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ล่องเรอืส ำรำญ Costa neoRomantica 
โอซำก้ำ – ไมซูรุ – คำนำซำวะ – ปูซำน (เกำหลีใต้) –  

ฟุกุโอกะ – ไมซูรุ – โอซำก้ำ 
เดินทำง 10 – 16 ก.ค. 63 // 18 – 24 ส.ค. 63 (7 วัน 4 คืน)  

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

วันที ่ ท่ำเรอื เรือถึง เรือออก 

1 กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ – โอซาก้า/สนามบินคันไซ  - - 

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

- 22:00 น. 

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

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

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

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

7 โอซาก้า/สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ - - 

เริ่มต้น 45,999 บำท 

“ชมปรำสำทโอซำก้ำ หนึ่งในแลนด์มำร์กของเมืองโอซำก้ำและมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น” 

“ชมตลำดคุโรมง ตลำดยอดฮิตและเก่ำแก่ท่ีสุดของเมืองโอซำก้ำ” 

“ช้อปปิ้งจุใจท่ีห้ำงอิออน ศูนย์รวมสินค้ำช้ันน ำนำนำชนิด” 

“มีหัวหน้ำทัวร์ดูแลตลอดกำรเดินทำง” 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณภูมิ – โอซำก้ำ/สนำมบินคันไซ  
20.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ โดยมี

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
23.30 น. ออกเดินทางสู่สนำมบินคันไซ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 

JL 728 

 
วันท่ี 2 โอซำก้ำ/สนำมบินคันไซ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – ตลำดคุโรมง – ไมซูรุ – 

เช็คอินลงเรือส ำรำญ Costa neoRomantica 
07.05 น. เดินทางถึงสนำมบินคันไซ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองโอซำก้ำ 
เมืองท่ีถือว่าเป็นเมืองท่ีส าคัญไม่น้อยไปกว่ามหานคร
โตเกียว อีกท้ังเมืองโอซาก้ายังได้รับสมญานามว่า “เวนิส
ตะวันออก”เนื่องจากเป็นเมืองท่ีมีคูคลองมากมายตัด
ผ่านตัวเมืองและย่านส าคัญๆ นั่นเอง พาท่านชมปรำสำท
โอซำก้ำ (ชมด้านนอก) หนึ่งในปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ญี่ปุ่น สร้างขึ้นโดยโชกุนโทโยโตะมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวบรวมดินแดนญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นในคริสต์ศตวรรษท่ี 
16 ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของปราสาท 
การบูรณะปราสาท ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึง
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองโอซาก้าด้วย อิสระให้ท่าน
เดินชมความงามของปราสาทและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่านสู่ตลำดคุโรมง ตลาดเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง
มากท่ีสุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าจนได้รับขนานนามว่า
เป็นครัวของโอซาก้ากันเลยทีเดียว ท้ัง 2 ฝ่ังจะเต็มไป
ด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายท้ังของสดและแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหาร
พื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ล้ิมลองกัน (เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำในกำรเลือกซ้ือสินค้ำ อิสระ
รับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองไมซูรุ เมืองในจังหวัดเกียวโต ซึ่งอยู่ติดกับทะเลญี่ปุ่นทางทิศเหนือเป็นเมืองท่าท่ี
ส าคัญแห่งหนึ่ งในญี่ปุ่น และน าท่าน สู่ท่ำเรือไมซูรุ เพื่ อท าการเช็คอินลงเรือส าราญ Costa 
neoRomantica  
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18.00 น. น าท่านเช็คอินลงเรือส าราญ Costa neoRomantica เรือส าราญท่ีตกแต่งสไตล์ยุโรป  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือจัด
ขึ้นในแต่ละวัน หรือใช้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายภายในเรือส าราญได้ตามอัธยาศัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
 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 
 

***ก่อนท่ีเรือจะถอนสมอออกเดินทาง เจ้าหน้าท่ีบนเรือจะประกาศแจ้งซ้อมหนีภัย ซึ่งทุกท่านต้องไป
รายงานตัวยังจุดนัดพบท่ีก าหนดไว้ โดยจุดนัดพบหรือ Muster Station สามารถดูได้จากแผนผังท่ีติด
ไว้หลังประตูห้องพักของท่าน*** 

22.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองไมซูรุ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองคำนำซำวะ ประเทศญี่ปุ่น 
***รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้นบนเรือส าราญ Costa neoRomantica ในแต่ละวัน ท่าน
สามารถดูได้จากเอกสาร TODAY ท่ีเจ้าหน้าท่ีเรือจัดส่งให้ตามห้องพักของท่านในทุกๆ คืนหรือหาก
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ท่านใดสนใจซื้อทัวร์เสริมกับทางเรือ ท่านสามารถซื้อได้ท่ีเคาน์เตอร์ขายทัวร์ตามเวลาท่ีระบุในเอกสาร 
TODAY***   

 
วันท่ี 3 คำนำซำวะ/ญี่ปุ่น (อิสระท่องเท่ียวหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝ่ังตำมอัธยำศัย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
06.30 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองคำนำซำวะ ประเทศ

ญี่ ปุ่ น  ใน จังหวัดอิ ชิคาว่า เป็น เมืองศูนย์กลางการ
ปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม นอกจากนี้คานาซาวะ
ยังมีช่ือเสียงเรื่องผ้าไหมย้อมท่ีโดดเด่นซึ่งรู้จักกันในช่ือ
ของ “คะกะ-ยูเซ็น” งานชุบทองท่ีเรียกว่า “คานาซาวะ-
ฮะกุ” เครื่องปั้นดินเผา “คุตานิ-ยากิ” รวมถึงงานฝีมือ
แบบด้ังเดิมและความช านาญเฉพาะท้องถิ่นอีกหลายอย่าง อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีขึ้นช่ือเรื่องอาหารทะเล
รสเลิศอีกด้วย 

 ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion) 
 Code: 01U7 Three Sides to the Charming City 

of Kanazawa US$49 
 สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ 

สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen) สวนพฤกษชาติแห่งนี้
ต้ังอยู่บริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะและต้ังอยู่ใกล้กับ
ปราสาทคานาซาวะ เป็นสวนท่ีใช้เวลาในการสร้างยาวนานร่วม 2 ศตวรรษ ซึ่งในสมัยก่อนไม่เปิดให้
คนภายนอกเข้ามาเย่ียมชมสวนแห่งนี้ แต่ต่อมาได้มีการเปิดให้เป็นสวนสาธารณะต้ังแต่ปี ค.ศ. 1871 
ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 สวนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในญี่ปุ่นและยังมีความสวยสมดุลท่ีสุดใน
บรรดาท้ังสวนสามแห่งและสวนแห่งนี้มีจุดเด่นตรงบริเวณกลุ่มต้นสนคาราซากิ (karasaki) ท่ีมีการ
สร้างเชือกยึดเป็นลักษณะคล้ายร่มคลุมเอาไว้เพื่อกันไม่ให้หิมะหล่นลงมาทับท าให้กิ่งหักเสียหาย
ในช่วงฤดูหนาว 
ย่ำนโรงน้ ำชำฮิงำชิชำยะ (Higashi Chaya District) เป็นเขตร้านน้ าชาในสมัยโบราณ บริเวณย่าน
นี้มีอาคารเก่าแก่ท่ีอายุไม่น้อยกว่า 180 ปี ต้ังเรียงรายอยู่ สมัยเอโดะเขตร้านน้ าชาฮิงาชิชายะเป็นเขต
ร้านน้ าชาท่ีใหญ่ท่ีสุดบนพื้นถนนจะปูด้วยหินตลอดท้ังสายท าให้ดูเป็นบรรยากาศท่ีมีมนต์ขลังแบบ
ญี่ปุ่นเหมาะกับการถ่ายรูปเป็นทีระลึกอย่างมาก ตลอดสองข้างทางในย่านนี้ยังมีร้านขายของท่ีระลึก
และร้านคาเฟ่สวยๆ สไตล์ญี่ปุ่น ต้ังเรียงรายอยู่มากมาย ขนมยอดนิยมของท่ีนี่นั่นก็คือซอฟท์ครีมท่ีถูก
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เคลือบด้วยแผ่นทองค าเปลวของเมืองคานาซาวะ หากได้มาเท่ียวท่ีแห่งนี้แล้วไม่ได้ลองชิมซอฟท์ครีม
ถือว่าพลาดเลยทีเดียว 

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1.30 – 1 ชั่วโมง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ หรือ อิสระรับประทานอาหารบนฝ่ัง  
13.30 น. เรือส าราญออกจากเมืองคานาซาวะ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองปูซำน ประเทศเกาหลีใต้ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือจัด
ขึ้นในแต่ละวัน หรือใช้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายภายในเรือส าราญได้ตามอัธยาศัย 
 

วันท่ี 4 ปูซำน/เกำหลีใต้ (อิสระท่องเท่ียวหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝ่ังตำมอัธยำศัย)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ทุกท่านสามารถพักผ่อนบนเรือส าราญ Costa neoRomantica ได้ตามอัธยาศัย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองปูซำน ประเทศเกาหลีใต้ เมืองปูซานเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

เกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และยังเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากกรุงโซลอีก
ด้วย 

 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 
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 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) เป็นถนนช้อปปิ้งท่ีแสนคึกคักและโด่งดังแห่งหนึ่ง

ของเมืองปูซาน ท าให้นักท่องเท่ียวนิยมมาเดินช้อปปิ้งและเดินเล่นกันท่ีถนนแห่งนี้ จนได้รับฉายาว่า
เป็นย่านเมียงดงแห่งเมืองปูซานเลยทีเดียว (สามารถนั่ง Shuttle Bus ของเรือไปยังปูซานทาวเวอร์ได้) 

 หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture 
Villlage) หรือ ซานโตรินี่เกาหลีโดยช่ือเรียกนี้มาจาก
ลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
หมู่บ้านท่ีต้ังอยู่บนเนินเขาเรียงตัวสลับกันไปมาสีสัน
สดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้ เคยเป็นท่ีอยู่อาศัยของผู้ล้ีภัย
สงครามเกาหลีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริม
การท่องเท่ียวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น บ้านเรือน หลายหลังเปล่ียนเป็น
สตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ท้ังสินค้าพื้นเมืองสินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ
ด้วย 

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1.30 – 1 ชั่วโมง 
22.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองปูซาน เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือจัด
ขึ้นในแต่ละวัน หรือใช้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายภายในเรือส าราญได้ตามอัธยาศัย  

 

วันท่ี 5 ฟุกุโอกะ/ญี่ปุ่น (อิสระท่องเท่ียวหรือซื้อทัวร์เสริมบนฝ่ังตำมอัธยำศัย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นเมืองท่ีมีความส าคัญในฐานะท่ีเป็นจุด

แลกเปล่ียนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและทวีปเอเชียมาต้ังแต่โบราณ เมืองฟุกุโอกะอยู่ในภูมิภาคคิวชูตอน

เหนือหันหน้าเข้าหาทะเลสึโอทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลเก็นไคทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

นอกจากนี้เมืองฟุกุโอกะยังถือได้ว่าเป็นเมืองแรกในประเทศญี่ปุ่นท่ีเปิดรับวัฒนธรรมมาจากจีน

แผ่นดินใหญ่ เมืองฟุกุโอกะมีความเจริญรุ่งเรืองและกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคคิวชูนับต้ังแต่มี

การจัดต้ังรัฐบาลแห่งคิวชูหรือท่ีเรียกว่า “ดาไซฟุในศตวรรษท่ี 7” นั่นเอง  

 ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion) 
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 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) สร้างขึ้นเพื่อเป็น

เกียรติแด่สุกะวะระ มิจิซะเนะ (Sugawara Michizane) 

ผู้มีอัจฉริยภาพทางการเรียนรู้และมีความสามารถต่างๆ 

มากมายต้ังแต่วัยเยาว์ ผู้คนจ านวนมากโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งนักเรียนนักศึกษาจึงนิยมเดินทางมาเพื่อขอพรในเรื่อง

ของการศึกษา เช่น  ขอให้ สอบผ่านหรือสอบเข้ า

มหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อของฝาก

ของท่ีระลึกได้จากร้านค้าด้านหน้าบริเวณทางเข้าศาลเจ้าได้อีกด้วย 

คำแนล ซิต้ี (Canal City) ซึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ในฮากาตะ ย่านธุรกิจท่ีเฟื่องฟูท่ีสุดของ

เมืองฟุกุโอกะ ภายในอาคารมีคลองไหลผ่านและบนเวทีก็มีการจัดงานอีเวนท์สร้างบรรยากาศคึกคัก

อยู่เสมอ นอกจากโซนช้อปป้ิงท่ีครบครันด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ต้ังแต่ร้านขายของท่ีระลึกและร้าน

ขายสินค้าคุมะมงท่ีหาซื้อได้เพียงในคิวชูเท่านั้นแล้วยังมี

ร้านค้าช่ือดังอื่นๆ ของประเทศญี่ปุ่นท่ีทุกท่านมักจะเห็น

ในห้างใหญ่ๆ อย่าง Sanrio Shop, Uniqlo ไปจนถึง

ร้านเครื่องใช้ ไฟฟ้าต่างๆ แล้ว ยังมีโซนอื่นๆ ให้ทุกท่าน

ได้สนุกสนานเพลิดเพลินอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

Ramen Stadium ท่ีรวบรวมเอาร้านฮากาตะราเม็งช่ือ

ดังมาไว้ที่นี่ โรงหนัง สวนสนุก และท่ีส าคัญท่ีนี่ยังมีบริการส าหรับลูกค้าจากต่างประเทศ ท้ังเคาน์เตอร์

คืนภาษี (Tax-free Counter) และเครื่องแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติอีกด้วย 

 ท่ำนควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลำเรือออกประมำณ 1.30 – 1 ชั่วโมง 
15.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองฟุกุโอกะ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 

หลังรับประทานอาหารค่ า ทุกท่านสามารถรับชมความบันเทิงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือจัด
ขึ้นในแต่ละวัน หรือใช้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายภายในเรือส าราญได้ตามอัธยาศัย  
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 ***ในวันนี้ท่านจะได้รับป้ายติดกระเป๋าแถบสีต่างๆ ทุกท่านต้องแยกของใช้ท่ีจ าเป็นรวมถึงของมีค่าไว้
ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก ส่วนของใช้ท่ีไม่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วน ามาวางหน้าห้อง
ของท่านก่อนเวลาเท่ียงคืน จากนั้นทางเจ้าหน้าท่ีเรือท่ีเป็นผู้ดูแลจะมาเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านไป 
และท่านจะได้รับบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่านจะต้องท าการตรวจเช็คก่อนท าการช าระ
เงินในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านท่ีช าระผ่านบัตรเครดิต ทางเรือจะหักค่าใช้จ่ายของท่านตามหมายเลขบัตร
เครดิตท่ีท่านผูกไว้โดยอัตโนมัติ*** 

 

วันท่ี 6 ไมซูรุ/ญี่ปุ่น – อิออน – โอซำก้ำ/สนำมบินคันไซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ทุกท่านสามารถพักผ่อนบนเรือส าราญ Costa neoRomantica ได้ตามอัธยาศัย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
13.30 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น 
15.00 น. น าท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญฯ และน าท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือ เดินทางเพื่อเข้า

เมืองไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมกับรับกระเป๋าเดินทางด้วยตนเอง จากนั้นพาทุก
ท่านช้อปปิ้งกันท่ีอิออน ศูนย์รวมสินค้าช้ันน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, 
เส้ือผ้า เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ( เพื่อ
ไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำในกำรเลือกซ้ือสินค้ำอิสระรับประทำนอำหำรค่ ำตำมอัธยำศัย)    
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว น าท่านเดินทางสู่สนำมบินคันไซเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 

วันท่ี 7 โอซำก้ำ/สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ/สนำมบินสุวรรณภูมิ 
00.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 727 
04.40 น.  เดินทางถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
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ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง  
ขนำด 16.6 ตำรำงเมตร 

 
อัตรำค่ำบริกำร 

แบบหอ้งพัก 
ผู้ใหญ่ท่ำนละ 

(พักห้องละ 2 ท่ำน) 
ผู้ใหญ่ท่ำนที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

พักห้องเด่ียวเพิ่ม 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง 45,999 
42,999 35,999 

16,000 
ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง 48,999 18,000 

**กรุ๊ปออกเดินทำงขั้นต่ ำ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ ำกว่ำ 20 คน จะมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ** 
- เมืองท่ีเรือจอดเทียบท่าหรือเส้นทางต่างๆ ท่ีเรือล่องเข้ารวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวัน อาจมีการเปล่ียนแปลงซึ่ง

ขึ้นอยู่ท่ีดุลยพินิจของกัปตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ท่ีมีผลกับ

รายการข้างต้น 

- รูปภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

 
แบบห้องพักบนเรือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง 

ขนำด 16.6 ตำรำงเมตร 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม; 

☑ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ 
☑ ค่าห้องพักบนเรือส าราญ 4 คืน ตามแบบห้องพักท่ีท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน) 
☑ ค่าอาหารบนเรือส าราญตามรายการท่ีระบุ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
☑ ค่ารถรับ – ส่ง และทัวร์ตามรายการท่ีระบ ุ
☑ ค่าภาษีสนามบิน และภาษีท่าเรือ 
☑ หัวหน้าทัวร์คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง 
☑ ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ าหนักหรือ
จ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 
☑ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 
☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 

*** ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางท่ีมีอายุเกิน 80 ปี *** 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม; 
☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป (เด็กช าระค่าทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
☒ ค่าทัวร์เสริมบนฝ่ังนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 
☒ ค่าประกันภัยบนเรือ 
☒ ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 62 (ช าระบนเรือ)  
☒ ค่าภาษีขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (International Tourist Tax) ท่านละ JPY 1,000 / USD 8.90 (ช าระบนเรือ) 
☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่ง / ห้องพัก 
⁜  บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน 

⁜ ส่วนท่ีเหลือของราคาทัวร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการเดินทาง
นั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
⁜ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และจะมีค่าใช้จ่าย
ในการเปล่ียนช่ือครั้งละ 3,000 บาท/ช่ือ/ครั้ง หรือตามราคาท่ีสายการบิน และบริษัทเรือส าราญเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง 
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⁜ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
⁜  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 – 45 วัน หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจ า 20,000 บาท 
⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
⁜ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ 
⁜ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทาง 14 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน 
⁜ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททัวร์ น าเงินช าระค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดน าเท่ียว ก่อนนักท่องเท่ียวจะมีการแจ้ง
ยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักช าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นักท่องเท่ียวได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 

เง่ือนไข และ หมำยเหตุ 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขท้ังหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
⁜คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือเปล่ียนแปลง
การเดินทางในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน หรือมีการ 
ประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีจะเดินทาง 
⁜บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีปิดท าการโดยจะจัดหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นเพื่อ
ทดแทน  
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน 
โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือส าราญ มีการแจ้งเปล่ียนท่าเรือในการจอด หรือแจ้ง
เปล่ียนเส้นทาง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวยโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
⁜บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การน าส่ิงของผิด
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กฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผิด
กฎหมาย 
⁜การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เท่ียวตามรายการท่องเท่ียว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการท่ี
ก าหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนท่ีไม่ได้รับบริการนั้นๆ 
⁜กรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเท่ียวจะ
ใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 
⁜การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางท้ังขาไปและขา
กลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อท าการตรวจสอบสถานะท่ีนั่งในวันเดินทางท่ีท่านต้องการเปล่ียน และผู้โดยสารจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้ก าหนด 
⁜ถ้าทางบริษัทได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ต๋ัว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตาม
ระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถท าการคืนต๋ัว หรือ refund ได้เท่านั้น) 
⁜หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
⁜ ในกรณีท่ีลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเองและมาเท่ียวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเองและรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 
⁜ ท่านท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทาง
บริษัทฯ และได้ท าการออกต๋ัวไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน 
⁜หลังจากการจอง และ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขท่ีระบุไว้ข้างต้น 

รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำต๋ัวโดยสำรเคร่ืองบิน, 

ค่ำธรรมเนียมของต๋ัวและภำษีน้ ำมันและอื่นๆ โปรดตรวจสอบรำคำกับทำงบริษัทอีกคร้ัง 


