
 

 

ล่องเรือส าราญ Costa neoRomantica 

โอซาก้า - ไมซูรุ - คานาซาวะ - ปูซาน (เกาหลีใต้) - 

ฟุกุโอกะ - ไมซูรุ - โอซาก้า 

เดินทาง 10 - 16 ก.ค. 63 , 18 - 24 ส.ค. 63 (7 วัน 4 คืน)  

เริ่มต้น 45,999 บาท

 
 

 
 

 
 

 

 

  

วันที ่ ท่าเรือ เรือถึง เรือออก 

1 กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภมูิ – โอซาก้า/สนามบินคันไซ  - - 

2 
โอซาก้า/สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – 
ตลาดคุโรมง – ไมซูรุ – เช็คอินลงเรือสําราญ Costa 
neoRomantica 

- 22:00 น. 

3 คานาซาวะ (ญี่ปุุน) 06:30 น. 13:30 น. 

4 ปูซาน (เกาหลีใต้) 14:00 น. 22:00 น. 

5 ฟุกุโอกะ (ญี่ปุุน) 08:00 น. 15:00 น. 

6 ไมซูรุ (ญี่ปุุน) – อิออน – โอซาก้า/สนามบินคันไซ 13:30 น. - 

7 โอซาก้า/สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภมูิ - - 



 

 

“ชมปราสาทโอซาก้า หนึง่ในแลนด์มาร์กของเมืองโอซาก้าและมีชื่อเสียงที่สดุแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น” 

“ชมตลาดคุโรมง ตลาดยอดฮิตและเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้า” 

“ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างอิออน ศูนย์รวมสินค้าชั้นน านานาชนิด” 

“มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง” 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ – โอซาก้า/สนามบินคันไซ  
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอย

ต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
23.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุุน โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728 
 

วันที่ 2 โอซาก้า/สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรมง – ไมซูรุ – เช็คอินลงเรือ
ส าราญ Costa neoRomantica 

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุุน หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เมืองที่ถือว่าเป็นเมืองที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ามหานครโตเกียว อีกทั้ง
เมืองโอซาก้ายังได้รับสมญานามว่า “เวนิสตะวันออก”เนื่องจากเป็นเมืองที่มีคูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและ
ย่านสําคัญๆ นั่นเอง พาท่านชมปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) หนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุุน สร้างขึ้น
โดยโชกุนโทโยโตะมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวบรวมดินแดนญี่ปุุนให้เป็นปึกแผ่นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้
ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของปราสาท การบูรณะปราสาท ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองโอซาก้าด้วย อิสระให้ท่านเดินชมความงามของปราสาทและ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านสู่ตลาดคุโรมง ตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าจน
ได้รับขนานนามว่าเป็นครัวของโอซาก้ากันเลยทีเดียว ทั้ง 2 ฝั่งจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้ง
ของสดและแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ลิ้มลองกัน 

 (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 
 

 
 



 

 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองไมซูรุ เมืองในจังหวัดเกียวโต ซึ่งอยู่ติดกับทะเลญี่ปุุนทางทิศเหนือเป็นเมืองท่าที่สําคัญแห่ง
หนึ่งในญี่ปุุน และนําท่านสู่ท่าเรือไมซูร ุเพ่ือทําการเช็คอินลงเรือสําราญ Costa neoRomantica  

18.00 น. นําท่านเช็คอินลงเรือสําราญ Costa neoRomantica เรือสําราญทีต่กแต่งสไตล์ยุโรป  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เรือจัดขึ้นในแต่ละ

วัน หรือใช้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายภายในเรือสําราญได้ตามอัธยาศัย 

 
 
 ห้องอาหารที่ให้บริการบนเรือส าราญ – ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 - Botticelli Restaurant  ชั้น 8 
 - Giardino Buffet Restaurant ชั้น 10 (บุฟเฟุต์) 
 
 ห้องอาหารพิเศษท่ีให้บริการบนเรือส าราญ – เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 - La Fiorentina Steak House ชั้น 9    
 - Grill Capri   ชั้น 11   
 - Pizzeria Capri   ชั้น 11 
 
 ***ก่อนที่เรือจะถอนสมอออกเดินทาง เจ้าหน้าที่บนเรือจะประกาศแจ้งซ้อมหนีภัย ซึ่งทุกท่านต้องไปรายงานตัวยัง

จุดนัดพบที่กําหนดไว้ โดยจุดนัดพบหรือ Muster Station สามารถดูได้จากแผนผังที่ติดไว้หลังประตูห้องพักของ
ท่าน*** 

22.00 น. เรือสําราญออกจากเมืองไมซูร ุเพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองคานาซาวะ ประเทศญี่ปุุน 
 ***รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเรือสําราญ Costa neoRomantica ในแต่ละวัน ท่านสามารถดูได้

จากเอกสาร TODAY ที่เจ้าหน้าที่เรือจัดส่งให้ตามห้องพักของท่านในทุกๆ คืนหรือหากท่านใดสนใจซื้อทัวร์เสริม
กับทางเรือ ท่านสามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ขายทัวร์ตามเวลาที่ระบุในเอกสาร TODAY***   

 
 



 

 

วันที่ 3 คานาซาวะ/ญี่ปุ่น (อิสระท่องเที่ยวหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งตามอัธยาศัย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
06.30 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมืองคานาซาวะ ประเทศญี่ปุุน ใน

จังหวัดอิชิคาว่า เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม นอกจากนี้คานาซาวะยังมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมย้อมที่โดด
เด่นซึ่งรู้จักกันในชื่อของ “คะกะ-ยูเซ็น” งานชุบทองที่เรียกว่า “คานา
ซาวะ-ฮะกุ” เครื่องปั้นดินเผา “คุตานิ-ยากิ” รวมถึงงานฝีมือแบบ
ดั้งเดิมและความชํานาญเฉพาะท้องถิ่นอีกหลายอย่าง อีกทั้งยังเป็น
เมืองที่ข้ึนชื่อเรื่องอาหารทะเลรสเลิศอีกด้วย 

 ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion) 
 Code: 01U7 Three Sides to the Charming City of Kanazawa US$49 
  
 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
 สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen) สวนพฤกษชาติแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณ

ใจกลางเมืองคานาซาวะและตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทคานาซาวะ เป็น
สวนที่ใช้เวลาในการสร้างยาวนานร่วม 2 ศตวรรษ ซึ่งในสมัยก่อนไม่
เปิดให้คนภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมสวนแห่งนี้ แต่ต่อมาได้มีการเปิดให้
เป็นสวนสาธารณะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1871 ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 
สวนที่มีความสวยงามที่สุดในญี่ปุุนและยังมีความสวยสมดุลที่สุดใน
บรรดาทั้งสวนสามแห่งและสวนแห่งนี้มีจุดเด่นตรงบริเวณกลุ่มต้นสนคาราซากิ (karasaki) ที่มีการสร้างเชือกยึด
เป็นลักษณะคล้ายร่มคลุมเอาไว้เพ่ือกันไม่ให้หิมะหล่นลงมาทับทําให้กิ่งหักเสียหายในช่วงฤดูหนาว 

 ย่านโรงน้ าชาฮิงาชิชายะ (Higashi Chaya District) เป็นเขตร้านน้ําชาในสมัยโบราณ บริเวณย่านนี้มีอาคาร
เก่าแก่ที่อายุไม่น้อยกว่า 180 ปี ตั้งเรียงรายอยู่ สมัยเอโดะเขตร้านน้ําชาฮิงาชิชายะเป็นเขตร้านน้ําชาที่ใหญ่ที่สุด
บนพ้ืนถนนจะปูด้วยหินตลอดทั้งสายทําให้ดูเป็นบรรยากาศที่มีมนต์ขลังแบบญี่ปุุนเหมาะกับการถ่ายรูปเป็นที
ระลึกอย่างมาก ตลอดสองข้างทางในย่านนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกและร้านคาเฟุสวยๆ สไตล์ญี่ปุุน ตั้งเรียงรายอยู่
มากมาย ขนมยอดนิยมของที่นี่นั่นก็คือซอฟท์ครีมที่ถูกเคลือบด้วยแผ่นทองคําเปลวของเมืองคานาซาวะ หากได้มา
เที่ยวที่แห่งนี้แล้วไม่ได้ลองชิมซอฟท์ครีมถือว่าพลาดเลยทีเดียว 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1.30 – 1 ชั่วโมง 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ หรือ อิสระรับประทานอาหารบนฝั่ง  
13.30 น. เรือสําราญออกจากเมืองคานาซาวะ เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้
 
 



 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เรือจัดขึ้นในแต่ละ

วัน หรือใช้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายภายในเรือสําราญได้ตามอัธยาศัย 
 

วันที่ 4 ปูซาน/เกาหลีใต้ (อิสระท่องเที่ยวหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งตามอัธยาศัย)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ทุกท่านสามารถพักผ่อนบนเรือสําราญ Costa neoRomantica ได้ตามอัธยาศัย 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

 
 

14.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เมืองปูซานเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ มี
ประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากกรุงโซลอีกด้วย 

 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 
 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
 นัมโพดง (Nampodong Shopping Street) เป็นถนนช้อปปิ้งที่แสนคึกคักและโด่งดังแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน 

ทําให้นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินช้อปปิ้งและเดินเล่นกันที่ถนนแห่งนี้ จนได้รับฉายาว่าเป็นย่านเมียงดงแห่งเมืองปู
ซานเลยทีเดียว (สามารถนั่ง Shuttle Bus ของเรือไปยังปูซานทาวเวอร์ได้) 

 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Villlage) หรือ 
ซานโตรินี่เกาหลีโดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้าน
วัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเรียงตัวสลับกันไปมาสีสัน
สดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลีจน
ในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุง



 

 

ทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น บ้านเรือน หลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า  
ทั้งสินค้าพ้ืนเมืองสินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟด้วย 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1.30 – 1 ชั่วโมง 
22.00 น. เรือสําราญออกจากเมืองปูซาน เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุุน 
 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เรือจัดขึ้นในแต่ละ

วัน หรือใช้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายภายในเรือสําราญได้ตามอัธยาศัย  
 

วันที่ 5 ฟุกุโอกะ/ญี่ปุ่น (อิสระท่องเที่ยวหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งตามอัธยาศัย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุุนเมืองที่มีความสําคัญในฐานะที่เป็นจุดแลกเปลี่ยนระหว่าง

ประเทศญี่ปุุนและทวีปเอเชียมาตั้งแต่โบราณ เมืองฟุกุโอกะอยู่ในภูมิภาคคิวชูตอนเหนือหันหน้าเข้าหาทะเลสึโอ

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลเก็นไคทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นอกจากนี้เมืองฟุกุโอกะยังถือได้ว่าเป็น

เมืองแรกในประเทศญี่ปุุนที่เปิดรับวัฒนธรรมมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ เมืองฟุกุโอกะมีความเจริญรุ่งเรืองและ

กลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคคิวชูนับตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งคิวชูหรือที่เรียกว่า “ดาไซฟุในศตวรรษที่ 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 
 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
 ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Shrine) สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแด่สุ

กะวะระ มิจิซะเนะ (Sugawara Michizane) ผู้มีอัจฉริยภาพทางการ

เรียนรู้และมีความสามารถต่างๆ มากมายตั้งแต่วัยเยาว์ ผู้คนจํานวน

มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาจึงนิยมเดินทางมาเพ่ือขอพร

ในเรื่องของการศึกษา เช่น ขอให้สอบผ่านหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้จากร้านค้า

ด้านหน้าบริเวณทางเข้าศาลเจ้าได้อีกด้วย 

 คาแนล ซิตี้ (Canal City) ซึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ในฮากาตะ 

ย่านธุรกิจที่เฟ่ืองฟูที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ ภายในอาคารมีคลองไหล

ผ่านและบนเวทีก็มีการจัดงานอีเวนท์สร้างบรรยากาศคึกคักอยู่เสมอ 



 

 

นอกจากโซนช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ร้านขายของที่ระลึกและร้านขายสินค้าคุมะมงที่

หาซื้อได้เพียงในคิวชูเท่านั้นแล้วยังมีร้านค้าชื่อดังอ่ืนๆ ของประเทศญี่ปุุนที่ทุกท่านมักจะเห็นในห้างใหญ่ๆ อย่าง 

Sanrio Shop, Uniqlo ไปจนถึงร้านเครื่องใช้ ไฟฟูาต่างๆ แล้ว ยังมีโซนอ่ืนๆ ให้ทุกท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลิน

อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Ramen Stadium ที่รวบรวมเอาร้านฮากาตะราเม็งชื่อดังมาไว้ที่นี่ โรงหนัง สวนสนุก 

และที่สําคัญที่นี่ยังมีบริการสําหรับลูกค้าจากต่างประเทศ ทั้งเคาน์เตอร์คืนภาษี (Tax-free Counter) และเครื่อง

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติอีกด้วย 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1.30 – 1 ชั่วโมง 
15.00 น. เรือสําราญออกจากเมืองฟุกุโอกะ เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองไมซูรุ ประเทศญี่ปุุน 
 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 หลังรับประทานอาหารค่ํา ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เรือจัดขึ้นในแต่ละ

วัน หรือใช้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายภายในเรือสําราญได้ตามอัธยาศัย  
 ***ในวันนี้ท่านจะได้รับปูายติดกระเป๋าแถบสีต่างๆ ทุกท่านต้องแยกของใช้ที่จําเป็นรวมถึงของมีค่าไว้ในกระเป๋า

เดินทางใบเล็ก ส่วนของใช้ที่ไม่จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วนํามาวางหน้าห้องของท่านก่อนเวลาเที่ยง
คืน จากนั้นทางเจ้าหน้าที่เรือที่เป็นผู้ดูแลจะมาเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านไป และท่านจะได้รับบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่ใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่านจะต้องทําการตรวจเช็คก่อนทําการชําระเงินในวันรุ่งขึ้น สําหรับท่านที่ชําระผ่านบัตรเครดิต 
ทางเรือจะหักค่าใช้จ่ายของท่านตามหมายเลขบัตรเครดิตที่ท่านผูกไว้โดยอัตโนมัติ*** 

 

วันที่ 6 ไมซูรุ/ญี่ปุ่น – อิออน – โอซาก้า/สนามบินคันไซ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ทุกท่านสามารถพักผ่อนบนเรือสําราญ Costa neoRomantica ได้ตามอัธยาศัย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
13.30 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมืองไมซูร ุประเทศญี่ปุุน 
15.00 น. นําท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสําราญฯ และนําท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือ เดินทางเพ่ือเข้าเมืองไมซูรุ 

ประเทศญี่ปุุน ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมกับรับกระเป๋าเดินทางด้วยตนเอง จากนั้นพาทุกท่านช้อปปิ้งกันที่อิออน 
ศูนย์รวมสินค้าชั้นนํานานาชนิด อาทิ นาฬิกา , กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเลือกซื้อ
สินค้าอิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย)   

 เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นําท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 

วันที่ 7 โอซาก้า/สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ 
00.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727 
04.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 



 

 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง  
ขนาด 16.6 ตารางเมตร 

อัตราค่าบริการ 

แบบห้องพัก 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

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

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 45,999 
42,999 35,999 

16,000 
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 48,999 18,000 

**กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต่ า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา** 
- เมืองที่เรือจอดเทียบท่าหรือเส้นทางต่างๆ ที่เรือล่องเข้ารวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง

ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของกัปตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่มีผลกับ

รายการข้างต้น 

- รูปภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น 

 
แบบห้องพักบนเรือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 

ขนาด 16.6 ตารางเมตร 



 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม; 

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ 
☑ ค่าห้องพักบนเรือสําราญ 4 คืน ตามแบบห้องพักท่ีท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน) 
☑ ค่าอาหารบนเรือสําราญตามรายการที่ระบุ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
☑ ค่ารถรับ – ส่ง และทัวร์ตามรายการที่ระบุ 
☑ ค่าภาษีสนามบิน และภาษีท่าเรือ 
☑ หัวหน้าทัวร์คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง 
☑ ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ําหนักหรือ
จํานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
☑ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

*** ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี *** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม; 

☒ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป (เด็กชําระค่าทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
☒ ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม 
☒ ค่าประกันภัยบนเรือ 
☒ ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 62 (ชําระบนเรือ)  
☒ ค่าภาษีขาออกจากประเทศญี่ปุุน (International Tourist Tax) ท่านละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ชําระบนเรือ) 
☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

การส ารองท่ีนั่ง / ห้องพัก 

⁜ บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน 

⁜ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสํารองการ
เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ 
⁜ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และจะมี
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน และบริษัทเรือสําราญเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
มาอีกครั้ง 
⁜เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 



 

 

 

 

⁜ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 – 45 วัน หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจํา 20,000 บาท 
⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ 
⁜ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทาง 14 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น 
⁜ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ นําเงินชําระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพ่ือเตรียมการจัดนําเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการแจ้ง
ยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชําระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
⁜คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทางในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการข้ึนราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ํามัน หรือมีการ 
ประกาศข้ึนหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 
⁜บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดทําการโดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนเพ่ือ
ทดแทน  
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน 
โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือสําราญ มีการแจ้งเปลี่ยนท่าเรือในการจอด หรือแจ้ง
เปลี่ยนเส้นทาง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออํานวยโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
⁜บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การนําสิ่งของผิด
กฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อม เสียและผิด
กฎหมาย 
⁜การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่
กําหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ 
⁜กรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  



 

 

 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะ
ใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 
⁜การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขา
กลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพ่ือทําการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้กําหนด 
⁜ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน ( refund) ระยะเวลาตาม
ระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถทําการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านั้น) 
⁜หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
⁜ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเองและมาเท่ียวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเองและรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 
⁜ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทาง
บริษัทฯ และได้ทําการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
⁜หลังจากการจอง และ ชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ ามันและอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 




