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  “เท่ียวชมตลาดปลาคโุรชิโอะ แห่งเมืองวาคายาม่า” 

“นัง่เคเบ้ิลคาร ์ชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ” 

“ชอ้ปป้ิงจใุจท่ี รงิก ุพรเีม่ียม เอาทเ์ลท” 

 “มีหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดินทาง” 

“ รวมตัว๋เครือ่งบินไป-กลบัสายการบิน เจแปน แอรไ์ลน”์ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

วันที่1   สนามบนิสุวรรณภุมิ/กรุงเทพฯ 
20.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินเจเปน แอร์ไลน์ (JL) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
23.30 น. เหนิฟา้สู ่สนามบนินานาชาตคัินไซ เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิเจเปน แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี JL728 

http://bit.ly/2NMk5YE


    

วันที่2 โอซาก้า – วาคายาม่า – ตลาดคุโรชิโอะ – เกียวโต – สวนคาซามาสึ – ไมซูรุ – เช็คอินขึ ้นเรือส าราญ Costa 
neoRomantica 

07.05 น. เดินทางถึงสนามบนินานาชาตคัินไซ ประเทศญ่ีปุ่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วน าท่าน
เดินทางสูเ่มืองวาคายาม่า เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนคาบสมุทรคิอิ ซึ่งเป็นคาบสมุทรท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น และล้อมรอบไปด้วยภูเขา 
มหาสมุทร และแม่น า้ท่ีสวยงาม นอกจากนีเ้มืองวาคายาม่ายงัเป็นเมืองบอ่น า้พรุ้อนท่ีส าคัญ เช่นเดียวกับเมืองชิราฮามะและเมือง
คตัสอึุระด้วย น าทา่นสูต่ลาดคุโรชิโอะ เป็นตลาดสดท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาถึงเมืองวาคายาม่าตลาดแห่งนีเ้ป็นตลาดท่ีมีอาหาร
ทะเลสดๆ ผลไม้ ให้ทา่นได้เลือกซือ้มากมาย โดยเฉพาะทา่นท่ีชอบทานปลาดิบ หรือซูชิ ก็ไม่ควรพลาดเช่นกนั  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเกียวโต เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของประเทศญ่ีปุ่ นมีจ านวนประชากรประมาณ 1 ,400,000 คน และเป็น

เมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 794 จนถึง ค.ศ. 1868 ก่อนท่ีจะมีการย้ายเมืองหลวงมาท่ีเมืองเอโด   ะหรือ
เมืองโตเกียวในปัจจุบนันี ้เมืองเกียวโตจ าลองแบบผงัเมืองมาจากนครฉางอัน เมืองหลวงของจีนในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งปัจจุบนัคือ
เมืองซีอาน ลกัษณะผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมตดักบัถนนเป็นรูปตารางซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบนั  พาท่านสู่สวนคาซา
มาส ึอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต ด้วยการ  “น่ังเคเบลิคาร์”  (ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมววิท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3  ของ
ญ่ีปุ่ น ทกุทา่นจะได้เหน็สนัทรายสีขาวสะอาดและแนวต้นสนสีเขียวทอดยาว ตัดผ่านอ่าวมิยาสึ บนคาบสมุทรทงัโกะ ดูคล้ายกับ
สะพาน จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “อามาโนะฮาชิดาเตะ” ซึ่งมีความหมายว่า “สะพานสู่สรวงสวรรค์” หากท่านมองลอดใต้หว่างขา 
ทา่นจะเหน็ท้องฟา้และทะเลกลบัหวั ราวกบัได้เหน็ภาพมงักรก าลงับินขึน้สู่สรวงสวรรค์ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือมัยซุรุ เพื่อ
ท าการเช็คอินขึน้เรือส าราญ Costa neoRomantica 

18.00 น. น าทา่นเช็คอินเพ่ือขึน้เรือส าราญ Costa neoRomantica ท่ีหรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมการบริการในระดับสากล หวัหน้าทวัร์จะพา
ทา่นเดินชมภายในเรือส าราญฯ เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานท่ีต่างๆ บนเรือส าราญฯ (หากเวลาเอือ้อ านวย) ท่านสามารถ
รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึง่มีบริการตลอด  ตามห้องอาหารต่างๆ 

 *** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรือจะมีการ
ซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill)โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมา
รายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่
แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ห้องอาหารที่ให้บริกาบนเรือส าราญ Costa neoRomantica – ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
 - Botticelli Restaurant  ชัน้ 8 
 - Giardino Buffet Restaurant ชัน้ 10 (บฟุเฟ่ต์) 

ห้องอาหารพเิศษที่ให้บริการบนเรือส าราญ Costa neoRomantica – เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 
 - La Fiorentina Steak House ชัน้ 9  
 - Capri Pizzeria   ชัน้ 11 
 - Grill Capri Grill area  ชัน้ 11 
 หลงัรับประทานอาหารค ่า ทา่นสามารถพกัผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งบนเรือส าราญท่านจะได้พบกับความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ 

เต็มอิ่มกบัอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย 5 มือ้ต่อวนั ชมการแสดงแสนอลงัการทกุคืนหลงัอาหาร ร่ืนเริงกับการร้องเพลงและ
เต้นร า **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกจิกรรมต่างๆ ที่เรือส าราญ Costa neoRomatica จะจัดขึน้ในวันถัดไปได้
จากเอกสาร Today ที่จะส่งถงึห้องพักของท่านทุกคืน** 

22.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองไมซูรุ เพ่ือมุ่งหน้าสูเ่มืองคานาซาวะ 
 



    

วันที่3  คานาซาวะ, ญ่ีปุ่น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองคานาซาวะ ในจังหวดัอิชิคาว่า เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจและวฒันธรรม 

นอกจากนีค้านาซาวะยงัมีช่ือเสียงเร่ืองผ้าไหมย้อมท่ีโดดเด่นซึง่รู้จกักนัในช่ือของ “คะกะ-ยูเซน็” งานชุบทองท่ีเรียกว่า “คานาซาวะ-
ฮะก”ุ เคร่ืองปัน้ดินเผา “คุตาน-ิยากิ” รวมถึงงานฝีมือแบบดัง้เดิมและความช านาญเฉพาะท้องถิ่นอีกหลายอย่าง ยิ่งไปกว่านัน้คานา
ซาวะยงัเป็นเมืองท่ีขึน้ช่ือเร่ืองอาหารทะเลรสเลศิอีกด้วย 

 หากทา่นใดสนใจจะซือ้ทวัร์เสริมกบัทางเรือ หวัหน้าทวัร์จะคอยให้ค าแนะน าและพาทา่นไปซือ้ท่ีเคาน์เตอร์ขายทวัร์   
ทัวร์เสริมที่น่าสนใจ (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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานท่ีท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  
สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen) สวนพฤกษชาติแหง่นีต้ัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะและตัง้อยู่ใกล้กบัปราสาทคานาซาวะ 
เป็นสวนท่ีใช้เวลาในการสร้างยาวนานร่วม 2 ศตวรรษ ซึง่ในสมยัก่อนไม่เปิดให้คนภายนอกเข้ามาเย่ียมชมสวนแห่งนี ้แต่ต่อมาได้มี
การเปิดให้เป็นสวนสาธารณะตัง้แต่ปี ค.ศ. 1871 ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 สวนท่ีมีความสวยงามท่ีสดุในญ่ีปุ่ นและยังมีความ
สวยสมดุลท่ีสดุในบรรดาทัง้สวนสามแหง่และสวนแหง่นีมี้จุดเด่นตรงบริเวณกลุ่มต้นสนคาราซากิ (karasaki) ท่ีมีการสร้างเชือกยึด
เป็นลกัษณะคล้ายร่มคลมุเอาไว้เพ่ือกนัไม่ให้หมิะหลน่ลงมาทบัท าให้กิ่งหกัเสียหายในช่วงฤดูหนาว  
ย่านโรงน า้ชาฮิงาชิชายะ (Higashi Chaya District) เป็นเขตร้านน า้ชาในสมยัโบราณ บริเวณย่านนีมี้อาคารเก่าแก่ท่ีอายุไม่น้อย
กวา่ 180 ปี ตัง้เรียงรายอยู่ สมยัเอ  โดะเขตร้านน า้ชาฮิงาชิชายะ เป็นเขตร้านน า้ชาท่ีใหญ่ท่ีสุด บนพืน้ถนนจะปูด้วยหินต   ลอดทัง้
สาย ท าให้ดูเป็นบรรยากาศท่ีมีมนต์ขลงัแบบญ่ีปุ่ น เหมาะกบัการถ่ายรูปเป็นทีระลกึอย่างมาก ตลอดสองข้างทางในย่านนีย้ังมีร้าน
ขายของท่ีระลกึและร้านคาเฟ่สวยๆ สไตล์ญ่ีปุ่ น ตัง้เรียงรายอยู่มากมาย ขนมยอดนิยมของท่ีน่ีนัน่ก็คือซอฟท์ครีม ท่ีถูกเคลือบด้วย
แผน่ทองค าเปลวของเมืองคานาซาวะ หากได้มาเท่ียวท่ีแหง่นีแ้ล้วไม่ได้ลองชิมซอฟท์ครีมถือวา่พลาดเลยทีเดียว 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 
18.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองคานาซาวะ เพ่ือมุ่งหน้าสูเ่มืองซาไกมินาโตะ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 
 
 



    

วันที่4 ซาไกมินาโตะ, ญ่ีปุ่น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ เมืองซาไกมินาโตะ ตัง้อยู่ในจังหวดัท

ตโตริ เป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอย่างมาก และยังมีออนเซนติด
ทะเลท่ีสวยงามรวมไปถึงอาหารทะเลสดๆ ให้ได้ลิม้ลอง  

09.00 น. หวัหน้าทวัร์พาทา่นชมถนนสายมิซุกิ ชิเงะรุ (Mizuki Shigeru Road) 
เป็นถนนสายส าคญัของเมืองซาไกมินาโตะ ซึง่บริเวณทางเท้าจะเต็มไป
ด้วยรูปปัน้ส าริดของเหล่าภูติและอสูรน้อยคิทาโร่ตัง้เรียงรายกว่า 170 
ตัว โดยชิเงะรุ มิซุกิ (Shigeru Mizuki) นักเขียนการ์ตูนช่ือดังท่ี มี
ภูมิล าเนาอยู่ในเมืองซาไกมินาโตะ (Sakai Minato) เป็นผู้วาดขึน้เม่ือ
ครัง้ยงัมีชีวติอยู่ รูปปัน้เหลา่นีไ้ด้ท าการบรูณะซอ่มแซมจนกลบัมาสวยงามอีกครัง้นบัเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวอีกจุดหนึง่ท่ีไม่ควรพลาด 

 หากทา่นใดสนใจจะซือ้ทวัร์เสริมกบัทางเรือ หวัหน้าทวัร์จะคอยให้ค าแนะน าและพาทา่นไปซือ้ท่ีเคาน์เตอร์ขายทวัร์   
ทัวร์เสริมที่น่าสนใจ (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 
 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 
 17.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองซาไกมินาโตะ เพ่ือมุ่งหน้าสูเ่มืองปซูาน ประเทศเกาหลีใต้ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 
วันที่5  ปูซาน, เกาหลีใต้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
09.00 น. เรือส าราญจอดเทียบทา่ ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เมืองทา่ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้าน

คน และปซูานยงัคงเป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบั 2 รองจากกรุงโซล 
10.00 น. ทา่นสามารถนัง่รถ Shuttle Bus ของทางเรือไปยงัแหลง่ช้อปปิง้ นัมโพดง (Nampodong Shopping Street) ได้ ซึง่เป็นย่านช้อปปิง้

ช่ือดงัแหง่หนึง่ของเมืองปซูาน มีสนิค้ามากมายหลากหลายราคาทัง้แบรนด์ของต่างชาติและแบรนด์ของเกาหลีเอง ร้านค้าเรียงราย
เป็นแนวยาวตลอดเส้นทาง เป็นย่านช้อปปิง้ท่ีคึกคกัมาก ซึง่ถนนนมัโพดงมีทางเช่ือมไปยัง หอคอยปูซาน (Busan Tower) ตัง้อยู่
บนสวนยงดูซาน Yongdusan Park 

 หากทา่นใดสนใจจะซือ้ทวัร์เสริมกบัทางเรือ หวัหน้าทวัร์จะคอยให้ค าแนะน าและพาทา่นไปซือ้ท่ีเคาน์เตอร์ขายทวัร์   
ทัวร์เสริมที่น่าสนใจ (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 
  
 
 



    

 
 สถานท่ีท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Villlage)  หรือ ซานโตริน่ีเกาหลี โดยช่ือเรียกนีม้าจากลกัษณะอันโดดเด่นของ

หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน หมู่บ้านท่ีตัง้อยู่บน เนนิเขา เรียงตวัสลบักนัไปมาสีสนัสดใส ในอดีตหมู่บ้านนีเ้คยเป็นท่ีอยู่อาศัยของของ
ผู้ลีภ้ยัสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวมีการพฒันาปรับปรุงทศันียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึน้ 
บ้านเรือน หลายหลงัเปล่ียนเป็นสตูดิโอและแกลลอร่ีบางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทัง้สินค้าพืน้เมืองสินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้าน
กาแฟ 

 วัดเบียวเมียวซา (Beomeosa Temple) วดัเบียวเมียวซาเป็นวดัเก่าแก่ มีประวตัิยาวนานมากกว่า 1 ,300 ปี เป็นวดัท่ีมีความ
สวยงาม นา่เดินเท่ียวเพ่ือสมัผสักบัธรรมชาติมากๆ วดัจะตัง้อยู่บนภูเขา Geumjeongsan จึงท าให้วดัแห่งนีมี้อากาศดี เย็นสบาย 
เงียบสงบ เหมาะแก่การมานัง่สมาธิและสวดมนต์ และภายในวดัก็จะมีการจดักิจกรรมฝึกสมาธิแก่ผูท่ี่สนใจให้เข้าร่วมได้ และถ้ามา
ช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสีแล้ว จะได้บรรยกาศท่ีสวยงามมาก เป็นจุดชมใบไม้เปล่ียนสียอดนยิมของเมืองปซูานเลยทีเดียว 

 ท่านควรกลับลงเรือก่อนถงึเวลาเรือออกประมาณ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
19.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองปซูาน เพ่ือมุ่งหน้าสูเ่มือง ฟุกุโอกะ 
 
วันที่6 ฟุกุโอกะ, ญ่ีปุ่น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
08.00 น. เรือส าราญจอดเทียบทา่ ณ เมืองฟุกุโอกะ เมืองท่ีมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นจุดแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศญ่ีปุ่ นและทวีปเอเชีย

มาตัง้แต่โบราณ เมืองฟุกุโอกะอยู่ในภูมิภาคคิวชูตอนเหนือหนัหน้าเข้าหาทะเลสโึอทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือและทะเลเก็นไคทาง

ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ นอกจากนีเ้มืองฟุกุโอกะยงัถือได้วา่เป็นเมืองแรกในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเปิดรับวฒันธรรมมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ 

เมืองฟุกุโอกะมีความเจริญรุ่งเรืองและกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคคิวชูนบัตัง้แต่มีการจดัตัง้รัฐบาลแห่งคิวชูหรือท่ีเรียกว่า “ดา

ไซฟุในศตวรรษท่ี 7” นัน่เอง 

09.00 น. หวัหน้าทวัร์พาทา่นช้อปปิง้ท่ีคาแนล ซิตี ้ช้อปปิง้มอลล์ขนาดใหญ่ในฮากาตะเป็นย่านธุรกิจท่ีเฟ่ืองฟูท่ีสดุของเมืองฟุกุโอกะ ภายใน

อาคารมีคลองไหลผ่านและบนเวทีก็มีการจัดงานอีเวนท์สร้างบรรยากาศ

คึกคักอยู่เสมอ นอกจากโซนช้อปปิง้ท่ีครบครันด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย 

ตัง้แต่ร้านขายของท่ีระลึกและร้านขายสินค้าคุมะมงท่ีหาซือ้ได้เพียงในคิวชู

เท่านัน้แล้วยังมีร้านค้าช่ือดังอ่ืนๆ ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีทุกท่านมักจะเห็นใน

ห้างใหญ่ๆ อย่าง Sanrio, Uniqlo ไปจนถึงร้านเคร่ืองใช้ไฟฟา้ต่างๆ แล้ว ยังมี

โซนอ่ืนๆ ให้ทุกท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

Ramen Stadium ท่ีรวบรวมเอาร้านฮากาตะราเม็งช่ือดังมาไว้ท่ีน่ี โรงหนงั 

สวนสนุก และท่ีส าคัญท่ีน่ียังมีบริการส าหรับลูกค้าจากต่างประเทศ ทัง้เคาน์เตอร์คืนภาษี (Tax-free Counter) และเคร่ือง

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอตัโนมตัิอีกด้วย  

16.00 น. เรือส าราญออกจากเมืองฟุกุโอกะ เพื่อมุ่งหน้าสูเ่มืองไมซูรุ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
หมายเหตุ 
ในเย็นวันนีท่้านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน
จะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบ
เลก็ เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเกบ็กระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่าย



    

ต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึน้ ส าหรับท่านท่ีต้องการช าระผ่านบัตรเครดติ ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ ายผ่านบัตร
เครดติที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันท่ีท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
 
 
 
วันที่7  ไมซูรุ – โอซาก้า – ริงกุ พร่ีเม่ียม เอาท์เลท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
13.30 น. เรือส าราญจอดเทียบทา่ ณ เมืองไมซูรุ   

 น าทา่นเช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญ และน าทา่นผา่นพธีิการตรวจลงตราหนงัสือเพ่ือเดินทางเข้าเมืองมยัซูรุ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อม
รับกระเป๋าสมัภาระ ซึง่ทกุทา่นจะต้องมายืนยนัระบรุับด้วยตนเอง  จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เมืองท่ีถือว่าเป็นเมืองท่ี
ส าคญัไม่น้อยไปกวา่มหานครโตเกียว อีกทัง้เมืองโอซาก้ายงัได้รับสมญานามวา่ “เวนิสตะวันออก” เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีคูคลอง
มากมายตดัผา่นตวัเมืองและย่านส าคญัๆ นัน่เอง พาทา่นช้อปปิง้ท่ี ริงกุ พรีเม่ียม เอาท์เลท แหล่งช้อปปิง้ใหญ่ใกล้กับสนามบิน
คันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซือ้สินค้า “แบรนด์เนม” ช่ือดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง , 
เคร่ืองประดบั, เสือ้ผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟา้ และยงัเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย
กับคอลเลคชั่นเสือ้ผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทัง้เลือกซือ้
กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag 
Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan 
ฯลฯ หรือเลือกซือ้สินค้าส าหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอ่ืนๆอีกมากมาย ให้ท่านได้
เลือกช้อปปิง้ตามอธัยาศยั  

       (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซือ้สนิค้าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  
เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้ว น าทา่นเดินทางสูส่นามบนินานาชาตคัินไซ เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
 

วันที่8  โอซาก้า – กรุงเทพฯ 
00.55 น.  เหนิฟา้กลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิสายการบนิเจแปน แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี JL 727 

04.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 
 
 
 
 

 
 
 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (Ocean view) : ขนาด 16.6 sq.m 



    

 
อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง       ผู้ใหญ่ท่านละ 
(พักห้องละ 2 ท่าน) 

ผู้ใหญ่ท่านท่ี 3 & 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

29 มิ.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 

**กรุ๊ปออกเดนิทางขัน้ต ่า 15 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 15 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา** 
 
 

 
 
 



    

อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิเจแปน แอร์ไลน์ 

2. ค่าห้องพกับนเรือส าราญ 5 คืน ห้องพกัแบบมีหน้าต่าง (พกัห้องละ 2 ทา่น) 
3. ค่ารถรับ – สง่ และทวัร์ตามท่ีระบใุนโปรแกรม 

4. ค่าอาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพเิศษ), กิจกรรมและความบนัเทงิบนเรือส าราญ 

5. ค่าภาษีสนามบนิ และ ภาษีทา่เรือ 

6. หวัหน้าทวัร์คนไทยเพ่ือดูแลคณะ 
7. ค่าขนกระเป๋าซึง่สายการบนิมีบริการส าหรับกระเป๋าทา่นละ 2 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนด

ทา่นอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบนิท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

8. ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวติ (ส าหรับผู้ ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบตัิเหตุ วงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 
10. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบตัิเหตุ ไม่ครอบคลมุผู้เดินทางท่ีมีอายุเกิน 80 ปี 

อัตรานีไ้ม่รวม: 
1. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซน็ต์ 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซา่ส าหรับชาวต่างชาติ  
4. ค่าทปิหวัหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ 

5. ค่าทวัร์เสริมบนฝ่ัง นอกเหนือจากท่ีระบใุนโปรแกรม 

6. ค่าประกนัภยับนเรือ 

7. ค่าทปิพนกังานบนเรือ (Hotel Service Charge) ทา่นละ USD 67.50 (ช าระบนเรือ)  
8. ค่าภาษีขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (International Tourist Tax) ทา่นละ JPY 1,000 /USD 8.90  

(ช าระบนเรือ) 
9. ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 

เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ทา่นและทางบริษัทต้องขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ หรือเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ี
สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัรา
แลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 

การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 1 วนั 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนัน้จะถือวา่การส ารองการเดินทางนัน้ถูกยกเลิก และบริษัทฯ 
สงวนสทิธิ์ในการยึดบางสว่นเป็นค่าด าเนนิการ 

3. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือผู้เดินทาง ผู้ โดยสารสามารถเปล่ียนช่ือผู้ เดินทางได้ก่อนวนัเดินทาง    45 วนั และจะมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนช่ือครัง้ละ 
3,000 บาท/ช่ือ/ครัง้ หรือตามราคาท่ีสายการบนิ และบริษัทเรือส าราญเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครัง้ 

4. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตาม
สถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการ กนัเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสนิค้าจะปิดบางสว่น รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้
ในช่วงฤดูหนาวท้องฟา้จะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 



    

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 – 45 วนั หกัค่าบริการ ยึดค่ามัดจ า 20,000 บาท 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 – 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทวัร์ 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 - 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทวัร์ 

 ยกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดินทาง 14 วนั ไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 

 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระค่าตัว๋เคร่ืองบนิ ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัทอ่งเท่ียวจะมีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกั

ช าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัท่องเท่ียวได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมด

เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

หมายเหต:ุ 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่

ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

2. ระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไม่ใช้บริการใด  ๆไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือวา่ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือส าราญ มีการแจ้งเปล่ียนทา่เรือในการจอด เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศไม่เอือ้อ านวยโดย
ค านงึถึงความปลอดภยัของผู้โดยสารเป็นหลกั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตัิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้า
ของเท่ียวบนิ การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

6. บริษัทฯ ขอลงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดย
ถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลกั 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การน าสิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหว่างการ
เดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ ท่ีสอ่ไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฎหมาย 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของต๋ัวและภาษีน า้มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


