและยังมี ความสวยสมดุลที สุดในบรรดาทัง0
สวนสามแห่ งและสวนแห่ งนี ม0 ี จุด เด่ นตรงบริ เวณ
กลุม่ ต้ นสนคาราซากิ (karasaki) ทีมีการสร้ างเชือก
ยึดเป็ นลักษณะคล้ ายร่ มคลุมเอาไว้ เพือกันไม่ให้ หิมะหล่นลงมาทับทําให้ กิงหักเสียหายในช่วงฤดู
หนาว
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18.00 น.
เย็น

ย่ านโรงนํ า: ชาฮิง าชิช ายะ (Higashi Chaya District) เป็ นเขตร้ านนํ า0 ชาในสมัยโบราณ บริ เวณ
ย่ านนี ม0 ี อ าคารเก่ าแก่ ทีอายุไม่ น้อยกว่ า 8@< ปี ตัง0
เรี ย งรายอยู่ สมัยเอ โดะเขตร้ านนํ า0 ชาฮิ งาชิชายะ
เป็ นเขตร้ านนํ า0 ชาทีใหญ่ ทีสุด บนพื น0 ถนนจะปูด้ วย
หินต ลอดทัง0 สาย ทํา ให้ ดูเป็ นบรรยากาศทีมี มนต์
ขลัง แบบญี ปุ่ น เหมาะกั บ การถ่ า ยรู ป เป็ นที ระลึก
อย่างมาก ตลอดสองข้ างทางในย่านนี ย0 ังมี ร้านขาย
ของทีระลึกและร้ านคาเฟ่ สวยๆ สไตล์ญีปุ่ น ตั 0งเรี ยงรายอยู่มากมาย ขนมยอดนิยมของทีนีนันก็คือ
ซอฟท์ครี ม ทีถูกเคลือบด้ วยแผ่นทองคําเปลวของเมืองคานาซาวะ หากได้ มาเทียวทีแห่งนี 0แล้ วไม่ได้
ลองชิมซอฟท์ครี มถือว่าพลาดเลยทีเดียว
ท่ านควรกลับ ลงเรื อ ก่ อ นถึง เวลาเรื อ ออกประมาณ 1 – 1.30 ชั2วโมง
เรื อสําราญออกจากเมืองคานาซาวะ เพือมุ่งหน้ าสู่เมืองซาไกมินาโตะ
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารบนเรื อสําราญฯ

วัน ที2 4

ซาไกมิน าโตะ, ญี2ป ุ่ น

เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสําราญฯ
เรื อสําราญจอดเทียบท่า ณ เมือ งซาไกมิน าโตะ ตัง0 อยู่ในจังหวัดทตโตริ เป็ นเมืองตากอากาศทีมี
ชือเสียงอย่างมาก และยังมีออนเซนติดทะเลทีสวยงามรวมไปถึงอาหารทะเลสดๆ ให้ ได้ ลิ 0มลอง
หัวหน้ าทัวร์ พาท่านชมถนนสายมิซ ุก ิ ชิ เ งะรุ (Mizuki Shigeru Road) เป็ นถนนสายสําคัญ ของ
เมื องซาไกมิ นาโตะ ซึงบริ เวณทางเท้ าจะเต็มไปด้ ว ย
รู ปปั น0 สําริ ดของเหล่าภูติและอสูรน้ อยคิทาโร่ ตัง0 เรี ยง
รายกว่ า 87< ตัว โดยชิ เงะรุ มิ ซุกิ (Shigeru Mizuki)
นักเขี ยนการ์ ตูนชือดังทีมีภูมิลําเนาอยู่ในเมื องซาไกมิ
นาโตะ (Sakai Minato) เป็ นผู้วาดขึ 0นเมือครัง0 ยังมีชีวิต
อยู่ รูปปั น0 เหล่านี 0ได้ ทําการบูรณะซ่อมแซมจนกลับมา
สวยงามอีกครัง0 นับเป็ นสถานทีท่องเทียวอีกจุดหนึงทีไม่ควรพลาด
หากท่านใดสนใจจะซื 0อทัวร์ เสริ มกับทางเรื อ หัวหน้ าทัวร์ จะคอยให้ คําแนะนําและพาท่านไปซื 0อที
เคาน์เตอร์ ขายทัวร์

09.00 น.
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ทัวร์ เ สริ ม ที2น่ าสนใจ (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
ท่ านควรกลับ ลงเรื อ ก่ อ นถึง เวลาเรื อ ออกประมาณ 1 – 1.30 ชั2วโมง
17.00 น.
เรื อสําราญออกจากเมืองซาไกมินาโตะ เพือมุง่ หน้ าสู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารบนเรื อสําราญฯ

วัน ที2 5

ปูซ าน, เกาหลีใ ต้

เช้ า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสําราญฯ
เรื อสําราญจอดเทียบท่า ณ เมือ งปูซ าน ประเทศเกาหลีใต้ เมืองท่าทีใหญ่ทีสุดในประเทศเกาหลี
ใต้ มีประชากรประมาณ E.Ab ล้ านคน และปูซานยังคงเป็ นเมืองทีใหญ่อนั ดับ | รองจากกรุงโซล
10.00 น.
ท่ า นสามารถนั งรถ Shuttle Bus ของทางเรื อ ไปยั ง แหล่ ง ช้ อปปิ 0ง นั ม โพ ด ง (Nampodong
Shopping Street) ได้ ซึงเป็ นย่านช้ อปปิ ง0 ชือดังแห่งหนึง
ของเมืองปูซาน มีสินค้ ามากมายหลากหลายราคาทั 0งแบ
รนด์ ของต่างชาติและแบรนด์ ของเกาหลีเอง ร้ านค้ าเรี ยง
รายเป็ นแนวยาวตลอดเส้ นทาง เป็ นย่านช้ อปปิ ง0 ทีคึกคัก
มาก ซึงถนนนัมโพดงมี ทางเชื อมไปยัง หอคอยปู ซ าน
(Busan Tower) ตั ง0 อยู่ บ นสวนยงดู ซ าน Yongdusan
Park
หากท่านใดสนใจจะซื 0อทัวร์ เสริ มกับทางเรื อ หัวหน้ าทัวร์ จะคอยให้ คําแนะนําและพาท่านไปซื 0อที
เคาน์เตอร์ ขายทัวร์
ทัวร์ เ สริ ม ที2น่ าสนใจ (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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เย็น
19.00 น.

สถานที2ท่ อ งเที2ย วที2น่ าสนใจ
หมู่บ้ านวัฒ นธรรมคัม ชอน (Gamcheon Culture Villlage) หรื อ ซานโตริ นีเกาหลี โดยชือเรี ยก
นี 0มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัม
ชอน หมู่บ้านทีตัง0 อยู่บน เนินเขา เรี ยงตัวสลับกันไปมา
สีสนั สดใส ในอดีตหมู่บ้านนี 0เคยเป็ นทีอยู่อาศัยของของ
ผู้ลี 0ภัยสงครามเกาหลี จนในปี |<<> รั ฐบาลเกาหลี ได้
ส่งเสริ มการท่องเที ยวมี การพัฒนาปรั บปรุ งทัศนียภาพ
ให้ น่ า อยู่ ม ากยิ งขึ น0 บ้ า นเรื อ น หลายหลัง เปลี ยนเป็ น
สตูดิโอและแกลลอรี บางจุดก็เป็ นร้ านขายสินค้ า ทังสิ
0 นค้ าพื น0 เมืองสินค้ าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้ าน
กาแฟ
วั ด เบี ย วเมี ย วซ า (Beomeosa Temple) วั ด เบี ย วเมี ย วซาเป็ นวั ด เก่ า แก่ มี ป ระวั ติ ย าวนาน
มากกว่า 8,E<< ปี เป็ นวัดทีมีความสวยงาม น่าเดินเทียวเพือสัมผัสกับธรรมชาติมากๆ วัดจะตั 0งอยู่
บนภูเขา Geumjeongsan จึงทําให้ วัดแห่งนี 0มี อากาศดี เย็นสบาย เงี ยบสงบ เหมาะแก่ การมานัง
สมาธิและสวดมนต์ และภายในวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมฝึ กสมาธิแก่ผ่ทู ีสนใจให้ เข้ าร่ วมได้ และถ้ า
มาช่วงฤดูใบไม้ เปลียนสีแล้ ว จะได้ บรรยกาศทีสวยงามมาก เป็ นจุดชมใบไม้ เปลียนสียอดนิยมของ
เมืองปูซานเลยทีเดียว
ท่ านควรกลับ ลงเรื อ ก่ อ นถึง เวลาเรื อ ออกประมาณ 1 – 1.30 ชั2วโมง
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารบนเรื อสําราญฯ
เรื อสําราญออกจากเมืองปูซาน เพือมุง่ หน้ าสู่เมือง ฟุกโุ อกะ

วัน ที2 6

ฟุก ุโ อกะ, ญี2ป ุ่ น

เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสําราญฯ
เรื อ สําราญจอดเทีย บท่า ณ เมื อ งฟุ ก ุโ อกะ เมื องทีมี ความสําคัญ ในฐานะทีเป็ นจุดแลกเปลียน
ระหว่างประเทศญี ปุ่ นและทวีปเอเชียมาตั 0งแต่โบราณ เมืองฟุกุโอกะอยู่ในภูมิภาคคิวชูตอนเหนือ
หันหน้ าเข้ าหาทะเลสึโอทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อและทะเลเก็นไคทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ
นอกจากนีเ0 มืองฟุกุโอกะยังถื อได้ ว่าเป็ นเมื องแรกในประเทศญี ปุ่ นทีเปิ ดรั บวัฒ นธรรมมาจากจีน
แผ่นดินใหญ่ เมืองฟุกุโอกะมีความเจริ ญรุ่ งเรื องและกลายเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคคิวชูนบั ตั 0งแต่
มีการจัดตั 0งรัฐบาลแห่งคิวชูหรื อทีเรี ยกว่า “ดาไซฟุในศตวรรษที 7” นันเอง
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หากท่านใดสนใจจะซื 0อทัวร์ เสริ มกับทางเรื อ หัวหน้ าทัวร์ จะคอยให้ คําแนะนําและพาท่านไปซื 0อที
เคาน์เตอร์ ขายทัวร์
ทัวร์ เ สริ ม ที2น่ าสนใจ (Shore Excursion)
Code: 014A
Charming Fukuoka and The Mystical Dazifu Tenman-Gu Shrine
US$99
สถานที2ท่ อ งเที2ย วที2น่ าสนใจ
คาแนล ซิต ี : ซึงเป็ นช้ อปปิ ง0 มอลล์ขนาดใหญ่ ในฮากาตะ
ย่านธุรกิจทีเฟื องฟูทีสุดของเมืองฟุกุโอกะ ภายในอาคารมี
คลองไหลผ่ า นและบนเวที ก็ มี ก ารจัด งานอี เวนท์ ส ร้ าง
บรรยากาศคึกคักอยู่เสมอ นอกจากโซนช้ อปปิ ง0 ทีครบครัน
ด้ วยร้ านค้ าต่างๆ มากมาย ตังแต่
0 ร้านขายของทีระลึกและ
ร้ านขายสินค้ าคุมะมงทีหาซื 0อได้ เพียงในคิวชูเท่านั 0นแล้ วยังมีร้านค้ าชือดังอืนๆ ของประเทศญี ปุ่ นที
ทุกท่านมักจะเห็นในห้ างใหญ่ ๆ อย่าง Sanrio, Uniqlo ไปจนถึงร้ านเครื องใช้ ไฟฟ้าต่างๆ แล้ ว ยังมี
โซนอืนๆ ให้ ทกุ ท่านได้ สนุกสนานเพลิดเพลินอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น Ramen Stadium ทีรวบรวม
เอาร้ านฮากาตะราเม็งชือดังมาไว้ ทีนี โรงหนัง สวนสนุก และทีสําคัญทีนียังมีบริ การสําหรั บลูกค้ า
จากต่ า งประเทศ ทั ง0 เคาน์ เตอร์ คื น ภาษี (Tax-free Counter) และเครื องแลกเปลี ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศอัตโนมัติอีกด้ วย
ศาลเจ้ า ด าไซฟุ สร้ างขึ น0 เพื อเป็ นเกี ย รติ แ ด่ สุก ะวะระ มิ จิซ ะเนะ (Sugawara Michizane) ผู้ มี
อัจฉริ ย ภาพทางการเรี ย นรู้ และมี ค วามสามารถต่ า งๆ
มากมายตั 0งแต่วยั เยาว์ ผู้คนจํานวนมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิงนักเรี ยนนักศึกษาจึงนิยมเดินทางมาเพือขอพรในเรื อง
ของการศึ ก ษา เช่ น ขอให้ สอบ ผ่ า นหรื อสอบเข้ า
มหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี 0ยังสามารถเลือกซื 0อของฝาก

16.00 น.
เย็น

ของทีระลึกได้ จากร้ านค้ าด้ านหน้ าบริ เวณทางเข้ าศาลเจ้ าได้ อีกด้ วย
ท่ านควรกลับ ลงเรื อ ก่ อ นถึง เวลาเรื อ ออกประมาณ 1 – 1.30 ชั2วโมง
เรื อสําราญออกจากเมืองฟุกุโอกะ เพือมุง่ หน้ าสูเ่ มืองไมซูรุ
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารบนเรื อสําราญฯ
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หมายเหตุ
ในเย็นวันนี 0ท่านจะได้ รับป้ายผูกกระเป๋ าสีต่างๆ ซึงเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลงจากเรื อ ท่านจะต้ องจัดกระเป๋ าใบ
ใหญ่วางไว้ หน้ าห้ อง โดยแยกข้ าวของเครื องใช้ ทีจําเป็ นไว้ ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้ าหน้ าทีของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ า
ใบใหญ่ ข องท่ านไปตัง0 แต่ ก ลางดึก และบัญ ชี ค่ า ใช้ จ่า ยต่ างๆ จะถูก ส่งมาให้ ท่า นตรวจเช็ค ก่ อ นทํ าการชํ าระในวันรุ่ งขึน0
สําหรับท่านทีต้ องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษัทเรื อจะชาร์ จค่าใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีท่านได้ ให้ หมายเลขไว้ ในวันที
ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วัน ที2 7

ไมซูรุ – โอซาก้ า – ริงกุ พรี2เ มี2ย ม เอาท์ เ ลท

เช้ า
เที2ยง
13.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสําราญฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรื อสําราญฯ
เรื อสําราญจอดเทียบท่า ณ เมืองไมซูรุ
นําท่านเช็คเอาท์ออกจากเรื อสําราญ และนําท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพือเดินทางเข้ า
เมื องไมซูรุ ณ บริ เวณท่า เรื อ พร้ อมรั บ กระเป๋ าสัมภาระ ซึงทุก ท่านจะต้ อ งมายื นยันระบุรับ ด้ วย
ตนเอง จากนัน0 นํ าท่า นเดิ นทางสู่เ มื อ งโอซาก้ า เมื องที
ถื อว่ าเป็ นเมื อ งที สํา คัญ ไม่ น้อ ยไปกว่ ามหานครโตเกี ย ว
อี ก ทั ง0 เมื อ งโอซาก้ ายั ง ได้ รั บ สมญ านามว่ า “เว นิ ส
ตะวัน ออก” เนื องจากเป็ นเมือ งที มี คูคลองมากมายตัด
ผ่ านตัวเมื อ งและย่ านสํ าคัญ ๆ นันเอง พาท่านช้ อปปิ ง0 ที
ริ ง กุ พ รี เ มี2 ยม เอ าท์ เ ลท แหล่ ง ช้ อ ปปิ ง0 ใหญ่ ใกล้ กั บ
สนามบิ นคันไซ ให้ ท่า นเพลิด เพลินกับ การเลื อกซื 0อสินค้ า “แบรนด์ เนม” ชื อดังหลากหลายและ
สินค้ าดี ราคาพิเศษ อาทิ เครื องสํ าอาง, เครื องประดับ , เสื อ0 ผ้ า, กระเป๋ า, รองเท้ าอุป กรณ์ กี ฬ า,
เครื องใช้ ไฟฟ้า และยังเป็ นแหล่งรวมสินค้ าแบรนด์ญีปุ่ นโกอินเตอร์ มากมายกับคอลเลคชันเสื 0อผ้ า
ล่า สุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้ อม
ทั 0งเลือกซื 0อกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรื อจะเลือกดู
เครื องประดั บ และนาฬิ ก าหรู อ ย่ า ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ
รวมไปถึ ง รองเท้ า แฟชั น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อ เลื อ กซื อ0
สิ น ค้ าสํ า หรั บ คุ ณ หนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสิ น ค้ าอื นๆอี ก
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มากมาย ให้ ทา่ นได้ เลือกช้ อปปิ ง0 ตามอัธยาศัย (เพื2อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการเสีย เวลาอัน มีค่ าของท่ านใน
การเลือ กซือ: สิน ค้ าอิส ระรับ ประทานอาหารเย็น ตามอัธ ยาศัย)
เมื อได้ เวลาอั น สมควรแล้ ว นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ส น ามบิ น นาน าช าติ คั น ไซ เพื อเดิ น ทางกลับ
กรุงเทพฯ

วัน ที2 8

โอซาก้ า – กรุ งเทพฯ

00.55 น.
04.40 น.

เหินฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ เทียวบินที JL 727
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
###

ห้ อ งพัก แบบมีห น้ าต่ าง
ห้ อ งพัก แบบมีห น้ าต่ าง (Ocean view) : ขนาด 16.6 sq.m

อัต ราค่ าบริก าร
วัน เดิน ทาง

rv ก.ค. – 3 ส.ค. wr

ผู้ใ หญ่ ท่ านละ
ผู้ใ หญ่ ท่ านที2 s และ t เด็ก อายุต2าํ กว่ า ur ปี
พัก ห้ อ งเดี2ยวเพิ2ม
(พัก ห้ อ งละ r ท่ าน) (พัก กับ ผู้ใ หญ่ r ท่ าน) (พัก กับ ผู้ใ หญ่ r ท่ าน)

49,999

45,999

39,999

16,000

**กรุ๊ ป ออกเดิน ทางขัน: ตํ2า uy คน ในกรณีท2 กี รุ๊ ป ตํ2ากว่ า uy คน จะมีก ารเปลี2ยนแปลงราคา**

GRP. NRJH 0728: UPDATE 16-May-19

Page 11 of 14

อัต ราค่ าบริ ก ารนีร: วม:
1. ค่าตัว• เครื องบินไป – กลับ ชั 0นประหยัด (Economy Class) สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์
2. ค่าห้ องพักบนเรื อสําราญ b คืน ห้ องพักแบบมีหน้ าต่าง (พักห้ องละ | ท่าน)
3. ค่ารถรับ – ส่ง และทัวร์ ตามทีระบุในโปรแกรม
4. ค่าอาหารบนเรื อสําราญ (ยกเว้ นห้ องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสําราญ
5. ค่าภาษีสนามบิน และ ภาษี ทา่ เรื อ
6. หัวหน้ าทัวร์ คนไทยเพือดูแลคณะ
7. ค่าขนกระเป๋ าซึงสายการบินมีบริ การสําหรับกระเป๋ าท่านละ | ใบ นํ 0าหนักไม่เกิน rs กิโลกรัมต่อใบ หากนํ 0าหนักหรื อ
จํานวนของกระเป๋ าเกินกว่าทีกําหนดท่านอาจต้ องชําระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินทีเคาน์เตอร์ เช็คอิน
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 8,<<<,<<< บาท ในกรณีทีเสียชีวิต (สําหรับผู้ทีอายุไม่เกิน 7< ปี )
9. ค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ b<<,<<< บาท (สําหรับผู้ทีอายุไม่เกิน 7< ปี )
10. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางทีมีอายุเกิน @< ปี
อัต รานีไ: ม่ ร วม:
1. ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย E เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
4. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
5. ค่าทัวร์ เสริ มบนฝั ง นอกเหนือจากทีระบุในโปรแกรม
6. ค่าประกันภัยบนเรื อ
7. ค่าทิปพนักงานบนเรื อ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 67.50 (ชําระบนเรื อ)
8. ค่าภาษีขาออกจากประเทศญีปุ่ น (International Tourist Tax) ท่านละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ชําระบนเรื อ)
9. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื องดืม ฯลฯ
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เงื2อ นไข:
1. คณะเดินทางต้ องมีสมาชิกอย่างน้ อย 8b ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิŽในการยกเลิก หรื อเลือนหรื อเปลียนแปลง
การเดินทาง ในกรณีทีสมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิŽในการเปลียนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ทีมีการขึ 0นราคาค่าตั•วเครื องบิน หรื อมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลียนได้ ปรับขึ 0นในช่วงใกล้ วนั ทีจะเดินทาง
การสํารองการเดิน ทาง:
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่ านละ r‚,‚‚‚ บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนทีเหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชําระให้ ครบถ้ วนก่ อ นการเดิน ทางอย่ างน้ อ ย 30 วัน มิฉะนันจะถื
0 อว่าการสํารอง
การเดินทางนั 0นถูกยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิŽในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดําเนินการ
3. ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงชือผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลียนชือผู้เดินทางได้ ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และจะ
มีค่าใช้ จ่ายในการเปลียนชือครัง0 ละ 3,000 บาท/ชือ/ครัง0 หรื อตามราคาทีสายการบิน และบริ ษัทเรื อสําราญเรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายมาอีกครัง0
4. สําหรั บ การเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุด ยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี ปุ่ น อาจเจอ
ปั ญหารถติด นักท่องเทียวหนาแน่นตามสถานทีท่องเทียวต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารทีมี คนมาใช้ บริ การ กันเยอะ
ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้ านอาหารทีปิ ดเร็ วกว่าปกติ อีกทั 0งในช่วงฤดูหนาวท้ องฟ้าจะมืดเร็ ว
ขอให้ ทา่ นทําความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิก การเดิน ทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง A< – 45 วัน หักค่าบริการ ยึด ค่ ามัด จํา r‚,‚‚‚ บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง ?? – 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย b<% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง E< - 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย @<% ของค่าทัวร์
ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทาง 8? วัน ไม่ มีก ารคืน เงิน ใดๆ ทัง: สิน:
ยกเว้ นกรณีทีบริ ษัททัวร์ นําเงินชําระค่าตัว• เครื องบิน ค่าแลนด์ เพือเตรี ยมการจัดนําเทียว ก่อนนักท่องเทียวจะมีการแจ้ ง
ยกเลิกการเดินทาง บริ ษัททัวร์ สามารถหักชําระค่าใช้ จ่ายตามจริ งก่อนทีจะคืนให้ นกั ท่องเทียวได้ เช่น เทียวบินพิเศษ EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั0
องจากค่าตัว• เป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบิน
นั 0นๆ
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หมายเหตุ:
1. ทางบริ ษัท ฯจะไม่ ร ั บ ผิด ชอบใดๆ ทัง: สิน: หากเกิด กรณี ค วามล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ ว ง, การนั ด
หยุ ด งาน, การก่ อ จลาจล หรื อ กรณี ท2 ีท่ านถู ก ปฏิเ สธ การเข้ าหรื อ ออกเมื อ งจากเจ้ าหน้ าที2ต รวจคนเข้ า
เมือ ง หรื อ เจ้ าหน้ าที2ก รมแรงงานทัง: จากไทยและต่ างประเทศซึ2งอยู่น อกเหนือ ความรั บ ผิด ชอบของบริ ษัท ฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเทียว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทั 0งหมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิŽและ
ไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว• เครื องบินขากลับซึงยังไม่ได้ ใช้ นั 0น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิŽ ทีจะไม่ รับ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่า ยใดๆ หากทางเรื อสํ า ราญ มี การแจ้ งเปลี ยนท่า เรื อในการจอด
เนืองจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื 0ออํานวยโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็ นหลัก
5. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิŽทีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิ ดจากเหตุสดุ วิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเทียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
6. บริ ษัทฯ ขอลงวนสิทธิŽในการปรับเปลียนรายการท่องเทียวตามความเหมาะสม ทั 0งนี 0ขึ 0นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
7. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลทีเกิดขึ 0นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี ปุ่ น การนําสิงของ
ผิดกฎหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติ ทีส่อไปในทางเสือม
เสียและผิดกฎหมาย
รายการและราคาอาจมีก ารเปลี2ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั„ว โดยสารเครื2 อ งบิน ,
ค่ าธรรมเนียมของตั„ว และภาษีน ํา: มัน และอื2น ๆ โปรดตรวจสอบราคากับ ทางบริษัท อีก ครั ง:
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