
 

 

 

 

 

 

โยโกฮามา - น่านนํา้สากล - เจจู - ฟูกุโอกะ – คุมาโมโตะ – โยโกฮามา 

7 วัน 6 คืน 

Day Port Arrival Departure 

THU YOKOHAMA, JAPAN - 18.00 

FRI High Seas - - 

SAT Gangjeong/Jeju Island 14.00 21.00 

SUN Fukuoka (Hakata) 09.00 18.00 

MON Yatsushiro/Kumamoto 07.30 17.00 

TUE High Seas - - 

WED YOKOHAMA 08.00 - 

 

MSC BELLISSIMA 



 

 

 

วันที ่1 ต้อนรับสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ท่าเรือ โอซันบาชิ โยโกฮาม่า 

14.00 น.  เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ โอซนับาชิโยโกฮาม่า ประเทศญ่ีปุ่ น 

การเดินทางจาก สนามบินฮาเนดะ ไปท่ี ท่าเรือ โอซนับาชิโยโกฮาม่า สามารถเดินทางดว้ย Taxi, จาก

สนามบินใชเ้วลาประมาณ 40 นาที ท่านควรมาถึงท่าเรือเพ่ือเช็คอินเขา้เรือก่อนอย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ โอซนับาชิโยโกฮาม่า ประเทศญ่ีปุ่ น 

ทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรกัษาความปลอดภยัของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 

ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง  

หลงัจากนัน้ท่านสามารถ รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกัจากท่ีโชวอ์ยู่บน บัตร Cruise Card 

ของท่าน หรือเลือกรบัประทานท่ีหอ้งอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาติไดต้ามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการ

แสดงท่ีหอ้งโชวห์ลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วันที ่2 ล่องน่านน้ําสากล - สนุกกับกิจกรรมบนเรืออย่างเต็มที ่

เชา้/กลางวนั ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารท่ีเรือเตรียมไวใ้ห ้

ท่านสามารถเขา้รว่มกิจกรรมท่ีทางเรือจดัใหห้รือพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ตามหอ้งอาหารท่ีทางเรือจดัให ้ 

หลงัจากนัน้ ท่านสามารถรบัชมการแสดงท่ีหอ้งโชวห์ลกั(กรุณาสาํรองท่ีนั่งล่วงหนา้) หรือดนตรีสดตาม

บารต์่างๆทั่วทัง้ลาํเรือ  หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 



 

 

 

 

วันที ่3 เกาะเชจ,ู เกาหลี 

เชา้  ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารท่ีเรือเตรียมไวใ้ห ้

14.00 น.  เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เชจ ู

เกาะเชจนีูจ้ดัเป็นจงัหวดัท่ีเล็กท่ีสดุในประเทศเกาหลีใต ้และในจงัหวดัเชจนูัน้มมีรดกโลก คือ เกาะภเูขา

ไฟเชจแูละอโุมงคล์าวา เกาะเชจนูัน้มีอากาศอบอุ่นแมก้ระทั่งในฤดหูนาว อณุหภมูิแทบจะไมต่ ํ่าไปกว่า

จดุเยือกแขง็ เช จโูด หรือเกาะเชจ ูเป็นเกาะทางตอนใตข้องเกาหลีใต ้ถือเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสดุและเป็น 1 

ใน 9 จงัหวดัของเกาหลีใตอี้กดว้ย เชจโูดเป็นเกาะท่ีเกิดจาการระเบิดของภเูขาไฟเมื่อประมาณ 2 ลา้นปี

ก่อน พืน้ท่ีของเกาะใหญ่ประมาณ 1800 ตารางกิโลเมตร หรือพอๆกบักรุงเทพ พระนครบา้นเรานัน้เอง 

อากาศของท่ีน่ีจะเฉล่ียอยู่ท่ี 22 – 30 องศา ช่วงหนา้หนาวหนา้จะอยู่ท่ีประมาณ 10 ครบั เรียกไดว้่า

เท่ียวๆสบายๆกนัไดต้ลอดทัง้ปีเลยก็วา่ เกาะแห่งนีถื้อเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของชาวเกาหลีใตเ้ลย

ก็ว่าได ้ (คาดวา่คงคลา้ยๆอารมณค์นไทยปลืม้ ภเูก็ต ของบา้นเรานัน้เอง )  ดว้ยความท่ีมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวมากมายเรียกไดว้่ามีครบทกุรูปแบบเลยกว็่าได ้

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารท่ีเรือเตรียมไวใ้ห ้

20.00 น.  ทกุท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือ เกาะเชจู 

21.00 น.  เรือเดินทางออกจาก เกาะเชจู เพ่ือมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือฮะกะตะ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

หลงัมือ้อาหาร อิสระ ใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนกุสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2


 

 

 

 

 

วันที ่4 เดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะ 

เชา้  ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารท่ีเรือเตรียมไวใ้ห ้

09.00 น.  เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ฮะกะตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

ท่ี ฟุกุโอกะ กม็ีสถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจมากมายเลยทีเดียว ซึ่งกม็ีทัง้โซนท่ีเป็นอาคารสาํนกังาน

สมยัใหม่ แหล่งชอ้ปป้ิง ยา่นบนัเทิง สวนสาธารณะ ทะเล พิพิธภณัฑ ์และศาลเจา้ โดยสถานท่ีท่องเท่ียว

แนะนาํหา้มพลาดเมื่อไปเท่ียวฟุกุโอกะ ก็ไดแ้ก่ ฟุกุโอกะทาวเวอร ์ (Fukuoka Tower) ท่ีมจีดุชม

วิว SKY View 123 อยู่ดา้นบนของหอคอย, สวนสาธารณะรมิทะเล อุมิโนะนะกะมิจิ ซีไซดป์ารค์ 

(Uminonakamichi Seaside Park) ท่ีโดดเด่นดว้ยสวนดอกไมป้ระจาํฤดกูาลขนาดใหญ่, สวนคาวาจ ิ

(Kawachi Fuji Garden) ท่ีมีอโุมงคด์อกวิสทีเรียซึง่บานในชว่งกลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

, ท่าเรือโมจิ (Mojiko Port) จดุท่องเท่ียวท่ีใหบ้รรยากาศเหมือนเขา้มาอยูใ่นยโุรปยคุเกา่ ดว้ยอาคาร

สไตลย์โุรปโบราณ, ศาลเจ้าดาไซฟุ เทม็มังกู (Dazaifu Tenmangu) ศาลเจา้เกา่แกช่ื่อดงัของญ่ีปุ่ น

ตัง้แตใ่นยคุเฮอนั เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลชมดอกไมป้ระจาํปีท่ีสาํคญั, ชมหาดทรายท่ีงดงามพรอ้ม

อาหารทะเลรสเลิศกนัท่ีคาบสมุทรอิโตะชิมะ (Itoshima Hanto) และริมทะเลโมโมจิ (Momochi 

Seaside)  

 

 

 

 

 

  

17.00 น.  ทกุท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือ ฮะกะตะ 

21.00 น.  เรือเดินทางออกจาก เมืองฟุกุโอกะ เพ่ือมุ่งหนา้สู่ คมุาโมโตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

หลงัมือ้อาหาร อิสระ ใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนกุสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.jnto.or.th/newsletter/flowers-garden-in-kyushu/
https://www.jnto.or.th/newsletter/flowers-garden-in-kyushu/
https://www.jnto.or.th/newsletter/wisteria-fuji-flower/
https://www.jnto.or.th/newsletter/wisteria-fuji-flower/


 

 

 

 

วันที ่5 เดินทางถึงเมืองคุมาโมโตะ 

เชา้  ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารท่ีเรือเตรียมไวใ้ห ้

7.30  เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ คมุาโมโตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

คุมาโมโตะ (Kumamoto:熊本) จังหวัดในภูมิภาคคิวชู มีหมีดาํคุมะมง (Kumamon) เป็นมาสค็อตประจาํ

จังหวัดท่ีโด่งดังไปทั่วโลก ผู้คนนิยมเลีย้งสัตวแ์ละปลูกผืชพักผลไม ้เป็นจังหวัดท่ีส่งออกแตงโมเป็น

อนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของคุมาโมโตะ ไดแ้ก่ ภูเขาไฟท่ียงัปะทุอยู่ชื่อว่า ภูเขา

ไฟอะโสะ (Mount Aso) บริเวณโดยรอบเป็นแอ่งภูเขาไฟท่ีสวยงามมาก ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto-

jo) ปราสาทท่ีประสบภัยแผ่นดินไหว แต่มีการซ่อมแซมใหม่จนสวยงามดังเดิม คุโรคาวะออนเซ็น 

(Kurokawa Onsen) บ่อนํา้พุรอ้นธรรมชาติ เงียบสงบเหมาะกับการไปผ่อนคลาย  สวนซุยเซ็นจิ (Suizen-ji 

Park) สวนสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแทท่ี้ผลดัเปล่ียนความงามไปในทกุฤดกูาล 

 

 

เทศกาลของคมุาโมโตะมกัเป็นเทศกาลเก่ียวกบั “ไฟ” เพราะมีภเูขาไฟอะโสะเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเท่ียว 

เช่น เทศกาลไฟแห่งอะโสะ (Aso Fire Festival)  ท่ีมีไฮไลทต์อนจดุไฟเป็นตวัอกัษร “火” ซึง่หมายถงึ 

“ไฟ” เทศกาลฮิโนะคนิุ (Hinokuni Matsuri) เทศกาลท่ีจดัขึน้ทั่วจงัหวดั ผูค้นจะออกมาแสดงเตน้ราํแบบ

ต่างๆ ในชดุสีแดงท่ีส่ือถึงไฟ และยงัมเีทศกาลอยา่งเทศกาลชิจิโจฟรุุซาโตะคอสมอส (Shichijo Furusato 

Cosmos Matsuri) ชมทุง่ดอกดาวกระจาย (คอสมอส) ท่ีสวยสดุๆ 

16.00 น.  ทกุท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือ คุมาโมโตะ 

17.00 น.  เรือเดินทางออกจาก คุมาโมโตะ เพ่ือมุ่งหนา้สู่ น่านนํา้สากล 

 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

หลงัมือ้อาหาร อิสระ ใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือสนกุสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 



 

 

 

 

เชา้/กลางวนั ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารท่ีเรือเตรียมไวใ้ห ้

ท่านสามารถเขา้รว่มกิจกรรมท่ีทางเรือจดัใหห้รือพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ตามหอ้งอาหารท่ีทางเรือจดัให ้ 

หลงัจากนัน้ ท่านสามารถรบัชมการแสดงท่ีหอ้งโชวห์ลกั(กรุณาสาํรองท่ีนั่งล่วงหนา้) หรือดนตรีสดตาม

บารต์่างๆทั่วทัง้ลาํเรือ  หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันที ่6 ล่องน่านน้ําสากล - สนุกกับกิจกรรมบนเรืออย่างเต็มที ่



 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือ โอซันบาชิ โยโกฮาม่า 

09.30 น. ทกุท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือสาํราญ พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระ 

7 วนั 6 คืน ลอ่งเรอืสาํราญประเทศญ่ีปุ่ น 

MSC BELLISSIMA 

 

อตัราค่าบรกิาร 

27 Jul – 2 Aug 2023 

 

 

Deluxe Interior SOLD OUT 

Deluxe Oceanview 2,038 USD/Person 

Deluxe Balcony 2,438 USD/Person 

 

  

Deluxe Interior     Deluxe Oceanview 

วันที ่7 โยโกฮาม่า – ประเทศญ่ีปุ่ น 



 

 

 

 
Deluxe Balcony 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

• หอ้งพกับนเรือ หอ้งพกัคู่ รวม 7 คืน (พกัสองท่านต่อหอ้ง), ภาษีท่าเรือ  

• ภาษีท่าเรือ 

• อาหารทกุมือ้บนเรือ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ) 

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

• ทิปพนกังานบนเรือ 14.50 USD ต่อท่าน x 6 คืน (87USD) 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป –กลบั 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่า(ถา้มี) 

• ค่าทวัรบ์นฝ่ัง(Shore Excursion)ในแต่ละเมืองที่เรือจอดเทียบท่า 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ระบไุวใ้นรายการเช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าอินเตอรเ์น็ท, ค่าเครื่องด่ืม 

ฯลฯ 

• ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

• รถรบัสง่ สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน 

• แพ็คเกจ Wifi, แพ็คเกจเครื่องด่ืม บนเรือ 

• อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกบัทางเรือ 

• ค่า PCR (ถา้มี ตามท่ีรฐักาํหนด) 

• ค่าประกนัการเดินทาง รวมถึงค่าประกนัสขุภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเท่ียว 

• ค่าทาํ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport 

 

ขอ้แนะนาํควรเลือกเท่ียวบิน ท่ีไปถึงสนามบินฯล่วงหนา้ก่อนเวลาเช็คอินขึน้เรือ ประมาณ 3 ชั่วโมงขึน้ไป 



 

 

 

 

เงื่อนไขการชาํระเงิน (เมื่อทาํการจอง) 

กรุณาชาํระค่าแพค็เกจ ยอดเต็มจาํนวน หลงัจากท่ีไดร้บัการย่ืนยนัท่ีนั่งว่างจากทางเรือภายใน 1-2วนัทาํ

การพรอ้มสง่สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายภุายใน 6 เดือน นบัจากวนัเริ่มเดินทาง/หนงัสือ

เดินทางเลม่ใหม่สามารถเดินทางไดเ้ลย) 

 

หมายเหต ุ

1. สาํหรบัผูม้ีครรภ ์กรณีอายุครรภเ์กิน 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรือ 

2. สาํหรบัเด็กอายุตํ่ากว่า 6 เดือน ไม่อนญุาตใหข้ึน้เรือ 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรียมพาสปอรต์มา ณ วนัเดินทางทกุครัง้ และตอ้งมีอายมุากว่า 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง

กลบั 

4. บรษัิทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของ

ไทยไม่อนญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมือง 

5. บรษัิทฯสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน, การ

เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรือเกิดเหตสุดุวิสยัในการ

เดินทาง 

6. บรษัิทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  


