
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Port Arrival Departure 

D1 – 05APR20 Bangkok – Okinawa  by flight 

D2 – 06APR20 Okinawa (Japan) Embark 19:00 

D3 – 07APR20  Miyakojima (Japan) 09:00 19:00 

D4 – 08APR20  Keelung (Taiwan) 08:00 17:00 

D5 – 09APR20 Ishigaki (Japan)  08:00 17:00 

D6 – 10APR20 
Okinawa (Japan) 09:55 Disembark 

Okinawa – Bangkok by flight 
     

 *** จองดว่นจ านวนจ ากดั *** 

  ราคาหอ้งพกับน
เรอื ตอ่ท่าน 

(บาท) 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื [Classic] 
3rd & 4th 

(ผูใ้หญ)่ 

เด็กอายุตํ่ากว่า 

18 ปี *** 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

เด็กอายุตํ่า   

กว่า 12 ปี *** 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 
Inside 

หอ้งดา้นใน 

Outside 
หอ้งมหีนา้ตา่ง 

Balcony 
หอ้งมรีะเบยีง 

05 – 10 เม.ย. 63 55,900 58,900 62,900 47,900 42,900 39,000 

 

ราคานีร้วม 

4 ตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั ในเสน้ทาง BKK – Okinawa – BKK โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิก 

4 หอ้งพกั 1 คนืทีโ่อกนิาว่า พรอ้มอาหารเชา้ 

4 หอ้งพกับนเรอื หอ้งพกัคู่ รวม 4 คนื (พกัสองท่านตอ่หอ้ง)  /  ภาษีท่าเรอื และ ค่าประกนับนเรอื   

4 อาหารทุกมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ)  

4 ทวัรท์ีโ่อกนิาวา่ตามทีร่ะบุในรายการ (โดยยดืเทีย่วบนิ และ ตารางการเดนิเรอืเป็นหลกั) 

4 ค่าประกนัภยัการเดนิทาง (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคานีไ้ม่รวม 

6 Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax] 

6 ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี , คา่ทวัรบ์นฝ่ัง, ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั, ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6 ค่าทปิบนเรอื ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 62.00 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 31.00 / เด็กอายนุอ้ยกว่า 4 ปี ฟร ี

 

เง่ือนไขการช าระเงิน     : 1. ช าระมดัจ า 15,000 หลงัจากหอ้งพกัไดร้บัการยนืยนั 

    2. ช าระสว่นทีเ่หลอืภายใน 20 ธนัวาคม 2562 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ  :    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินในทุกกรณี 

 

หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจอง,จาํนวนหอ้งพกับนเรอืและสายการบนิทีย่งัว่าง 

   Update: October 1, 2019 ใบอนุญาตเลขที ่11/05788
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หมายเหต ุ

1. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจอง, จาํนวนหอ้งพกับนเรอืและสายการ

บนิทีย่งัวา่ง 

2. ในกรณีทีม่จีาํนวนผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 16 ทา่น ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง 

3. ในกรณีชาวตา่งชาต ิ กรุณาตรวจสอบเร ือ่งวซีา่กอ่นจอง และ ตอ้งมวีซีา่พรอ้มกอ่นเดนิทาง (ไม่รวมใน

คา่ใชจ้า่ย)  

4. การอนุมตัวิซีา่ขึน้อยูก่บัความสมบูรณข์องเอกสารของแตล่ะบุคคล และ เป็น เอกสทิธิ ์ของทางสถานทตู  

5. สตรทีีม่อีายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

6. สาํหรบัเด็กอายตุํ่ากวา่ 6 เดอืน ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

7. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถคนืค่า

ทวัรใ์หไ้ด ้

8. ** ส าคญั ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง 

อนัเน่ืองมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ ทัง้นีลู้กคา้ทุกท่านตอ้ง

ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง  และการพิจารณาเป็นของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองเท่าน้ัน 

ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ ัง้สิน้ 

9. ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละ

สทิธิแ์ละไม่สามารถขอคนืคา่บรกิารได ้

10. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ 

ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลง

โปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล 

11. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซ ึง่เป็นไปตามโปรแกรมการเดนิทางของ

ทางเรอืเป็นหลกั  โดยการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีจ้ะคํานึงถึงความ

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
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รายการล่องเรอืส าราญ Costa neoRomantica (ฉบบัยอ่) 

05 – 10 เมษายน 2563 

วนัทีเ่ดนิทาง เวลาเดนิทาง รายการ 

D 1 

05 เมษายน 2563 

กรงุเทพฯ – โอกนิาว่า 

03:00 

 

 

06:35 

10:25 

12:10 

15:55 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตู 6 แถว M 

 รบัเอกสารการเดนิทางจากเจา้หนา้ที ่ทีร่อตอ้นรบัท่าน  

 ทําการเชค็อนิ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก 

ออกเดนิทางสู่โอกนิาวา่ โดยเทีย่วบนิ CX616 

ถงึสนามบนินานาชาตฮ่ิองกง รอเปลีย่นเคร ือ่ง 

ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ KA378 

ถงึท่าอากาศยานนาฮะ, โอกนิาว่า ประเทศญีปุ่่น 

หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  ภตัตาคารทอ้งถิน่ (อาหารค่ํา) 

พกัคา้งคนื @ Hotel Torifito Naha หรอื เทยีบเท่า 

D 2  

06 เมษายน 2563 

โอกนิาวา่ – Costa 

neoRomantica 

เชา้ 

 

บ่าย 

 

 

ค่ํา 

19:00 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

แหลมมนัซะโม  พพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าชรุะอุม ิ อาหารกลางวนั 

ถนนโคคไุซ  เดนิทางสู่ท่าเรอืนาฮะ เพือ่ทําการเช็คดนิขึน้เรอืสําราญ 

Costa neoRomantica “กรุณาเช็คอนิขึน้เรอือย่างน้อย 2 

ช ัว่โมงกอ่นเรอืออกจากท่า” 

รบัประทานอาหารค่ํา บนเรอื 

เรอืออกจากท่า มุ่งหนา้สู่เกาะมยิาโกะจมิา, ประเทศญีปุ่่น 

พกับนเรอื Costa neoRomantica 

D 3 

07 เมษายน 2563 

เกาะมยิาโกะจมิา 

09:00 – 19:00 

“Tender” 

เชา้ 

09:00 

 

กลางวนั / ค่ํา 

19:00 

รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื 

เรอืจอดลอยลําบรเิวณนอกเกาะมยิาโกะจมิา น่ังเรอืเล็กเพือ่เขา้ฝ่ัง 

ลงเทีย่วตามโปรแกรมทีท่่านเลอืกซือ้ หรอื อสิระตามอธัยาศยั 

รบัประทานอาหารกลางวนั / ค่ํา บนเรอื 

เรอืออกจากท่า มุ่งหนา้สู่เมอืคลีุง, ประเทศไตห้วนั 

พกับนเรอื Costa neoRomantica 

D 4 

08 เมษายน 2563 

เมอืงคลีงุ 

08:00 – 17:00 

เชา้ 

08:00 

 

กลางวนั / ค่ํา 

17:00 

รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื 

เรอืจอดเทยีบท่า ณ ท่าเรอืคลีุง, ประเทศไตห้วนั 

ลงเทีย่วตามโปรแกรมทีท่่านเลอืกซือ้ หรอื อสิระตามอธัยาศยั 

รบัประทานอาหารกลางวนั / ค่ํา บนเรอื 

เรอืออกจากท่า มุ่งหนา้สู่เกาะอชิงิาก,ิ ประเทศญีปุ่่น 

พกับนเรอื Costa neoRomantica 

D 5 

09 เมษายน 2563 

เกาะอชิงิาก ิ

08:00 – 17:00 

เชา้ 

08:00 

 

กลางวนั / ค่ํา 

17:00 

รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื 

เรอืจอดเทยีบท่า ณ เกาะอชิงิาก,ิ ประเทศญีปุ่่น 

ลงเทีย่วตามโปรแกรมทีท่่านเลอืกซือ้ หรอื อสิระตามอธัยาศยั 

รบัประทานอาหารกลางวนั / ค่ํา บนเรอื 

เรอืออกจากท่า มุ่งหนา้สู่โอกนิาว่า, ประเทศญีปุ่่น 

พกับนเรอื Costa neoRomantica 

D 6 

10 เมษายน 2563 

โอกนิาว่า – กรุงเทพฯ 

 

เชา้ 

09:55  

 

16:55 

18:35 

21:35 

23:30 

รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื 

เรอืจอดเทยีบท่า ณ ท่าเรอืนาฮะ  

หลงัเชค็เอาท ์ ปราสาทชรุ ิ  อาหารกลางวนั   สนามบนิ 

ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิ KA379 

ถงึสนามบนินานาชาตฮ่ิองกง รอเปลีย่นเคร ือ่ง 

ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ CX617 

ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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วนัแรก : 05 เมษายน 2563 กรุงเทพ – ฮ่องกง – โอกนิาว่า  

03:00 พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตู 6 แถว M เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ Cathay Pacific กรุณาเดนิทางถงึสนามบนิล่วงหน้าก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างน้อย 

3 ช ัว่โมงเพือ่ท าการ เชค็อนิ แลกบอรด์ดิง้พาสต ์และ โหลดสมัภาระดว้ยตวัท่านเอง 

06:35 ออกเดนิทางสูฮ่่องกง, ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก เทีย่วบนิ CX616 

 บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

10:25 ถงึท่าอากาศยานฮ่องกงเพือ่รอเปลีย่นเคร ือ่ง 

12:10 เดนิทางตอ่ โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิ KA378 

 บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

15:55 ถงึท่าอากาศยานนาฮะ เมอืงโอกนิาวา่, ประเทศญีปุ่่น  

Welcome to OKINAWA 
 ขอตอนรบัท่านสู่ “โอกนิาว่า” จงัหวดัทางใตสุ้ดของประเทศญีปุ่่นทีป่ระกอบดว้ยเกาะโอกนิาว่าและ

เกาะย่อยอีกกว่า 160 แห่ง เป็นเขตกึ่งรอ้นแตกต่างจากเกาะฮอนชูซ ึง่เป็นเขตอบอุ่น ที่น่ีจึงมี

เอกลกัษณอ์ยู่ทีส่ภาพอากาศอบอุน่สบาย 

 หลงัผ่านพิธีการการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  นําท่านเดนทางสู่

ภตัตาคาร 

 รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 หลงัอาหารนําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 

พกัคา้งคนื @ Hotel Torifito Naha หรอื เทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง : 06 เมษายน 2563 โอกนิาว่า – Costa neoRomantica  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

หลัง เช็ค เอาท  ์ นําท่านเดินทางสู่  “แหลมมันซะโม” 

(Manzamo) เป็นผาหนิสูงราว 20 เมตร มลีกัษณะคลา้ย

กบังวงชา้ง จากน้ันนําท่านชม พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าชรุะอุม ิ

(Churaumi Aquarium) จุดแสดงสตัวท์ะเลซึง่อาศยัอยู่

ในทะเลบรเิวณโอกนิาวา ไฮไลทของทีน่ี่คอื “ฉลามวาฬ” ที่

วา่ยนํา้อย่างสบายใจในแทงกข์นาดใหญ่ “Kuroshio Sea”  

 เชญิท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ช่วงบ่ายวันนี้เชญิท่านอิสระชอ้ปป้ิงบน “ถนนโคคไุซ” 

(Kokusai Dori) ถนนทีม่รีา้นคา้ขายของฝาก และรา้นอาหารทีเ่รยีงตวักนัอยู่อย่างมากมาย และมี

จุดเร ิม่ตน้จาก Mitsukoshi mae Okinawa ภายในย่านเดยีวกนั ยงัมี “ถนนเฮวะ” (Heiwa 

Dori) แหลง่รวบรวมศลิปหตักรรมและของฝากจากโอกนิาวา่ จากน้ันนําท่านเดนิทางสูท่่าเรอื 
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 ** ทางเรอืจะเปิดใหท้ําการเชค็อนิขึน้เรอืไดป้ระมาณ 5 ช ัว่โมงกอ่นเรอืออกจากท่า ** 

 *** เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเชค็อนิ *** 

1. พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทีม่อีายุการใชง้านเหลอืมากว่า 6 เดอืน  

2. ตั๋วเรอื, Boarding Form ของ Costa  

Welcome on board Costa neoRomantica! 
ขอตอ้นรบัทุกท่านสูเ่รอืสําราญสดุหร ูคอสตา้ นีโอโรมานตกิา้ 

 
หลงัเชค็อนิขึน้เรอืเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิท่านอสิระกบักจิกรรมหลากหลายบนเรอื 

 รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื ทีห่อ้งบุฟเฟ่ตไ์ดต้ามอธัยาศยั 

 ** เวลาอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารหลกัในเสน้ทางนีแ้บ่งเป็น 2 รอบ ** 

 รอบแรก เร ิม่เวลา 17:30    รอบสอง เร ิม่เวลา 20:00 

 ทัง้นีท้่านสามารถตรวจสอบรอบเวลาอาหารทีแ่น่นอนจากเอกสารยนืยนัทีแ่จกอยู่ภายในหอ้ง   

18:00 ขอเชญิท่านนําเสือ้ชชูพีไปรว่มฟังการสาธติระบบเพือ่ความปลอดภยัในการเดนิทาง กบัเรอืสําราญ 

(Emergency Drill) โดยกรณุาเชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก “Today” อกีคร ัง้ 

19:00 เรอืลอ่งออกจากท่ามุ่งหนา้สู ่“เกาะมยิาโกะจมิะ”, ประเทศญีปุ่่น  
 

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa neoRomantica 
 

วนัทีส่าม : 07 เมษายน 2563 เกาะมยิาโกะจมิะ, ประเทศญีปุ่่น  

เรอืจอดเวลา 09:00 – 19:00  [Tender] 

 เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino  

09:00 เรอืจอดบรเิวณดา้นนอกของ “เกาะมยิาโกะจมิะ” (宮古島, Miyakojima) เกาะทีต่ ัง้อยู่ทางใตข้อง

เกาะหลกัในโอกนิาว่า และ เป็นเกาะใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัทีส่ีข่อง

จงัหวดัโอกนิาว่า มีชายหาดทีง่ดงามและเป็นจุดดํานํ้าตืน้, ดํานํ้า

ลกึ เพือ่ชมแนวปะการงัทีด่ทีีสุ่ดแห่งหน่ึงของญีปุ่่น บนเกาะมเีมอืง 

ฮริารา่ (Hirara) เป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีสุ่ดซ ึง่มรีา้นอาหารและบาร ์

เปิดใหบ้รกิาร  เชญิท่านอสิระพกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื 

เลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื สําหรบัท่านทีจ่องทวัรบ์นฝ่ังกบัทาง

เรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายทีท่างเรอืแจง้ เพือ่รอเรยีกลง

จากเรอื  สว่นท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเอง จะสามารถลงจากเรอืไดภ้ายหลงัตามทีเ่รอืแจง้  

ระวางขบัน า้ 57,100 ตนั / ความยาวของเรอื 725 ฟุต / ความกวา้งของเรอื 101 ฟุต / จ านวนผูโ้ดยสารสูงสุด1,800 ท่าน / 
จ านวนหอ้งพกั 789 หอ้ง / จ านวนลูกเรอื  622 คน / จ านวนช ัน้ใหบ้รกิาร (Deck) 12 (10 ช ัน้ส าหรบัผูโ้ดยสาร)   

เปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการในปี 1993  (restyling 2012) 
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 อย่าลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง  (หมายเหต ุ:  ทางเรอืไม่อนุญาต

ใหท้างคณะทําทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง)  

 สถานทีท่่องเทีย่วแนะนํา 

< Maehama Beach, Sunayama Beach  หาดมาเอฮามะ, หาดซนุะยามะ 

< Tuyumya Grave     สสุานทูยูมยิะ 

< Higashi Hennazaki    แหลมฮกิาชเิฮ็นนะซาก ิ

< Irabu Ohashi Bridge   สะพานอริาบุโอฮาช ิ

< Miyakojima Botanical Garden  สวนพฤกษศาสตรม์ยิาโกะจมิะ 

** กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง ** 

 เชญิท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื หรอื อสิระตามอธัยาศยั 

19:00 เรอืลอ่งออกจากท่ามุ่งหนา้สู ่“เมอืงคลุีง”, ประเทศไตห้วนั 

 เชญิท่านรบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

หมายเหตุ  : วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa neoRomantica 
 

วนัทีส่ี ่: 08 เมษายน 2563 คลุีง, ประเทศไตห้วนั 

เรอืจอดเทยีบท่าเวลา 08:00 – 17:00 

 เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino  

08:00 เรอืเทยีบท่าเมอืง “คลุีง” ประเทศไตห้วนั เป็นท่าเรอืทีม่ขีนาดใหญ่

เป็นลาํดบัสองของประเทศ ดว้ยความทีเ่ป็นอ่าวนํ้าลกึทีม่คีวามเป็น

ธรรมชาต ิรายรอบดว้ยภูเขา จงึทําใหม้ีทศันียภาพทีง่ดงาม เชญิ

ท่านอสิระพกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบั

ทางเรอื สาํหรบัท่านทีจ่องทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ 

จุดนัดหมายที่ทางเรอืแจง้ เพื่อรอเรยีกลงจากเรอื  ส่วนท่านที่

สะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเอง จะสามารถลงจากเรอืไดภ้ายหลงัตามทีเ่รอืแจง้ อย่าลมืนํา Costa card 

ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง (หมายเหตุ :  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะทําทวัรบ์นฝ่ัง

ดว้ยตวัเอง)  

 สถานทีท่่องเทีย่วแนะนํา 

< Zhongzheng Park    สวนเจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ 中正公園 

< Heping Island Park   สวนสาธารณะสนัตภิาพ 和平島公園 

< Miaokou Night Market   ตลาดกลางคนืเมยีวโขว廟口夜市 

< Chaojing Park   สวนสาธารณะรมิทะเล 

< National Museum of Marine Science & Technology 

** กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง ** 
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 เชญิท่านรบัประทานอาหารกลางวนั และ อาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารบนเรอื หรอื อสิระตามอธัยาศยั 

17:00 เรอืลอ่งออกจากท่ามุ่งหนา้สู ่“เกาะอชิงิาก”ิ, ประเทศญีปุ่่น 

คํา่นี ้  ท่านจะเพลดิเพลนิและสนุกสนาน กบับรรยากาศของดนตรทีีเ่ตรยีมไวเ้พือ่ท่าน  พรอ้มดว้ยเมนูอาหาร

ทีจ่ดัเตรยีมไวเ้ป็นพเิศษ รวมทัง้ความสาํราญอนัหลากหลายทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวใ้หท้่าน  

หมายเหตุ  : วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa neoRomantica 
 

วนัทีห่า้ : 09 เมษายน 2563 เกาะอชิงิาก,ิ ประเทศญีปุ่่น 

เรอืจอดเทยีบท่าเวลา 08:00 – 17:00 

 เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino  

08:00 เรอืจอดเทียบท่า ณ “เกาะอชิงิาก”ิ, ประเทศญีปุ่่น ตัง้อยู่ห่างจากเกาะหลกัไปทางทิศใตป้ระมาณ 

400 กม. เป็นเกาะทีม่จีดุชมววิสวยๆ หลายจุด พรอ้มมชีายหาดทีม่แีนว

ปะการงัสวยงามหลายแห่ง เชญิท่านอสิระพกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั 

หรอื เลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื สําหรบัท่านทีจ่องทวัรบ์นฝ่ังกบัทาง

เรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายทีท่างเรอืแจง้ เพือ่รอเรยีกลงจาก

เรอื  ส่วนท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเอง จะสามารถลงจากเรอืได ้

ภายหลงัตามทีเ่รอืแจง้ อย่าลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ที่

ลงและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง  (หมายเหตุ :  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะทํา

ทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง)   

 สถานทีท่่องเทีย่วแนะนํา 

< Yonehara Beach     หาดโยเนะฮาระ 

< Sunset Beach     หาดซนัเซต็ 

< Kabira Bay      อา่วคาบริะ 

< Tamatorizaki Observation Point  จดุชมววิทามะโทรซิาก ิ

< Miyara Dunchi     หมู่บา้นซามูไรมยิาระ ดนัจ ิ

< Hirakubo Lighthouse    ประภาคารฮริะคโุบะ 

** กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง ** 

 เชญิท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื หรอื อสิระตามอธัยาศยั 

17:00 เรอืลอ่งออกจากท่ามุ่งหนา้สู ่“โอกนิาวา่”, ประเทศญีปุ่่น  

 เชญิท่านรบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารบนเรอื  

คนืนี ้  ขอใหท้่านนํากระเป๋าใหญ่ ทีผู่กป้ายตดิกระเป๋าใหม่ เรยีบรอ้ยแลว้ วางไวห้นา้หอ้ง 

ภายในเวลาทีเ่รอืกาํหนด(ตรวจสอบเวลาจาก “Today”) ทางเจา้หนา้ทีเ่รอืจะนําไป

เก็บ และ นําลงจากเรอืใหท้่านเพือ่ความสะดวกในการขึน้ฝ่ัง 

 เรยีนแนะนําใหท้่านเตรยีมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใชส้่วนตวั สาํหรบัวนัรุง่ขึน้ 
หมายเหต ุ: วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today  

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa neoRomantica 
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วนัทีห่ก : 10 เมษายน 2563 โอกนิาว่า – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

เรอืจอดเทยีบท่าเวลา 09:55 

 เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino 

หลงัอาหารขอใหทุ้กท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย พรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ ทีท่่านไดร้บัแจง้ 

Today เจา้หนา้ทีจ่ะประกาศเรยีกลงเรอืตามลาํดบัทีท่่านไดร้บั 

09:55 เรอืเทยีบท่าทีท่่าเรอื “นาฮะ” เมอืงโอกนิาวา่, ประเทศญีปุ่่น หลงัผ่านการตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย

แลว้ นําท่านชม “ปราสาทชรุ”ิ (Shuri Castle) ศูนยก์ลาง

ของการบรหิารในอดีต และเคยเป็นที่ประทบัของกษัตรยิม์า

นานหลายศตวรรษ ตวัปราสาทชรูดิ ัง้เดมิ สรา้งขึน้ชว่งปลาย

ยุค 1300 และมีบทบาทสําคญัในการรวมอํานาจเกาะใหเ้ป็น

หน่ึงเดียว  จนไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 อาคารสวยงามที่เห็นในปัจจุบนั

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1992 รวมถงึประตชูเูรม่อน   (Shureimon Gate) อกีทัง้ตวัปราสาทตัง้อยู่บนเนิน

เขา ซ ึง่สามารถมองเห็นทศันียภาพทีง่ดงามเหนือเมอืงนาฮะได ้ 

 เชญิท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ  

16:55 ออกเดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก เทีย่วบนิ KA379  

 บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

18:35 ถงึท่าอากาศยานฮ่องกง เพือ่รอเปลีย่นเคร ือ่ง 

21:35 เดนิทางตอ่ โดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก เทีย่วบนิ CX617 

 บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

23:30 ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

 

     

หมายเหต ุทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 


