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วนัแรกของการเดนิทาง กรุงเทพ – สนามบนิฟุกโุอกะ    

 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ                         

กรุณาเดนิทางถงึสนามบนิล่วงหน้าก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างน้อย 3 ช ัว่โมงเพือ่ทําการ 

เชค็อนิ แลกบอรด์ดิง้พาสตแ์ละโหลดสมัภาระดว้ยตวัท่านเอง  

  

วนัทีส่องของการเดนิทาง ฟุกุโอกะ - ท่าเรอืฮากาตะ 

              ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เหนิฟ้าสู่เมอืงฟุคโุอะกะ ดว้ยเทีย่วบนิที ่   

              ถงึสนามบนิฟุคโุอกะ, ประเทศญีปุ่่ น  

Welcome to Fukuoka, Japan 
ฟุกโุอะกะ  จงัหวดัทีต่ดิทะเลทัง้ 3 ดา้น และโอบลอ้มดว้ยภูเขาทีเ่ขยีวชอุ่ม 

เต็มไปดว้ยธรรมชาตทิี่งดงาม สามารถเพลิดเพลินกบัการท่องเที่ยว แถมยงั 

เป็นประตสููก่ารตดิตอ่กบัชาตเิอเซยี เชน่จนี และ เกาหลมีาเป็นเวลานาน จวบ

จนบดันี ้โบราณสถานต่างๆ ในจงัหวดั ยงัคงกลิ่นไอของประวตัิศาสตรแ์ละ

วฒันธรรมไว ้ 

 

หมายเหต ุ: การเดนิทางจากสนามบนิสูท่า่เรอืฮากาตะ ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 30 – 45  นาท ีโดยรถ

แท็กซี ่ คา่ใชจ้า่ยโดยประมาณเทีย่วละ Yen 4,000  ** ราคาดงักลา่วไม่รวมอยูใ่นรายการ ** 

 

12.00 ถงึท่าเรอืฮากาตะ   (Hakata Port : Chuo Futo Cruise Center) 

เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเชค็อนิ  

1. พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืมากวา่ 6 เดอืน  

2. ตั๋วเรอื, Boarding Form ของ Costa  

3. Health Form  

4. ใบ ต.ม.ขาเขา้-ขาออกประเทศไทย และ ญีปุ่่ น (ถา้ม)ี 

5. บตัรเครดติ 

(กรุณาเชค็อนิล่วงหน้าก่อนเรอืออกจากท่าอย่างน้อย 3 ช ัว่โมง ระหว่างเวลา 12.00 – 15.00 น) 

ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่เรอืสําราญอติาลสุีดหรู  Costa neoRomantica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระวางขบันํ้า  57,100 ตนั  / ความยาวของเรอื 725ฟุต /  ความกวา้งของเรอื  101 ฟุต  / จาํนวนผูโ้ดยสาร สงูสดุ1,800 
ทา่น  / จาํนวนหอ้งพกั 789 หอ้ง / จาํนวนลกูเรอื  622 คน / จาํนวนช ัน้ใหบ้รกิาร (Deck)  12 (10 ช ัน้สาํหรบัผูโ้ดยสาร)  

เปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการ  1993   (restyling 2012) 
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 หลงัจากน้ันท่านสามารถขึน้ไปรบัประทานอาหารกลางวนัทีไ่ดห้อ้งอาหารบุฟเฟ่ต ์(Deck 10 ทา้ย

 เรอื)  หลงัอาหารเชญิทา่นพกัผ่อนอสิระกบักจิกรรมหลากหลายบนเรอื  

15.00 ขอเชญิทา่นน าเสือ้ชชูพีจากหอ้งพกัของทา่นมาเขา้รว่มฟังการสาธติระบบความปลอดภยับน

เรอื (Emergency Drill )  กรณุาเชค็เวลาทีแ่น่นอนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้  

16.00  เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู่ไมซรุ ุ(Maizuru) 

ค ่า เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

 หมายเหต ุเวลาอาหารเย็นตามมาตราฐานเอเซยี  แบ่งเป็น 2 รอบ  

 รอบแรกเร ิม่  ตัง้แตเ่วลา 17.30 น.   

 รอบสองเร ิม่ ตัง้แตเ่วลา 20.00 น.  

 (Premium class จะสามารถเลอืกเวลาในการรบัประทานอาหารคํา่ล่วงหน้าได)้ 

หมายเหต ุ วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืสําราญ C o s t a n e o R o m a n t i c a    

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง ไมซรุุ (Maizuru)   

 

Welcome to Maizura 

 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 15.00 – 23.00  

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์

เชา้นีท้า่นสามารถออกกาํลงักายดว้ยการจ็อกกิง้บนจ็อกกิง้แทรคระยะทาง 140 เมตร หรอืจะวา่ยนํา้  

ออกกาํลงักายทีห่อ้งยมิ เพือ่ความสดชืน่ 

 

 

 

 

 

 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์
15.00  เรอืเทยีบท่าเมอืงสู่ ไมซรุุ (Maizuru),  เป็นเมอืงในจงัหวดัเกยีวโต ประเทศญีปุ่่ น ตดิกบัทะเลญีปุ่่ น

ทางทศิเหนือ เป็นเมอืงท่าส าคญัดา้นทะเลญีปุ่่ น สถาปนาขึน้เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม ค.ศ. 1943 มี

จ านวนประชากร 89,626 คน ในปี ค.ศ. 2008  อสิระพกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัร ์

บนฝ่ังกบัทางเรอื  

 เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายทีท่างเรอืประกาศ เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  อย่าลมืนํา Costa card 

ตดิตวัมาดว้ยทกุคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง ทวัรแ์นะนําดงันี ้

 หมายเหต ุ:  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะท าทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง  

Code: 01T5 Amanohashidate and Funaya Boat houses of Ine 6 HRS  US$99.00/Adult   

Code: 01T9 Maizuru & Fukuchiyama Half day    41/2 HRS       US$100.00/Adult 

Code: 01W0 The Best of Maizuru     4 HRS            US$75.00/Adult 

*** กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง *** 
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 เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

23.00  เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สูเ่มอืงคานาซาวา่ (Kanazawa)  

หมายเหต ุ วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

 

  พกัคา้งคนืบนเรอืสําราญ C o s t a n e o R o m a n t i c a    

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง คานาซาวะ (Kanazawa) 

 

Welcome to Kanazawa  
 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 08.00 – 18.00   

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino  

08.00 เรอืเทยีบทา่เมอืงคานาซาวะ  ตัง้อยูบ่รเิวณภาคเหนือส่วนกลางของอชิคิาวะ  เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนเร ือ่ง 

คณุภาพของงานฝีมอื อาหารพืน้บา้นรสเลศิ ธรรมชาตทิีส่วยงาม คานาซา

วะ เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอนัรุง่เรอืง และ อารยธรรมอนัล า้ค่าตัง้แต่

สมยัเอโดะ    อสิระพกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบั

ทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรอืประกาศ เพื่อรอเรยีกลง

จากเรอื  อย่าลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบน

ฝ่ัง ทวัรแ์นะนําดงันี ้

หมายเหต ุ:  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะท าทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง  

Code: 01U4 Kanazawa Full day   8 HRS [L]  US$ 95.00/Adult  

Code: 01U5 Wordl Heritage Shirakawa – Go  71/2 HRS [L]  US$ 100.00/Adult 

Code: 01U7 The Best of Kanazawa    51/2HRS           US$ 65.00/Adult 
*** กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง *** 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบฟุเฟ่ต ์

18.00  เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สูเ่มอืงซะไคมนิะโตะ / มะสเึอะ (Sakaiminato / Matsue), ประเทศญีปุ่่ น   

 เชญิท่านรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 
ค ่านี ้  ทางเรอืจะจดั Welcome Party Night  เลีย้งตอ้นรบัท่านผูม้ีเกยีรต ิท่านจะ

เพลดิเพลนิและสนุกสนาน กบับรรยากาศของดนตรทีีเ่ตรยีมไวเ้พือ่ท่าน  พรอ้มดว้ย

เมนูอาหารทีจ่ดัเตรยีมไวเ้ป็นพเิศษ รวมทัง้ความส าราญอนัหลากหลายทีไ่ดจ้ดัเตรยีม

ไวใ้หท้า่น  

หมายเหต ุ วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

 

  พกัคา้งคนืบนเรอืสําราญ C o s t a n e o R o m a n t i c a    
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง ซะไคมนิะโตะ / มะสเึอะ  (Sakaiminato / Matsue), ประเทศญีปุ่่น 

 

Welcome to sakaiminato / Matsue  
 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 08.00 – 17.00  

** หมายเหต: ขึน้เรอืวนัที ่04 ก.ค.61 เฉพาะวนัที ่5 ของการเดนิทางเปลีย่นเป็น Hamada [10.00 – 19.00] 
 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino 

08.00  เรอืเทยีบทา่เมอืงซะไคมนิะโตะ, ประเทศญีปุ่่ น มชี ือ่เสยีงดา้นทีพ่กัตากอากาศ ออนเซน็ตดิทะเล และ  

อาหารทะเล  สีสนัที่สําคญัของเมืองนี้คือ ถนนสายภูติพราย 

(Mizuki Shigeru Road) ซึง่เป็นตวัการต์ูนเหล่าผีๆ ทัง้หลาย ตวั

ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดคอื เจา้ผีนอ้ยคทิาโร ่(Kitaro) กจิกรรมทีน่่าสนุก

ของเมอืงนีเ้ป็นการแรลลีต่ามหาตวัแสตมป์รูปผทีีซ่อ่นอยู่ตามมุม

ต่างๆในเมอืง ทัง้หมด 37 ตวั หากใครหาไดค้รบ ก็สามารถนํามา

แลกประกาศนียบตัรภตูพิราย และ แสตมป์สทีองได ้(สมุดสะสมแสตมป์ราคา 100 เยน ดา้นในเป็นชือ่

และขอ้มูลเป็นภาษาญีปุ่่ นเกีย่วกบัปีศาจกว่า 100 ตวั และมชีอ่งเวน้ไวใ้หเ้ราตามหาตราปั๊ม)  อสิระ

พกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื  

 เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายทีท่างเรอืประกาศ เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  อย่าลมืนํา Costa card 

ตดิตวัมาดว้ยทกุคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง ทวัรแ์นะนําดงันี ้

 หมายเหต ุ:  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะท าทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง 

Code: 01UM Great Izumo Taisha Shrine & Shimane Museum 7HRS[L]        US$120.00/Adult 

Code: 01UO Matsue Castel & Horikawa River Cruising 61/2HRS[L]    US$120.00/Adult 

Code: 01UQ Tottori Manga Tour for Family   7HRS            US$105.00/Adult 

Code: 01US  Tottori Sand Dunes & Sand Museum   7HRS[L]        US$120.00/Adult 
*** กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง *** 
 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบฟุเฟ่ต ์
17.00 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู่เมอืงปูซาน (Pusan) ประเทศเกาหลใีต ้ 
 

 เชญิท่านรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

ค ่าคนืนี ้ ขอเชญิทา่นอสิระเลอืกชมการแสดงโชวท์ีท่างเรอืจดัไวต้อ้นรบัทา่นทกุคนื  อาท ิ Production Show 

ทีห่อ้ง Cabaret Vienna หรอืจะเป็น Magic Show ทีห่อ้ง Grand Bar เป็นตน้  หรอืจะเล่นชวิๆ ทีบ่าร ์

เคร ือ่งดืม่ เสีย่งโชคในบ่อนคาสโิน  ตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

  พกัคา้งคนืบนเรอืสําราญ C o s t a n e o R o m a n t i c a    



 

อารค์าเดยี ครซู เซน็เตอร ์191/2 ถนน สาทรเหนือ ซอย ศกึษาวทิยา แขวง สลีม เขต บางรกั กรงุเทพฯ 10500 
Arcadia Cruise Center,191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak  Bangkok 10500 
Tel. 02 235 1133   Fax . 02 235 4149  Line: @arcadiacruisecente   Facebook : Arcadia Cruise Center  

วนัทีห่กของการเดนิทาง เมอืงปูซาน (Pusan) ประเทศเกาหลใีต ้

 

Welcome to Pusan 
 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 09.00 – 19.00   

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino 
09.00 เรอืเทยีบท่าเมอืงปูซาน, ประเทศเกาหลใีต ้ เป็นเมอืงท่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ มสีถานทีท่่องเทีย่วที่

น่าสนใจ สามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วใหม้าเยอืนไดม้ากกว่าปีละหลายแสน

คน เชน่ Haeundae, Songdo และ Gwangalli Beachesอิสระ

พกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื เชญิทุก

ทา่นรอ ณ จดุนัดหมายทีท่างเรอืประกาศ เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  อย่าลมื

นํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง ทวัรแ์นะนํา

ดงันี ้

หมายเหต ุ:  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะท าทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง 

Code: 01VB Beomeosa Temple & Gamcheon Culture Villlage 7HRS [L] US$95.00/Adult 

Code: 6645 Busan Aquarium & Busan Market   5HRS  US$55.00/Adult 

Code: 010D  Pusan Half day Tour         41/2HRS US$59.00/adult 

Code: 010E  Cultural Tour to Gyeongju    9HRS [L]   US$95.00/Adult 

หมายเหต ุ ท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์

 เชญิท่านรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 
19.00 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สูเ่มอืงฟุคโุอกะ (Fukuoka)  ประเทศญีปุ่่ น 

คํา่คนืนี ้  ทางเรอืจะแจง้เวลาใหท่้านนํากระเป๋าใหญ่มาวางไวห้น้าหอ้ง เพือ่นําไปเก็บ

ไวใ้นสโตร ์และนําส่งใหพ้รุง่นี้ตามเวลาทีก่ําหนด ขอเรยีนแนะนําใหท่้าน

เตรยีมกระเป๋าใบเล็กใสข่องใชส้ว่นตวั สาํหรบัวนัรุง่ขึน้ 

 

  พกัคา้งคนืบนเรอืสําราญ C o s t a n e o R o m a n t i c a    

 

วนัทีเ่จ็ด  ของการเดนิทาง ท่าเรอืฮากาตะ - ฟุคโุอกะ (Fukuoka)  

 

Welcome back to Fukuoka 
 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 08.00  

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟ่ต ์Giardino  
หลงัอาหารขอใหทุ้กท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย  ลงมาพรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ และ รอ
เจา้หนา้ที ่ ประกาศเรยีกลงเรอื  

08.00 เรอืเทยีบท่าทีท่่าเรอืฮากาตะ, เมืองฟุคโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

เชญิท่านอสิระตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ)  ท่านสามารถเดนิทางเขา้เมอืงแวะชอ็ปป้ิงของฝาก

ของทีร่ะลกึ หรอื แวะถา่ยรปูกบัสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจในเมอืงฟุคโุอกะ กอ่นเขา้ทีพ่กั   



 

อารค์าเดยี ครซู เซน็เตอร ์191/2 ถนน สาทรเหนือ ซอย ศกึษาวทิยา แขวง สลีม เขต บางรกั กรงุเทพฯ 10500 
Arcadia Cruise Center,191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak  Bangkok 10500 
Tel. 02 235 1133   Fax . 02 235 4149  Line: @arcadiacruisecente   Facebook : Arcadia Cruise Center  

หมายเหต ุ:  

 การเดนิทางจากท่าเรอืฮากาตะ สู่ โรงแรมสู่ ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 15 นาท ีโดยรถแท็กซี ่ ค่าใชจ้า่ย     

    โดยประมาณเทีย่วละ Yen 1,700 – 2,000 *ราคาดงักล่าวไม่รวมอยู่ในรายการ * 

 รวมโรงแรม 3* ทีฟุ่คโุอกะ  (1 คนื พรอ้มอาหารเชา้ พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   

  พกัคา้งคนื ณ โรงแรมใน ฟุคโุอกะ   

    

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง ฟุกุโอกะ (Fukuoka)  - กรุงเทพฯ 

 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม กอ่นเดนิทางกลบัสูส่นามบนิ   

 กรุณาเดนิทางถงึสนามบนิก่อนเวลาเทีย่วบนิอย่างน้อย 3 ช ัว่โมง 

หมายเหตุ : การเดนิทางจากโรงแรมสู่สนามบิน ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 20 นาที โดยรถแท็กซี ่ 

คา่ใชจ้า่ยโดยประมาณเทีย่วละ Yen3,000  ** ราคาดงักลา่วไม่รวมอยูใ่นรายการ ** 

             ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เหนิฟ้าสูฟุ่กโุอกะ ดว้ยเทีย่วบนิ   

             ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ     

    

หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัรายการทีท่างเรอืก าหนดใน Today 

 

 


