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วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินารติะ 

 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ                         
 กรุณาเดนิทางถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างน้อย 3 ช ัว่โมงเพือ่ท าการ

เชค็อนิ แลกบอรด์ดิง้พาสตแ์ละโหลดสมัภาระดว้ยตวัท่านเอง  
 ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เหนิฟ้าสูน่ารติะ ดว้ยเทีย่วบนิที ่   

 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ – โตเกยีว, ประเทศญีปุ่่น  

06.20 ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น  

Welcome to Tokyo, Japan 

โตเกยีว  เมืองหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่ตดิกบัอ่าวโตเกยีวในภูมิภาค

คนัโตในตอนกลางของประเทศ มีช ือ่อย่างเป็นทางการว่า “มหานครโตเกยีว” ชือ่ 
โตเกยีว มคีวามหมายว่า “เมอืงหลวงทางตะวนัออก” เดมิมชี ือ่ว่า เอโดะ ซ ึง่แปลว่า 
“ปากแม่นํ้า” ก่อตัง้โดยโทคุงาวะ อเิอะยะสุ เมือ่ปีค.ศ.1603 กอ่นทีจ่ะเปลีย่นชือ่มา
เป็นโตเกยีวอยา่งทีใ่ชใ้นปัจจบุนั ม ี“โตเกยีวทาวเวอร”์ เป็นสญัลกัษณข์องเมอืง   

หมายเหตุ  การเดินทางจากสนามบินสู่ท่าเรอืฮารุมิ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 60 – 120  นาที โดยรถ
แท็กซี ่ ค่าใชจ้า่ยโดยประมาณเทีย่วละ Yen 15,000 – 30,000  **ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวไม่รวมอยู่ในรายการ ** 

11.00 ถงึท่าเรอื โตเกยีว   (Harumi Passenger Terminal) 
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 

(กรุณาเช็คอนิล่วงหน้าก่อนเรอืออกจากท่าอย่างน้อย 3 ช ัว่โมง ระหว่างเวลา 11.00 – 13.00) 

ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่เรอืส าราญอติาลสุีดหรู  Costa neoRomantica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลงัจากน้ันท่านสามารถขึน้ไปรบัประทานอาหารกลางวนัทีไ่ดห้อ้งอาหารบุฟเฟ่ต ์(Deck 10 ทา้ยเรอื) หลงั   
 อาหาร เชญิทา่นพกัผ่อนอสิระกบักจิกรรมหลากหลายบนเรอื  

ระวางขบันํ้า  57,100 ตนั  / ความยาวของเรอื 725ฟุต /  ความกวา้งของเรอื  101 ฟุต  / จาํนวนผูโ้ดยสาร สงูสดุ1,800 ทา่น  / จาํนวน
หอ้งพกั 789 หอ้ง / จาํนวนลกูเรอื  622 คน / จาํนวนช ัน้ใหบ้รกิาร (Deck)  12 ช ัน้ (10 ช ัน้สาํหรบัผูโ้ดยสาร)  เปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็น
ทางการ  1993   (restyling 2012) 
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14.00 ขอเชญิท่านนําเสือ้ชชูพีจากหอ้งพกัของท่าน เขา้รว่มฟังการสาธิตระบบความปลอดภยับนเรอื   
(Emergency Drill )  กรณุาเชค็เวลาทีแ่น่นอนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้  

15.00  เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู่ โกเบ, ประเทศญีปุ่่น  
 เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 
หมายเหต ุเวลาอาหารเย็นตามมาตราฐานเอเซยี  แบ่งเป็น 2 รอบ  
 รอบแรกเร ิม่  ตัง้แตเ่วลา 17.30 น.   
 รอบสองเร ิม่ ตัง้แตเ่วลา 20.00 น.  

หมายเหต ุ วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ C o s t a n e o R o m a n t i c a    

 

วนัทีส่าม  โกเบ, ประเทศญีปุ่่น  

Welcome to Kobe 

 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 14.30 – 21.30  

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์
 เชา้นีท้า่นสามารถออกกาํลงักายดว้ยการจ็อกกิง้บนจ็อกกิง้แทรคระยะทาง 140 เมตร หรอืจะวา่ยนํา้ 

ออกกาํลงักายทีห่อ้งยมิ เพือ่ความสดชืน่ 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์

14.30 เรอืเทยีบท่า ณ เมอืงโกเบ(Kobe) เมอืงหลวงของจงัหวดั
เฮยีวโงะ (Hyogo) เป็นเมอืงท่า, การคา้และอุตสาหรกรรมที่

สําคญัเมืองหน่ึงของญี่ปุ่ น ทําใหม้ีความหลากหลายของเชือ้
ชาตแิละวฒันธรรมของผูค้นทีม่ารวมกนัอยู่ทีน่ี่ โกเบจงึเป็นอกี
เมอืงหน่ึงทีม่คีวามพเิศษทีเ่กดิจากการผสมผสานนี ้ไม่เหมอืนที่

อืน่ๆ และแมว้า่จะเพิง่ประสบกบัเหตุแผ่นดนิไหวคร ัง้รุนแรงเมือ่ปี 
1995 แตก็่สามารถกลบัมากา้วหนา้ และรุง่เรอืงภายในเวลาอนัรวดเรว็ เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมาย
ทีท่างเรอืประกาศ เพื่อรอเรยีกลงจากเรอื  อย่าลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้
เทีย่วบนฝ่ัง  ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอืหรอืลงมาเดนิเลน่ไดด้ว้ยตนเอง ทวัรแ์นะนําดงันี ้

Code : 01GA Tour of Kobe between the past & the Present 41/2 HRS  USD 65.00/Adult 
Code : 01GR Meriken Park & Mount Rokko by Nights 4 HRS  USD 70.00/Adult 

หมายเหต ุ ท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 
 (Premium class จะสามารถเลอืกเวลาในการรบัประทานอาหารค า่ล่วงหน้าได)้ 

ค า่นี ้  ทางเรอืจะจดั Welcome Party Night  เลีย้งตอ้นรบัท่านผูม้เีกยีรต ิท่านจะ
เพลิดเพลินและสนุกสนานกบับรรยากาศของดนตรทีี่เตรยีมไวเ้พื่อท่าน  
พรอ้มดว้ยเมนูอาหารที่จดัเตรยีมไวเ้ป็นพิเศษรวมทัง้ความส าราญอนั
หลากหลายทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวใ้หท่้าน  

21.30  เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่เจจู, ประเทศเกาหลใีต ้ 
 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ C o s t a n e o R o m a n t i c a    
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วนัทีส่ี ่ ล่องเรอื 

 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 
  ขอเชญิท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้

Facilities ตา่ง ๆ ทีม่อียูม่ากมาย อาทเิชน่ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั และ คํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 
 ขอเชญิทา่นอสิระตามอธัยาศยั กบักจิกรรมหลากหลายทีท่างเรอืเตรยีมไวต้อ้นรบัท่าน ไม่ว่าจะเป็นการ 

แสดงจากนักแสดงมอือาชพี หรอืจะรว่มสนุกสนานกบัการเตน้ราํ หรอื คํ่าคนืไนทก์บั Rock’n Roll ที่

จะทาํใหท้่านเพลดิเพลนิอย่างไม่รูจ้บ ทีห่อ้ง Grand Bar และ Cabaret Vienna ในทุกๆ วนั หรอืเสีย่ง
โชคในคาสโินตามอธัยาศยั  (สามารถดรูายละเอยีดไดจ้าก Today  อกีคร ัง้)   

 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ C o s t a n e o R o m a n t i c a    

Welcome to Jeju, Korea 

 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 11.00 – 18.00  

 เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้ง
บุฟเฟต ์Giardino  

 

10.00 เรอืเทยีบท่าเมอืงเจจู, ประเทศเกาหลใีต ้ เป็นเกาะทีต่ ัง้อยู่ทางใตข้อง
กรุงโซล และเป็นอีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่สําคญัในแถบชายฝ่ังดา้น
เหนือสว่นกลางของประเทศเกาหลใีต ้นอกจากน้ันเกาะเจจูยงัเป็นเกาะทีส่ําคญัเน่ืองจากมตีําแหน่งเป็น 
1 ใน 9 จงัหวดัของเกาหลใีต ้รวมถงึยงัไดร้บัการจดทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก ใหเ้ป็นมรดกทาง
ธรรมชาติของโลกอีกดว้ย อนัเป็นผลมาจากความสวยงามและความมหัศจรรยข์องเกาะแห่งนี้ ที่

วนัทีห่า้ เจจู, ประเทศเกาหลใีต ้  
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ธรรมชาตไิดบ้รรจงแต่งแตม้และสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างลงตวั เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายทีท่างเรอื
ประกาศ เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  อย่าลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง 
ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอืหรอืลงมาเดนิเลน่ไดด้ว้ยตนเอง  ทวัรแ์นะนํามดีงันี ้ 

Code : 6541 Bonsai Garden & Tea Museum    4HRS US$ 69.00/adult 
Code : 6545 Tour Of Jeju City      4HRS US$ 59.00/adult 
Code : 6608 Joaan Teddy Bear Museum & Eco-Friendly Tradition 5HRS US$ 29.00/adult 
Code : 6776 Majestic Waterfall & A Mystic Temple   4HRS US$ 55.00/adult 

หมายเหต ุ ท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืหรอืตามอธัยาศยั 
 
18.00 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่เมอืงคาโกชมิ่า, ประเทศญีปุ่่ น  

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืหรอืตามอธัยาศยั 
คํ่า ขอเชญิท่านอสิระตามอธัยาศยั กบักจิกรรมหลากหลายทีท่างเรอืเตรยีมไวต้อ้นรบัท่าน   ไม่ว่าจะเป็น

การแสดงจากนักแสดงมอือาชพี หรอืจะรว่มสนุกสนานกบัการเตน้ราํ หรอื คํ่าคนืไนทก์บั Rock’n Roll 
ทีจ่ะทําใหท้่านเพลดิเพลนิอย่างไม่รูจ้บ ทีห่อ้ง Grand Bar และ Cabaret Vienna ในทุกๆ วนั หรอื
เสีย่งโชคในคาสโินตามอธัยาศยั  (สามารถดรูายละเอยีดไดจ้าก Today  อกีคร ัง้)   

 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ C o s t a n e o R o m a n t i c a    
 

วนัทีห่ก คาโกชมิ่า, ประเทศญีปุ่่น 

Welcome to Kagoshima, Japan 

 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 12.30 – 19.00  

** หมายหตุ: ขึน้เรอืวนัที ่09 ม.ิย. 61 เฉพาะวนัที ่6 ของการเดนิทางเปลีย่นเป็น Cruising Day  

** หมายเหตุ: ขึน้เรอืวนัที ่30 ส.ค. 61 เฉพาะวนัที ่6 ของการเดนิทางเปลีย่นเป็น Hakata/Fukuoka [07.30 – 15.00] 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืหรอืตามอธัยาศยั 

12.30 เรอืเทยีบท่าเมืองคาโกชมิ่า, เป็นจงัหวดัทีอ่ยู่ทางใตสุ้ดของเกาะควิช ู(Kyushu) เป็นเมืองทีม่ีใบไม ้
เปลีย่นสชีา้ทีสุ่ดในญีปุ่่ น และ มสีถานทีท่่องเทีย่วต่างๆมากมาย ใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิ
กนั เชญิทกุทา่นรอ ณ จดุนัดหมายทีท่างเรอืประกาศ เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  อย่าลมื
นํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง ท่านสามารถเลอืกซือ้
ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอืหรอืลงมาเดนิเลน่ไดด้ว้ยตนเอง  
 
 

 
Code : 6247 Chiran Peacde Museum    5HRS  US$ 90.00/adult 
Code : 6248  Visit To Kagoshima     41/2HRS US$ 80.00/adult 
Code : 00C4  The Volcanic Island Of Sakurajima   41/2HRS US$ 95.00/adult 
Code : 017U  Aquarium & Shopping    41/2HRS US$ 90.00/adult 
Code : 01AY  Sengan-En Garden & Industrial Revolution Sites 31/2HRS US$ 95.00/adult 

หมายเหต ุ ท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง 
19.00 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่เมอืงโตเกยีว, ประเทศญีปุ่่ น  



                                                      

อารค์าเดยี ครูซ เซน็เตอร ์191/2 ถนน สาทรเหนือ ซอย ศกึษาวทิยา แขวง สลีม เขต บางรกั กรุงเทพฯ 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 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืหรอืตามอธัยาศยั 
คํ่า ขอเชญิทา่นอสิระตามอธัยาศยั กบักจิกรรมหลากหลายทีท่างเรอืเตรยีมไวต้อ้นรบัทา่น  
   

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ C o s t a n e o R o m a n t i c a    
 

วนัทีเ่จ็ด ล่องเรอื 

** หมายเหต: ขึน้เรอืวนัที ่09 ม.ิย. 61 เฉพาะวนัที ่7 ของการเดนิทางเปลีย่นเป็น Nagoya,  (Japan) [11.00-17.00] 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 
  ขอเชญิท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้

Facilities ต่าง ๆ ทีม่อียู่มากมาย อาทเิชน่ :  หอ้งอาหารต่าง.    ดสิโกเ้ธค  Disco, 

หอ้งฟังเพลงและหอ้งเลาจน์   บารเ์คร ือ่งดืม่,    หอ้งโชว ์พรอ้มการแสดงดว้ยระบบ

แสงสเีสยีง,  โรงภาพยนตร,์   หอ้งคาสโิน (Casino),   สระว่ายนํ้าและสระนํ้าวน, 

  หอ้งยมิ หอ้งเซาวน่า หอ้งนวด  ลานกฬีาอเนกประสงค,์  หอ้งเกมส ์สโมสรสําหรบัเด็ก 

และ วยัรุน่,  อนิเตอรเ์น็ทคาเฟ่,  หอ้งแพทย,์  โบสถ,์  หอ้งสมุด,  หอ้ง

แสดงภาพเขยีนศลิปะ,   รา้นขายของทีร่ะลกึ,  และ    รา้นคา้ปลอดภาษี 
 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั และ คํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 
 ขอเชญิทา่นอสิระตามอธัยาศยั 
 
ค า่คนืนี ้ทางเรอืจะแจง้เวลาใหท่้านน ากระเปา าใหญ่มาวางไวห้น้าหอ้ง เพือ่น าไปเกบ็ไวใ้นสโตร ์และน าสง่ให ้
พรุง่นีต้ามเวลาทีก่ าหนด ขอเรยีนแนะน าใหท่้านเตรยีมกระเปา าใบเล็กใสข่องใชส้่วนตวั ส าหรบัวนัรุง่ขึน้ 

 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ C o s t a n e o R o m a n t i c a    



                                                      

อารค์าเดยี ครูซ เซน็เตอร ์191/2 ถนน สาทรเหนือ ซอย ศกึษาวทิยา แขวง สลีม เขต บางรกั กรุงเทพฯ 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 

วนัทีแ่ปด โตเกยีว, ประเทศญีปุ่่น 

Welcome to Tokyo, Japan 

  เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 08.00  

** หมายเหต: ขึน้เรอืวนัที ่12 พ.ค. 61 เฉพาะวนัที ่8 ของการเดนิทางเปลีย่นเป็นขึน้ฝ่ังที ่Yokohama 08.00 ** 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟ่ต ์Giardino  
 หลงัอาหารขอใหทุ้กท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย  ลงมาพรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ และ  รอ

เจา้หนา้ที ่ ประกาศเรยีกลงเรอื  

08.00 เรอืเทยีบท่าเมอืงโตเกยีว,ประเทศญีปุ่่ น  หลงัจากตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิท่านอสิระตาม

อธัยาศยั  ท่านสามารถเดนิทางเขา้เมอืงแวะชอ็ปป้ิงของฝากของทีร่ะลกึ หรอื แวะถ่ายรูปกบัสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจในเมอืงโตเกยีวกอ่นเดนิทางกลบัสูส่นามบนิ  
หมายเหตุ  การเดนิทางจากท่าเรอืฮารุม ิสู่สนามบนินารติะ ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 60 – 120  นาท ีโดย

รถแท็กซี ่ ค่าใชจ้า่ยโดยประมาณเทีย่วละ Yen 15,000 – 30,000  **ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวไม่รวมอยู่ในรายการ ** 
 ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เหนิฟ้าสูก่รงุเทพมหานคร ดว้ยเทีย่วบนิที ่    
 ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ.  
   
หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัรายการทีท่างเรอืก าหนดใน Today 
 
 
 
 
 
 


