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Date Port Arrival Departure 

D1 – 13APR20 
Bangkok – Okinawa  by flight 
Okinawa (Japan) Embark  22:00 

D2 – 14APR20  Cruising - - 
D3 – 15APR20  Hualine (Taiwan) 08:00 18:00 
D4 – 16APR20 Keelung (Taiwan) 07:00 15:00 
D5 – 17APR20 Okinawa (Japan) 14:00 Disembark 
D6 – 18APR20 Okinawa – Bangkok by flight 

 
 *** จองด่วนจ านวนจ ากัด *** 

  ราคาห้องพักบน
เรือ ต่อท่าน (บาท) 

ประเภทห้องพักบนเรือ [Classic] 
3rd & 4th 

(ผู้ใหญ่) 

เด็กอายุต ่า
กว่า 18 ปี 

*** 
พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 

เด็กอายุต ่า   
กว่า 12 ปี *** 
พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 
Inside 

ห้องด้านใน 
Outside 

ห้องมีหน้าต่าง 
Balcony 

ห้องมีระเบียง 

13 – 18 เม.ย. 63 55,900 58,900 62,900 47,900 42,900 39,000 
 
ราคานี้รวม 

1. ต๋ัวเครื องบินชั้นประหยัด ในเส้นทาง BKK – Okinawa – BKK โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก 
2. ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 4 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)  /  ภาษีท่าเรือ และ คา่ประกันบนเรือ   
3. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 
4. ห้องพัก 1 คืนที โอกินาว่า พร้อมอาหารเช้า  
5. ทัวร์ที โอกินาว่าตามที ระบุในรายการ (โดยยืดเที ยวบิน และ ตารางการเดินเรือเป็นหลัก) 
6. ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื อนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคานี้ไม่รวม 

1. Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax] 
2. ค่าวีซา่ (ถ้ามี) , ค่าทัวรบ์นฝั่ง, คา่ใชจ้่ายส่วนตัว, ภาษีมูลคา่เพิ ม 7%, ภาษีหัก ณ ที จ่าย 3% 
3. ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 62.00 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 31.00 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน     : 1. ช าระมัดจ า 15,000 หลังจากห้องพักได้รับการยืนยัน 
    2. ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 20 ธันวาคม 2562 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  :    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินในทุกกรณี 
 
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงราคา ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จ่านวนห้องพักบนเรือและสายการบินที ยังว่าง 
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หมายเหตุ 
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงราคา ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ่านวนห้องพักบนเรือและสายการบินที 

ยังว่าง 
2. ในกรณีที มีจ่านวนผู้เดินทางน้อยกว่า 16 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีชาวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบเรื องวีซ่าก่อนจอง และต้องมีวีซ่าพร้อมก่อนเดินทาง (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)  
4. การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสิทธิ์ ของทางสถานทูต  
5. สตรีที มีอายุครรภ์ต้ังแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ข้ึนเรือ 
6. ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 6 เดือน ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ข้ึนเรือ 
7. กรณีที เจ้าหน้าที ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

ได้ 
8. ** ส าคัญ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที ท่านช่าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อัน

เนื องมาจากการกระท่าที ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ ท้ังนี้ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง  และการพิจารณาเป็นของเจ้าหน้าที ตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ทางหัวหน้าทัวร์
และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ท้ังส้ิน 

9. ระหว่างการเดินทางท่องเที ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที ยวบิน, การเปลี ยนแปลงโปรแกรมการ
ท่องเที ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 

11. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซึ งเป็นไปตามโปรแกรมการเดินทางของทาง
เรือเป็นหลัก  โดยการเปลี ยนแปลงดังกล่าวไม่จ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้จะค่านึงถึงความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นส่าคัญ 
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รายการล่องเรอืส าราญ Costa neoRomantica (ฉบับย่อ) 
13 – 18 เมษายน 2563 

วันท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

D 1 
13 เมษายน 2563 

กรุงเทพฯ – โอกินาว่า – 
Costa neoRomantica 

02:30 
 
 

06:35 
10:25 
12:10 
15:55 

 
 
 

ค ่า 
22:00 

ผู้เดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 แถว M 
 รับเอกสารการเดินทางจากเจ้าหน้าที  ที รอต้อนรับท่าน  
 ท่าการเชค็อิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก 
ออกเดินทางสู่โอกินาว่า โดยเที ยวบิน CX616 
ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง รอเปลี ยนเครื อง 
ออกเดินทางโดยเที ยวบิน KA378 
ถึงท่าอากาศยานนาฮะ, โอกินาว่า ประเทศญี ปุ่น 
หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  ท่าเรือนาฮะ เพื อท่าการเช็คดินขึ้นเรือส่าราญ Costa 
neoRomantica “กรุณาเช็คอินขึ้นเรืออย่างน้อย 2 ชัว่โมงก่อนเรือออกจากท่า” 
รับประทานอาหารค ่า บนเรือ 
เรือออกจากท่า มุ่งหน้าสู่เมืองฮัวเหลียน, ประเทศไต้หวัน 

พักบนเรือ Costa neoRomantica 

D 2  
14 เมษายน 2563 

@ SEA 

เช้า 
 

กลางวัน / ค า่ 

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 
อิสระตามอัธยาศัย 
รับประทานอาหารกลางวัน / ค ่า บนเรือ 

พักบนเรือ Costa neoRomantica 

D 3 
15 เมษายน 2563 

เมืองฮัวเหลียน 
08:00 – 18:00 

เช้า 
08:00 

 
กลางวัน / ค า่ 

18:00 

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 
รือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือฮัวเหลียน, ประเทศไต้หวัน 
ลงเที ยวตามโปรแกรมที ท่านเลือกซื้อ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 
รับประทานอาหารกลางวัน / ค ่า บนเรือ 
เรือออกจากท่า มุ่งหน้าสู่เมือคีลุง, ประเทศไต้หวัน 

พักบนเรือ Costa neoRomantica 

D 4 
16 เมษายน 2563 

เมืองคีลุง 
07:00 – 15:00 

เช้า 
07:00 

 
กลางวัน / ค า่ 

15:00 

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 
เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือคีลุง, ประเทศไต้หวัน 
ลงเที ยวตามโปรแกรมที ท่านเลือกซื้อ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 
รับประทานอาหารกลางวัน / ค ่า บนเรือ 
เรือออกจากท่า มุ่งหน้าสู่โอกินาว่า, ประเทศญี ปุ่น 

พักบนเรือ Costa neoRomantica 

D 5 
17 เมษายน 2563 

เมืองโอกินาว่า  
14:00 

เช้า / กลางวัน 
14:00 

 
ค ่า 
 

รับประทานอาหารเช้า และ กลางวันบนเรือ 
เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือนาฮะ  
หลังเช็คเอาท์ ถนนโคคุไซ 
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ น 
หลังอาหารเดินทางเข้าที พัก  

พักค้างคืน @ Hotel Torifito Naha หรือ เทียบเท่า 

D 6 
18 เมษายน 2563 

โอกินาว่า – กรุงเทพฯ 
 

เช้า 
 
 

16:55 
18:35 
21:35 
23:30 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
หลังเช็คเอาท์  พิพิธภัณฑ์สัตว์น่้าชุระอุมิ  อาหารกลางวัน 
   สนามบิน 
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที ยวบิน KA379 
ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง รอเปลี ยนเครื อง 
ออกเดินทางโดยเที ยวบิน CX617 
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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วันแรก : 13 เมษายน 2563 กรุงเทพ – ฮ่องกง – โอกินาว่า  

02:30 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 6 แถว M เคาน์เตอร์สายการบิน Cathay Pacific กรุณาเดินทางถึง
สนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 5 ชั่วโมงเพ่ือท าการ เช็คอิน แลกบอร์ดด้ิงพาสต์ และ โหลดสัมภาระด้วยตัวท่านเอง 

06:35 ออกเดินทางสู่ฮ่องกง, โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที ยวบิน CX616 
 อาหารและเครื องดื ม บริการบนเครื อง 
10:25 ถึงท่าอากาศยานฮ่องกง เพื อรอเปลี ยนเครื อง 
12:10 จากน้ันเดินทางต่อ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที ยวบิน KA378 
15:55 ถึงท่าอากาศยานนาฮะ เมืองโอกินาว่า, ประเทศญี ปุ่น  

Welcome to OKINAWA 
 ขอตอนรับท่านสู่ “โอกินาว่า” จังหวัดทางใต้สุดของประเทศญี ปุ่นที ประกอบด้วยเกาะโอกินาว่าและเกาะย่อยอีกกว่า 160 แห่ง เป็นเขตกึ ง

ร้อนแตกต่างจากเกาะฮอนชูซึ งเป็นเขตอบอุ่น ที นี จึงมีเอกลักษณ์อยู่ที สภาพอากาศอบอุ่นสบาย 
 หลังผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น่าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ “นาฮะ” เพื อท่าการเช็คอินขึ้นเรือ  
 ** ทางเรือจะเปิดให้ท่าการเช็คอินขึ้นเรือได้ประมาณ 5 ชั วโมงก่อนเรือออกจากท่า ** 
 *** เอกสารที ต้องใช้ในการเช็คอิน *** 

1. พาสปอร์ตผู้เดินทางที มีอายุการใช้งานเหลือมากว่า 6 เดือน  
2. ต๋ัวเรือ, Boarding Form ของ Costa  

Welcome on board Costa neoRomantica! 
ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือส่าราญสุดหรู คอสต้า นีโอโรมานติก้า 

 
หลังเช็คอินขึ้นเรือเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ที ห้องบุฟเฟ่ต์ได้ตามอัธยาศัย 
 
 ** เวลาอาหารค่ าท่ีห้องอาหารหลักในเส้นทางนี้แบ่งเป็น 2 รอบ ** 
 รอบแรก เร่ิมเวลา 17:30    รอบสอง เร่ิมเวลา 20:00 
 
ทั้งน้ีท่านสามารถตรวจสอบรอบเวลาอาหารที แน่นอนจากเอกสารยืนยันที แจกอยู่ภายในห้อง 
 
21:00 ขอเชิญท่านน่าเสื้อชูชีพไปร่วมฟังการสาธิตระบบเพื อความปลอดภัยในการเดินทาง กับเรือส่าราญ (Emergency Drill) โดยกรุณาเช็คเวลาที 

แน่นอนจาก “Today” อีกครั้ง 
22:00 เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “ฮัวเหลียน”, ประเทศไต้หวัน 
 

พักค้างคืนบนเรือส าราญ Costa neoRomantica 
 

ระวางขบัน ้า 57,100 ตนั / ความยาวของเรอื 725 ฟุต / ความกวา้งของเรอื 101 ฟุต / จ านวนผูโ้ดยสารสูงสุด1,800 ทา่น / 
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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วันท่ีสอง : 14 เมษายน 2563 ล่องทะเล 

@ Sea @ 

 รับประทานอาหารเช้าที ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino 

  ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ Facilities ต่าง ๆ ที มีอยู่มากมาย  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน และ ค ่า ที ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino 

 ขอเชิญท่านชมการ แสดงจากนักแสดงมืออาชีพ หรือจะร่วมสนุกสนานกับการเต้นร่า หรือ ค ่าคืนไนท์กับ Rock’n Roll ที จะท่าให้ท่าน

เพลิดเพลินอย่างไม่รู้จบ ที ห้อง Grand Bar หรือ Cabaret Vienna ในทุกๆ วัน หรือเสี ยงโชคในคาสิโนตามอัธยาศัย   

หมายเหตุ  : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาท่ีแน่นอนจาก Today อีกคร้ัง 
 

พักค้างคืนบนเรือส าราญ Costa neoRomantica 
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วันท่ีสาม : 15 เมษายน 2563 ฮัวเหลียน, ประเทศไต้หวัน 

เรือจอดเทียบท่าเวลา 08:00 – 18:00 
 รับประทานอาหารเช้าที ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino  

08:00 เรือเทียบท่าเมือง “ฮัวเหลียน,” ประเทศไต้หวัน หรือ “ฮวาเหลียน” ต้ังอยู่ทางฝั่งตะวันออกของไต้หวันติดมหาสมุทรแปซิฟิค ฮัวเหลียนเป็น
เมืองใหญ่ที สุดของไต้หวัน ที โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์   จึงท่า
ให้ความเจริญทางวัตถุเดินทางเข้าสู่ที นี ช้ากว่าเมืองอื นๆ  และด้วยทัศนียภาพสวยงาม
ของแนวชายฝั่งผนวกกับวิถีชนบทที ผู้คนเปี่ยมน่้ามิตรไมตรี  จึงกลายเป็นเสน่ห์ของฮัว
เหลียน  จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ งในจังหวัดที สวยที สุดในไต้หวัน จนได้รับการต้ัง
ฉายาให้เป็น“สวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน”  เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ 
เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ ส่าหรับท่านที จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ 
จุดนัดหมายที ทางเรือแจ้ง เพื อรอเรียกลงจากเรือ  ส่วนท่านที สะดวกเดินทางท่องเที ยว
เอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามที เรือแจ้ง อย่าลืมน่า Costa card ติดตัวมา
ด้วยทุกครั้งที ลงและขึ้นเที ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะท่าทัวร์
บนฝั่งด้วยตัวเอง)  สถานที ท่องเที ยวแนะน่า  

< อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ    (Taroko National Park) 
< ทะเลสาบเจ็ดดาว – หาดซีซิงถัน   (Qixingtan) 
< ทะเลสาบหลีหยู่ หรือ ทะเลสาบปลาคาร์ฟ   (Liyu (Carp) Lake) 
< วัดชิงซิ วเยี ยน    (Qing-Xiu Temple)  
< สวนอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมฮวาเหลียน 

(Hualien Cultural Creative Industries Park) 
** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพ่ือไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ** 

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 
18:00 เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “คีลุง”, ประเทศไต้หวัน 
 

พักค้างคืนบนเรือส าราญ Costa neoRomantica 
 

วันท่ีสี่ : 16 เมษายน 2563 คีลุง, ประเทศไต้หวัน 

เรือจอดเทียบท่าเวลา 07:00 – 15:00 
 รับประทานอาหารเช้าที ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino  

07:00 เรือเทียบท่าเมือง “คีลุง” ประเทศไต้หวัน เป็นเมืองที มีขนาดใหญ่เป็นล่าดับสองของประเทศ 
ด้วยความที เป็นอ่าวน่้าลึกที มีความเป็นธรรมชาติ รายรอบด้วยภูเขา จึงท่าให้มีทัศนียภาพที 
งดงาม เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ 
ส่าหรับท่านที จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที ทางเรือแจ้ง เพื อรอ
เรียกลงจากเรือ  ส่วนท่านที สะดวกเดินทางท่องเที ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลัง
ตามที เรือแจ้ง อย่าลืมน่า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที ลงและขึ้นเที ยวบนฝั่ง (หมาย
เหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะท่าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)  

 สถานที ท่องเที ยวแนะน่า 
< Zhongzheng Park    สวนเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ 中正公園 
< Heping Island Park   สวนสาธารณะสันติภาพ 和平島公園 
< Miaokou Night Market   ตลาดกลางคืนเมียวโขว廟口夜市 
< Chaojing Park   สวนสาธารณะริมทะเล 
< National Museum of Marine Science & Technology 

** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพ่ือไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ** 
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 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย 
15:00 เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “โอกินาว่า”, ประเทศญี ปุ่น  

 เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ  
ขอเชิญท่านชมการ แสดงจากนักแสดงมืออาชีพ หรือจะร่วมสนุกสนานกับการเต้นร่า หรือ ค ่าคืนไนท์กับ Rock’n Roll ที จะท่าให้ท่าน
เพลิดเพลินอย่างไม่รู้จบ ที ห้อง Grand Bar หรือ Cabaret Vienna ในทุกๆ วัน หรือเสี ยงโชคในคาสิโนตามอัธยาศัย 

คืนนี้   ขอให้ท่านน่ากระเป๋าใหญ่ ที ผูกป้ายติดกระเป๋าใหม่ เรียบร้อยแล้ว วางไว้หน้าห้อง ภายในเวลาที เรือก่าหนด(ตรวจสอบเวลาจาก “Today”) 
ทางเจ้าหน้าที เรือจะน่าไปเก็บ และ น่าลงจากเรือให้ท่านเพื อความสะดวกในการขึ้นฝั่ง 

 เรียนแนะน่าให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว ส่าหรับวันรุ่งขึ้น 
หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today  

พักค้างคืนบนเรือส าราญ Costa neoRomantica 

 

วันท่ีห้า : 17 เมษายน 2563 โอกินาว่า, ประเทศญ่ีปุ่น 

เรือจอดเทียบท่าเวลา 14:00 

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino 

หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ที ท่านได้รับแจ้ง Today เจ้าหน้าที จะประกาศเรียกลง

เรือตามล่าดับที ท่านได้รับ 

14:00 เรือเทียบท่าที ท่าเรือ “นาฮะ” เมืองโอกินาว่า, ประเทศญี ปุ่น หลังผ่านการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น่าท่าน เดินทางสู่ “ถนนโคคุไซ” 

(Kokusai Dori) เป็นถนนหลักของนาฮะ ที เต็มไปด้วยร้านค้าขายของฝาก และร้านอาหารที เรียงตัวกันอยู่อย่างมากมาย โดยมีจุดเริ มต้นจาก 

Mitsukoshi mae Okinawa ภายในย่านเดียวกัน ยังมี “ถนนเฮวะ” (Heiwa Dori) แหล่งรวบรวมศิลปหัตกรรมและของฝากจากโอกินาว่า

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ น  

 หลังอาหารน่าท่านเดินทางเข้าสู่ที พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  
 

พักค้างคืน @ Hotel Torifito Naha หรือ เทียบเท่า 
 

วันท่ีหก : 18 เมษายน 2563 โอกินาว่า – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
หลังเช็คเอาท์ น่าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าชุระอุมิ (Churaumi Aquarium) จุดแสดงสัตว์ทะเลซึ งอาศัยอยู่ในทะเลบริเวณโอกิ
นาวา ไฮไลท์ของที นี คือ “ฉลามวาฬ” ที ว่ายน่้าอย่างสบายใจในแทงก์ขนาดใหญ่ “Kuroshio Sea”  

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหาร น่าท่านเดินทางกลับสู่สนามบิน  
16:55 ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที ยวบิน KA379  
 บริการอาหารและเครื องดื มบนเครื อง 
18:35 ถึงท่าอากาศยานฮ่องกง เพื อรอเปลี ยนเครื อง 
21:35 เดินทางต่อ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที ยวบิน CX617 
 บริการอาหารและเครื องดื มบนเครื อง 
23:30 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


