
  

 

 

สัมฯัสฝระสผการณ์ผนเรืธส าราญสุดหรูญนเสำนทานญฟิฝิุน-เกาหลฟญตำ  

เดพนทาน: มพถุนาฬน – กรกฎาใม 2562 

(8 ทัน 5 ใืน)   

  (ฌธซากำา - โมซูรุ - ใานาซาทะ - ซาโกมพนาฌตะ - ฝูซาน - ฮุกุฌธกะ)

     เรพิมตำน 45,999 ผาท 

          อพเถษ...อักหำธนแผผมฟหนำาติานทุกหำธน 

“ รทมตัาทเใริืธนผพน โฝ-กลัผ สาฬการผพน เปแฝน แธร์โลน์” 



  

 

 “เทฟิฬทชมตลาดฝลาใุฌรชพ ฌธะ แหินเมืธนทาใาฬามิา” 

“นันิเใเผพ้ลใาร์ ชมทพท ธามาฌนะบาชพ ดาเตะ” 

“ช้ธฝฝพ้ นปุญปทฟิ รพนกุ อรฟเมฟิฬม เธาท์เลท” 

 “มฟหัทหนำาทัทร์ดูแลตลธดการเดพนทาน” 

 

รายละเอยีดโปรแกรม 
 

วนัเสารท์ี ่29 ม.ิย. 2562  สนามบนิสวุรรณภมุ/ิกรงุเทพฯ 

20.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิแถว R ประตู 8 เคาน์เตอรส์ายการบนิเจเปน แอรไ์ลน ์(JL) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นเดนิทาง 

23.30 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนินานาชาตคินัไซ เกาะฮอนช ูประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจเปน แอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่JL728 

 

วนัอาทติยท์ี ่30 ม.ิย. 2562 โอซากา้ – วาคายามา่ – ตลาดคโุรชโิอะ – เกยีวโต – สวนคาซามาส ึ– 

ไมซูร ุ– เช็คอนิขึน้เรอืส าราญ Costa neoRomantica 

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตคินัไซ ประเทศญีปุ่่ น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวาคายามา่ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นคาบสมทุรคอิ ิ

ซึง่เป็นคาบสมุทรที่ใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น และลอ้มรอบไป

ดว้ยภูเขา มหาสมุทร และแม่น้ําที่สวยงาม นอกจากนี้

เมืองวาคายาม่ายังเ ป็นเมืองบ่อ น้ําพุรอ้นที่สําคัญ 

เช่นเดียวกับเมืองชริาฮามะและเมืองคัตสอึุระดว้ย นํา

ท่านสูต่ลาดคโุรชโิอะ เป็นตลาดสดทีไ่มค่วรพลาดเมือ่

มาถงึเมอืงวาคายาม่าตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่มอีาหาร

ทะเลสดๆ ผลไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย โดยเฉพาะ

ทา่นทีช่อบทานปลาดบิ หรอืซชู ิก็ไมค่วรพลาดเชน่กนั  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศญีปุ่่ นมจํีานวนประชากร

ประมาณ 1,400,000 คน และเป็นเมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ นในชว่งระหว่างปี ค.ศ. 794 



  

 

จนถงึ ค.ศ. 1868 ก่อนที่จะมีการยา้ยเมืองหลวงมาที่

เมอืงเอโด  ะหรอืเมอืงโตเกยีวในปัจจบุนันี ้เมอืงเกยีวโต

จําลองแบบผังเมอืงมาจากนครฉางอัน เมอืงหลวงของ

จนีในสมยัราชวงศถ์ัง ซึง่ปัจจบุนัคอืเมอืงซอีาน ลักษณะ

ผังเมอืงเป็นรปูสีเ่หลีย่มตัดกบัถนนเป็นรปูตารางซึง่ยังคง

หลงเหลอือยูม่าจนถงึปัจจบุนั  พาทา่นสูส่วนคาซามาส ึ

อยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต ดว้ยการ  “น ัง่

เคเบลิคาร”์  (ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ) เพือ่ชมววิที่

ตดิอนัดับ 1 ใน 3  ของญีปุ่่ น ทกุทา่นจะไดเ้ห็นสันทรายสขีาวสะอาดและแนวตน้สนสเีขยีวทอด

ยาว ตัดผา่นอา่วมยิาส ึบนคาบสมทุรทังโกะ ดูคลา้ยกับสะพาน จงึเป็นทีม่าของชือ่ “อามาโนะ

ฮาชดิาเตะ” ซึง่มคีวามหมายว่า “สะพานสูส่รวงสวรรค”์ หากท่านมองลอดใตห้ว่างขา ท่าน

จะเห็นทอ้งฟ้าและทะเลกลับหัว ราวกับไดเ้ห็นภาพมังกรกําลังบนิขึน้สู่สรวงสวรรค ์จากนัน้นํา

ทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืมยัซรุ ุเพือ่ทําการเชค็อนิขึน้เรอืสําราญ Costa neoRomantica 

18.00 น. นําท่านเช็คอนิเพือ่ขึน้เรอืสําราญ Costa neoRomantica ทีห่รูหราในสไตลย์โุรป พรอ้มการ

บริการในระดับสากล หัวหนา้ทัวร์จะพาท่านเดินชมภายในเรือสําราญฯ เพื่อรับทราบถึง

รายละเอยีดและสถานทีต่่างๆ บนเรอืสําราญฯ (หากเวลาเอือ้อํานวย) ท่านสามารถรับประทาน

อาหารและเครือ่งดืม่ (ชา, กาแฟ) ภายในเรอื ซึง่มบีรกิารตลอด  ตามหอ้งอาหารตา่งๆ 

 *** กอ่นทีเ่รอืส าราญจะท าการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรอืจะมกีารซอ้มหนภียัตาม

หลกัสากล (Muster Drill)โดยขอใหผู้โ้ดยสารทุกทา่นมารายงานตวัยงัจุดทีก่ าหนดไว ้

โดยสงัเกตจดุรวมพลของแตล่ะ่ทา่นได ้ทีแ่ผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของทา่น*** 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารบนเรอืสําราญฯ 

 หอ้งอาหารทีใ่หบ้รกิาบนเรอืส าราญ Costa neoRomantica – ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

 - Botticelli Restaurant  ชัน้ 8 

 - Giardino Buffet Restaurant ชัน้ 10 (บฟุเฟ่ต)์ 

หอ้งอาหารพเิศษทีใ่หบ้รกิารบนเรอืส าราญ Costa neoRomantica – เสยีคา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ 

 - La Fiorentina Steak House ชัน้ 9  

 - Capri Pizzeria ชัน้ 11 

 - Grill Capri Grill area ชัน้ 11 

 หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึง่บนเรอืสําราญท่านจะไดพ้บกับ

ความบันเทงิหลากหลายรูปแบบ เต็มอิม่กับอาหารสไตลย์ุโรป และ อาหารเอเชยี 5 มือ้ต่อวัน 

ชมการแสดงแสนอลังการทกุคนืหลังอาหาร รืน่เรงิกบัการรอ้งเพลงและเตน้รํา **ทา่นสามารถ

รบัทราบรายละเอยีดของกจิกรรมตา่งๆ ทีเ่รอืส าราญ Costa neoRomatica จะจดัขึน้

ในวนัถดัไปไดจ้ากเอกสาร Today ทีจ่ะสง่ถงึหอ้งพกัของทา่นทกุคนื** 

22.00 น. เรอืสําราญออกจากเมอืงไมซรู ุเพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงคานาซาวะ 

 

วนัจนัทรท์ี ่01 ก.ค. 2562  คานาซาวะ, ญีปุ่่ น  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืสําราญฯ 

08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมอืงคานาซาวะ ในจังหวัดอชิคิาว่า เป็นเมืองศูนย์กลางการ

ปกครอง เศรษฐกจิและวัฒนธรรม นอกจากนีค้านาซาวะยงัมชีือ่เสยีงเรือ่งผา้ไหมยอ้มทีโ่ดดเด่น

ซึง่รูจั้กกันในชือ่ของ “คะกะ-ยูเซ็น” งานชบุทองทีเ่รยีกว่า “คานาซาวะ-ฮะก”ุ เครือ่งปั้นดนิเผา 

“คุตาน-ิยาก”ิ รวมถงึงานฝีมอืแบบดัง้เดมิและความชํานาญเฉพาะทอ้งถิน่อกีหลายอยา่ง ยิง่ไป

กวา่นัน้คานาซาวะยงัเป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งอาหารทะเลรสเลศิอกีดว้ย 

 หากทา่นใดสนใจจะซือ้ทัวรเ์สรมิกบัทางเรอื หัวหนา้ทัวรจ์ะคอยใหคํ้าแนะนําและพาทา่นไปซือ้ที่

เคานเ์ตอรข์ายทัวร ์  

ทวัรเ์สรมิทีน่า่สนใจ (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 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจ  

สวนเคนโระคเุอ็น (Kenrokuen) สวนพฤกษชาตแิหง่นีต้ัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืงคานาซาวะ

และตัง้อยูใ่กลก้บัปราสาทคานาซาวะ เป็นสวนทีใ่ชเ้วลาในการสรา้งยาวนานร่วม 2 ศตวรรษ ซึง่

ในสมัยก่อนไม่เปิดใหค้นภายนอกเขา้มาเยี่ยมชมสวนแห่งนี้ แต่ต่อมาไดม้ีการเปิดใหเ้ป็น

สวนสาธารณะตัง้แตปี่ ค.ศ. 1871 ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 3 สวนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุใน

ญีปุ่่ นและยงัมคีวามสวยสมดุลทีส่ดุในบรรดาทัง้สวนสามแห่งและสวนแห่งนี้มจีุดเด่นตรงบรเิวณ

กลุ่มตน้สนคาราซาก ิ(karasaki) ทีม่กีารสรา้งเชอืกยดึเป็นลักษณะคลา้ยร่มคลุมเอาไวเ้พือ่กัน

ไมใ่หห้มิะหลน่ลงมาทับทําใหก้ ิง่หักเสยีหายในชว่งฤดหูนาว  

ยา่นโรงน า้ชาฮงิาชชิายะ (Higashi Chaya District) เป็นเขตรา้นน้ําชาในสมัยโบราณ 

บรเิวณยา่นนีม้อีาคารเกา่แกท่ีอ่ายไุมน่อ้ยกวา่ 180 ปี ตัง้เรยีงรายอยู ่สมยัเอ  โดะเขตรา้นน้ําชาฮิ

งาชชิายะ เป็นเขตรา้นน้ําชาทีใ่หญ่ทีสุ่ด บนพืน้ถนนจะปูดว้ยหนิต  ลอดทัง้สาย ทําใหดู้เป็น

บรรยากาศทีม่มีนตข์ลังแบบญีปุ่่ น เหมาะกบัการถา่ยรปูเป็นทรีะลกึอยา่งมาก ตลอดสองขา้งทาง

ในยา่นนี้ยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึและรา้นคาเฟ่สวยๆ สไตลญ์ีปุ่่ น ตัง้เรยีงรายอยู่มากมาย ขนม

ยอดนยิมของทีน่ีน่ั่นก็คอืซอฟทค์รมี ทีถ่กูเคลอืบดว้ยแผน่ทองคําเปลวของเมอืงคานาซาวะ หาก

ไดม้าเทีย่วทีแ่หง่นีแ้ลว้ไมไ่ดล้องชมิซอฟทค์รมีถอืวา่พลาดเลยทเีดยีว 

 ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอืออกประมาณ 1 – 1.30 ช ัว่โมง 

18.00 น. เรอืสําราญออกจากเมอืงคานาซาวะ เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงซาไกมนิาโตะ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารบนเรอืสําราญฯ 

 

วนัองัคารที ่02 ก.ค. 2562  ซาไกมนิาโตะ, ญีปุ่่ น  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ

สําราญฯ 

08.00 น. เรอืสําราญจอดเทยีบทา่ ณ เมอืงซาไกมนิาโตะ 

ตัง้อยู่ในจังหวัดทตโตร ิเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ี

ชือ่เสยีงอย่างมาก และยังมอีอนเซนตดิทะเลที่

สวยงามรวมไปถงึอาหารทะเลสดๆ ใหไ้ดล้ิม้ลอง  

09.00 น. หัวหนา้ทัวร์พาท่านชมถนนสายมซุิก ิชเิงะร ุ

(Mizuki Shigeru Road) เป็นถนนสายสําคัญ

ของเมอืงซาไกมนิาโตะ ซึง่บรเิวณทางเทา้จะเต็ม

ไปดว้ยรปูปัน้สํารดิของเหลา่ภตูแิละอสรูนอ้ยคทิา

โร่ตั ้งเรียงรายกว่า 170 ตัว โดยชเิงะรุ มิซุก ิ

(Shigeru Mizuki) นักเขยีนการ์ตูนชือ่ดังที่มี

ภูม ิลํ าเนาอยู่ ในเมืองซาไกมินาโตะ (Sakai 

Minato) เป็นผูว้าดขึน้เมือ่ครัง้ยังมชีวีติอยู ่รูปปั้น

เหล่านี้ไดทํ้าการบูรณะซ่อมแซมจนกลับมา

สวยงามอกีครัง้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุด

หนึง่ทีไ่มค่วรพลาด 

 หากท่านใดสนใจจะซื้อทัวร์เสริมกับทางเรือ 

หัวหนา้ทัวร์จะคอยใหคํ้าแนะนําและพาท่านไป

ซือ้ทีเ่คานเ์ตอรข์ายทัวร ์  

 

ทวัรเ์สรมิทีน่า่สนใจ (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 

 ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอืออกประมาณ 1 – 1.30 ช ัว่โมง 

 17.00 น. เรอืสําราญออกจากเมอืงซาไกมนิาโตะ เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารบนเรอืสําราญฯ 

 

วนัพุธที ่03 ก.ค. 2562  ปซูาน, เกาหลใีต ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืสําราญฯ 

09.00 น. เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ เมอืงปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้เมอืงท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

เกาหลใีต ้มปีระชากรประมาณ 3.65 ลา้นคน และปซูานยังคงเป็นเมอืงทีใ่หญ่อันดับ 2 รองจาก

กรงุโซล 

10.00 น. ท่านสามารถน่ังรถ Shuttle Bus ของทางเรอืไปยัง

แหล่งชอ้ปป้ิง นมัโพดง (Nampodong Shopping 

Street) ได ้ซึง่เป็นย่านชอ้ปป้ิงชื่อดังแห่งหนึ่งของ

เมอืงปซูาน มสีนิคา้มากมายหลากหลายราคาทัง้แบรนด์

ของตา่งชาตแิละแบรนดข์องเกาหลเีอง รา้นคา้เรยีงราย

เป็นแนวยาวตลอดเสน้ทาง เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัมาก 

ซึง่ถนนนัมโพดงมีทางเชื่อมไปยัง หอคอยปูซาน 

(Busan Tower) ตัง้อยูบ่นสวนยงดูซาน Yongdusan 

Park หากท่านใดสนใจจะซือ้ทัวรเ์สรมิกับทางเรอื หัวหนา้ทัวรจ์ะคอยใหคํ้าแนะนําและพาท่าน

ไปซือ้ทีเ่คานเ์ตอรข์ายทัวร ์  

ทวัรเ์สรมิทีน่า่สนใจ (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 

 สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจ 

 หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน (Gamcheon Culture Villlage)  หรอื ซานโตรนิี่เกาหล ีโดย

ชือ่เรยีกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน หมูบ่า้นทีต่ัง้อยูบ่น เนนิเขา 

เรียงตัวสลับกันไปมาสสีันสดใส ในอดีตหมู่บา้นนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผูล้ี้ภัยสงคราม

เกาหล ีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหล ีไดส้่งเสรมิการท่องเทีย่วมกีารพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ 

ใหน่้าอยู่มากยิง่ขึน้ บา้นเรอืน หลายหลังเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่างจุดก็เป็นรา้นขาย

สนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืงสนิคา้สมยัใหม ่รวมไปถงึรา้นกาแฟ 

 วดัเบยีวเมยีวซา (Beomeosa Temple) วัดเบยีวเมยีวซาเป็นวัดเกา่แก ่มปีระวัตยิาวนาน

มากกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มคีวามสวยงาม น่าเดนิเที่ยวเพื่อสัมผัสกับธรรมชาตมิากๆ วัดจะ

ตัง้อยู่บนภูเขา Geumjeongsan จงึทําใหว้ัดแห่งนี้มี

อากาศด ีเย็นสบาย เงยีบสงบ เหมาะแก่การมาน่ังสมาธิ

และสวดมนต์ และภายในวัดก็จะมีการจัดกจิกรรมฝึก

สมาธแิก่ผู่ที่สนใจใหเ้ขา้ร่วมได ้และถา้มาช่วงฤดูใบไม ้

เปลีย่นสแีลว้ จะไดบ้รรยกาศที่สวยงามมาก เป็นจุดชม

ใบไมเ้ปลีย่นสยีอดนยิมของเมอืงปซูานเลยทเีดยีว 

 ทา่นควรกลบัลงเรอืกอ่นถงึเวลาเรอืออกประมาณ 1 

– 1.30 ช ัว่โมง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารบนเรอืสําราญฯ 

19.00 น. เรอืสําราญออกจากเมอืงปซูาน เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืง ฟกุโุอกะ 

 

 

 

 



  

 

วนัพฤหสับดทีี ่04 ก.ค. 2562 ฟุกโุอกะ, ญีปุ่่ น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืสําราญฯ 

08.00 น. เรอืสําราญจอดเทยีบท่า ณ เมอืงฟุกุโอกะ เมอืงทีม่คีวามสําคัญในฐานะทีเ่ป็นจุดแลกเปลีย่น

ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นและทวปีเอเชยีมาตัง้แตโ่บราณ เมอืงฟกุโุอกะอยูใ่นภมูภิาคควิชตูอนเหนือ

หันหนา้เขา้หาทะเลสโึอทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลเก็นไคทางทศิตะวันตกเฉียง

เหนือ นอกจากนี้เมอืงฟกุโุอกะยังถอืไดว้่าเป็นเมอืงแรกในประเทศญีปุ่่ นทีเ่ปิดรับวัฒนธรรมมา

จากจนีแผน่ดนิใหญ ่เมอืงฟกุโุอกะมคีวามเจรญิรุง่เรอืงและกลายเป็นศูนยก์ลางของภมูภิาคควิชู

นับตัง้แตม่กีารจัดตัง้รัฐบาลแหง่ควิชหูรอืทีเ่รยีกวา่ “ดาไซฟใุนศตวรรษที ่7” น่ันเอง 

09.00 น. หัวหนา้ทัวรพ์าท่านชอ้ปป้ิงทีค่าแนล ซติ ี ้ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ในฮากาตะเป็นยา่นธุรกจิที่

เฟ่ืองฟูที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ ภายในอาคารมีคลอง

ไหลผ่านและบนเวทีก็มีการจัดงานอีเ วนท์สร า้ง

บรรยากาศคกึคักอยู่เสมอ นอกจากโซนชอ้ปป้ิงที่ครบ

ครันดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย ตัง้แตร่า้นขายของทีร่ะลกึ

และรา้นขายสนิคา้คมุะมงทีห่าซือ้ไดเ้พยีงในควิชเูท่านัน้

แลว้ยังมรีา้นคา้ชือ่ดังอืน่ๆ ของประเทศญีปุ่่ นที่ทุกท่าน

มักจะเห็นในหา้งใหญ่ๆ อยา่ง Sanrio, Uniqlo ไปจนถงึ

รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าต่างๆ แลว้ ยังมโีซนอืน่ๆ ใหทุ้กท่าน

ไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิอกีมากมาย ไมว่่าจะเป็น Ramen Stadium ทีร่วบรวมเอารา้นฮากาตะ

ราเม็งชื่อดังมาไวท้ี่นี่  โรงหนัง สวนสนุก และที่สําคัญที่นี่ยังมีบริการสําหรับลูกคา้จาก

ต่างประเทศ ทัง้เคาน์เตอร์คืนภาษี (Tax-free Counter) และเครื่องแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ตา่งประเทศอตัโนมตัอิกีดว้ย  

16.00 น. เรอืสําราญออกจากเมอืงฟกุโุอกะ เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงไมซรู ุ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารบนเรอืสําราญฯ 

 

หมายเหต ุ

ในเย็นวันนีท้า่นจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจากเรอื ท่านจะตอ้งจัดกระเป๋าใบ

ใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจํ่าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บ

กระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึ และบัญชคี่าใชจ้่ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท้่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระใน

วันรุ่งขึน้ สําหรับท่านที่ตอ้งการชําระผ่านบัตรเครดติ ทางบรษัิทเรือจะชาร์จค่าใชจ้่ายผ่านบัตรเครดติที่ท่านไดใ้ห ้

หมายเลขไวใ้นวันทีท่า่นเชค็อนิโดยอตัโนมตั ิ

 

วนัศกุรท์ ี ่05 ก.ค. 2562  ไมซูร ุ– โอซากา้ – รงิก ุพรีเ่ม ีย่ม เอาทเ์ลท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืสําราญฯ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรอืสําราญ

ฯ 

13.30 น. เรอืสําราญจอดเทยีบทา่ ณ เมอืงไมซรู ุ  

 นําท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือสําราญ และนําท่านผ่าน

พธิกีารตรวจลงตราหนังสอืเพือ่เดนิทางเขา้เมอืงมัยซรู ุ

ณ บรเิวณท่าเรอื พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระ ซึง่ทุกท่าน

จะตอ้งมายืนยันระบุรับดว้ยตนเอง  จากนั้นนําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้ เมอืงทีถ่อืวา่เป็นเมอืงทีสํ่าคัญ

ไมน่อ้ยไปกว่ามหานครโตเกยีว อกีทัง้เมอืงโอซากา้ยังไดรั้บสมญานามว่า “เวนสิตะวนัออก” 

เนือ่งจากเป็นเมอืงทีม่คีคูลองมากมายตัดผา่นตัวเมอืงและยา่นสําคัญๆ น่ันเอง พาท่านชอ้ปป้ิงที ่

รงิก ุพรเีมีย่ม เอาทเ์ลท แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับสนามบนิคันไซ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการ

เลือกซือ้สนิคา้ “แบรนด์เนม” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดีราคาพเิศษ อาท ิเครื่องสําอาง, 

เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวม

สนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชั่นเสือ้ผา้ล่าสุด อาท ิMK Michel Klein, 

Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ 



  

 

Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลอืกดูเครือ่งประดับ และ

นาฬกิาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้

แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้สําหรับ

คณุหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้่านได ้

เลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย (เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาอนัมคีา่ของทา่นในการเลอืกซือ้

สนิคา้อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั)  

เมือ่ไดเ้วลาอันสมควรแลว้ นําท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตคินัไซ เพื่อเดนิทางกลับ

กรงุเทพฯ  

 

วนัเสารท์ี ่06 ก.ค. 2562  โอซากา้ – กรงุเทพฯ 

00.55 น.  เหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 727 

04.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

######################################################### 

 

หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญท่า่นละ 

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

ผูใ้หญท่า่นที ่3 และ 4 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัหอ้งเดีย่ว 

29 ม.ิย. - 6 ก.ค. 62 45,999 43,999 39,999 13,000 

13 - 20 ก.ค. 62 49,999 45,999 39,999 16,000 

27 ก.ค. - 3 ส.ค. 62 49,999 45,999 39,999 16,000 

**กรุป๊ออกเดนิทางข ัน้ต า่ 15 คน ในกรณีทีก่รุป๊ต า่กวา่ 15 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม: 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับ ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์

2. คา่หอ้งพักบนเรอืสําราญ 5 คนื หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3. คา่รถรับ - สง่ และทัวรต์ามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

4. คา่อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ 

5. คา่ภาษีสนามบนิ และ ภาษีทา่เรอื 

6. หัวหนา้ทัวรค์นไทยเพือ่ดแูลคณะ 

7. ค่าขนกระเป๋าซึง่สายการบนิมบีรกิารสําหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัมต่อใบ หากน้ําหนัก

หรอืจํานวนของกระเป๋าเกนิกวา่ทีกํ่าหนดทา่นอาจตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยโดยตรงกบัสายการบนิทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ 

หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง (Ocean view) : ขนาด 16.6 sq.m 



  

 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีทีเ่สยีชวีติ (สําหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี) 

9. คา่รักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี) 

10. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผูเ้ดนิทางทีม่อีายเุกนิ 80 ปี 

 

อตัรานีไ้มร่วม: 

1. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซน็ต ์

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต ์

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ 

4. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศก ์

5. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ัง นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนโปรแกรม 

6. คา่ประกนัภยับนเรอื 

7. คา่ทปิพนักงานบนเรอื (Hotel Service Charge) ทา่นละ USD 67.50 (ชําระบนเรอื)  

8. คา่ภาษีขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (International Tourist Tax) ทา่นละ JPY 1,000 / USD 8.90  

(ชําระบนเรอื) 

9. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

 

เงือ่นไข: 

1. คณะเดนิทางตอ้งมสีมาชกิอย่างนอ้ย 15 ท่านและทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรือเลื่อนหรือ

เปลีย่นแปลงการเดนิทาง ในกรณีทีส่มาชกิไมค่รบตามจํานวนดังกลา่ว 

2. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ หรอืมกีารประกาศ

ลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีจ่ะเดนิทาง 

 

การส ารองการเดนิทาง: 

1. บรษัิทฯ ขอรับคา่มดัจําสําหรับการส ารองทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากมกีารยนืยนัจากทางบรษัิทภายใน 3 วัน 

2. สว่นทีเ่หลอืของราคาทัวร ์กรุณาชําระใหค้รบถว้นกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าการ

สํารองการเดนิทางนัน้ถกูยกเลกิ และบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการยดึบางสว่นเป็นคา่ดําเนนิการ 

3. ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง ผูโ้ดยสารสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้อ่นวันเดนิทาง    45 วัน 

และจะมคี่าใชจ้่ายในการเปลี่ยนชือ่ครัง้ละ 3,000 บาท/ชือ่/ครัง้ หรอืตามราคาทีส่ายการบนิ และบรษัิทเรือ

สําราญเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยมาอกีครัง้ 

4. สําหรับการเดนิทางชว่งปีใหม ่เทศกาลวันหยดุยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญีปุ่่ น อาจเจอ

ปัญหารถตดิ นักทอ่งเทีย่วหนาแน่นตามสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารทีม่คีนมาใชบ้รกิาร กันเยอะ 

รา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้จะปิดบางสว่น รวมถงึรา้นอาหารทีปิ่ดเร็วกวา่ปกต ิอกีทัง้ในชว่งฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมดืเร็ว 

ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจกอ่นการจองทัวร ์

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 – 45 วัน หักคา่บรกิาร ยดึคา่มดัจ า 20,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 – 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทัวร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 - 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของคา่ทัวร ์

 ยกเลกิกะทันหันกอ่นการเดนิทาง 14 วัน ไมม่กีารคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ยกเวน้กรณีทีบ่รษัิททัวร ์นําเงนิชําระค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าแลนด ์เพือ่เตรยีมการจัดนําเทีย่ว กอ่นนักท่องเทีย่วจะมกีาร

แจง้ยกเลกิการเดนิทาง บรษัิททัวรส์ามารถหักชําระคา่ใชจ้า่ยตามจรงิกอ่นทีจ่ะคนืใหนั้กทอ่งเทีย่วได ้เชน่ เทีย่วบนิพเิศษ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 

 

 

 

 

 



  

 

หมายเหต:ุ 

1. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ  

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะถอืว่าท่านสละสทิธิ์

และไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ชนั้น้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ หากทางเรอืสําราญ มกีารแจง้เปลีย่นท่าเรอืในการจอด 

เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อํานวยโดยคํานงึถงึความปลอดภยัของผูโ้ดยสารเป็นหลัก 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัด

หยดุงาน การกอ่การจลาจล ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

6. บรษัิทฯ ขอลงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะของสายกา

บนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมอืงโดยถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

7. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลที่เกดิขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น การนํา

สิง่ของผดิกฎหมายไปหรอืกลับระหว่างการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤติ ทีส่อ่ไป

ในทางเสือ่มเสยีและผดิกฎหมาย 

 

 รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, ราคาต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, 

คา่ธรรมเนยีมของต ัว๋และภาษนี า้มนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอกีคร ัง้ 


