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วนัแรก : 22 มถิุนายน 62 สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

14.00 พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิก

กรุณาเดนิทางถงึสนามบนิล่วงหน้าก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างน้อย 3 ช ัว่โมงเพือ่ทําการ 

เชค็อนิ แลกบอรด์ดิง้พาสตแ์ละโหลดสมัภาระดว้ยตวัท่านเอง  

17.30 ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซฟิิกเหินฟ้าสู่กรุงโตเกยีว โดยเทีย่วบนิที ่CX708  แวะเปลีย่น

เคร ือ่งทีป่ระเทศฮ่องกง 

21.30 ถงึสนามบนินานาชาตฮิ่องกงเพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง  

23.45 ออกเดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิกเหนิฟ้าสู่กรงุโตเกยีว โดยเทีย่วบนิที ่KA 396 

 

วนัทีส่อง  : 23 มถิุนายน 62 สนามบนิฮาเนะดะ, ประเทศญีปุ่่น  

05.10 ถงึสนามบนิฮาเนะดะ, ประเทศญีปุ่่ น หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

Welcome to Tokyo, Japan 
ขอตอ้นรบัทา่นสู ่ มหานครโตเกยีว หน่ึงในเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดในโลก เป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิ วฒันธรรมและอตุสาหกรรมทีเ่จรญิรุง่เรอืง พืน้ทีใ่นเมอืง

ขนาดใหญร่วมถงึกนิซา่ เป็นยา่นทีม่รีา้นคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากทัว่โลก

ตัง้เรยีงรายอยูส่องขา้งทาง ชนิจกูทุีไ่ม่เคยหลบัไหลไดก้ลายเป็น 

“เมอืงใหม่ใจกลางโตเกยีว” อาซากสุะสถานทีท่ีช่วนใหร้ะลกึถงึเอโดะ

โบราณ (ชือ่เดมิของโตเกยีว) และชบิูยา่ยา่นทีเ่ร ิม่ตน้เทรนดใ์หก้บั

คนหนุ่มสาว นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซน็โซจ ิวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหน่ึง

ของโตเกยีว สรา้งขึน้ในปี 628-645 ภายในวดัมเีทวรปูคนันงประดษิฐานอยู่ รวมทัง้ยงัมเีจา้แม่กวนอมิอนั

ศกัดิส์ทิธิท์ีใ่ครมาขอพรสิง่ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ นอกจากนีย้งัมโีคมแดงยกัษต์ัง้อยูท่ี่

บรเิวณ ประตคูามนิารมิง และรปูป้ันของ 2 เทวบาลผูร้กัษาประตู ไดแ้ก ่ฟูจนิ เจา้แห่งสายลม และไรจนิ 

เจา้แห่งอสนีุบาตอกีดว้ย จากน้ันผ่านชม โตเกยีวสกายทร ี หอกระจายคลืน่ซ ึง่ตัง้อยู่ในเขตซมุดิะ 

กรงุโตเกยีว ปัจจบุนัเป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น พรอ้มควบตาํแหน่งหอคอยทีส่งูเป็นอนัดบั

สองของโลกรองจากบูรจ์คาลฟิา เมอืงดไูบ สดุใจชอ็ปป้ิง ณ ตลาดอะเมะโยโกะ (Ameyoko) ตลาดที่

ไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงทีอ่ยู่ใกลก้บัสถานีอเุอะโนะ(Ueno Station) เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงยอด

นิยมซึง่ผสมผสานระหวา่ง ซเูปอรม์ารเ์ก็ต รา้นอาหารกลางแจง้ ภตัตาคาร  บาร ์และรา้นคา้ จากน้ันนํา

ทา่นเดนิทางเขา้สู่ เกาะโอไดบะ(Odaiba) เป็นเกาะทีม่นุษยส์รา้งขึน้เอง โดยการนํา ดนิ ทราย มาถม

ทะเล ใหเ้กดิขึน้เป็นเกาะขึน้มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1850 สรา้งกนัมาเป็นรอ้ยปี เกาะนีเ้ป็นเกาะทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ

วสิยัทศัน ์และศกัยภาพของชาวญีปุ่่ น ทีส่ามารถสรา้ง สิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา เดนิทางตรงไป

ยงัทา่เรอื  

Welcome to Harumi Port Japan 
เทีย่ง ถงึท่าเรอื Harumi Passenger Ship Terminal [晴海客船ターミナル] 

 เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเชค็อนิ  

1. พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืมากวา่ 6 เดอืน  

2. ตั๋วเรอื, Boarding Form ของ Costa, Health Form, บตัรเครดติ 

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

 (กรุณาเช็คอนิล่วงหน้าก่อนเรอืออกจากท่าอย่างน้อย 3 ช ัว่โมง ระหว่างเวลา 11.00 – 14.00) 
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ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่เรอืสําราญอติาลสุีดหรู  Costa neoRomantica 

 

 หลงัจากน้ันท่านสามารถขึน้ไปรบัประทานอาหารกลางวนัทีไ่ดห้อ้งอาหารบุฟเฟ่ต ์(Deck 10 ทา้ยเรอื) หลงั

อาหาร เชญิทา่นพกัผ่อนอสิระกบักจิกรรมหลากหลายบนเรอื  

14.00 ขอเชญิท่านนําเสือ้ชชูพีจากหอ้งพกัของท่าน เขา้รว่มฟังการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื   (Emergency 

Drill )  กรณุาเชค็เวลาทีแ่น่นอนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้  

15.00  เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู่ โกเบ, ประเทศญีปุ่่ น  

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

หมายเหต ุเวลาอาหารเย็นตามมาตราฐานเอเซยี  แบ่งเป็น 2 รอบ  

 (Premium class จะสามารถเลอืกเวลาในการรบัประทานอาหารคํา่ล่วงหน้าได)้ 

 รอบแรกเร ิม่  ตัง้แตเ่วลา 17.30 น.        รอบสองเร ิม่ ตัง้แตเ่วลา 20.00 น.  

หมายเหต ุ วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

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

 

วนัทีส่าม : 24 มถิุนายน 62 โกเบ, ประเทศญีปุ่่น  

Welcome to Kobe 
 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 15.00 – 22.00  

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์

 เชา้นีท้า่นสามารถออกกาํลงักายดว้ยการจ็อกกิง้บนจ็อกกิง้แทรคระยะทาง 140 เมตร หรอืจะวา่ยนํา้ 

ออกกาํลงักายทีห่อ้งยมิ เพือ่ความสดชืน่ 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื หอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

15.00 เรอืเทยีบท่า ณ เมอืงโกเบ [Kobe] เป็นเมืองหลวง และ เมอืงท่าของจงัหวดัเฮียวโงะ(Hyogo) มี

ความหลากหลายของเชือ้ชาติและ

วฒันธรรมของผูค้นที่มารวมกนัอยู่ที่น่ี 

โกเบจงึเป็นอกีเมอืงหน่ึงทีม่คีวามพเิศษที่

เกิดจากการผสมผสานนี้ ไม่เหมือนที่

อื่นๆ และแมว้่าจะเพิ่งประสบกับเหตุ

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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แผ่นดนิไหวคร ัง้รุนแรงเมื่อปี 1995 แต่ก็สามารถกลบัมากา้วหนา้ และรุง่เรอืงภายในเวลาอนัรวดเร็ว 

เชญิทกุทา่นรอ ณ จดุนัดหมายทีท่างเรอืประกาศ เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  อย่าลมืนํา Costa card ตดิ

ตวัมาดว้ยทกุคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง  ท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอืหรอืลงมาเดนิเล่น

ไดด้ว้ยตนเอง ทวัรแ์นะนําดงันี ้

Code :01GA Kitano Ljinkan & Meriken Park   41/2 Hrs US$ 59.00/Adult  

Code : 01GM Osaka Castle & Buffet Lunch    5 Hrs  US$ 69.00/Adult 

Code : 01GN Osaka Dotonbori Shopping   4 Hrs  US$ 49.00/Adult 

หมายเหต ุ:   ทางเรอืไม่อนุญาตใหจ้ดัทําทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง  

  ในกรณีทีท่่านลงจากเรอืกรณุากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างนอ้ย 1 ช ัว่โมง 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์

คํา่นี ้  ทางเรอืจะจดั Welcome Party Night  เลีย้งตอ้นรบัท่านผูม้เีกยีรต ิท่านจะเพลดิเพลนิ

และสนุกสนานกบับรรยากาศของดนตรทีี่เตรยีมไวเ้พื่อท่าน  พรอ้มดว้ยเมนูอาหารที่

จดัเตรยีมไวเ้ป็นพเิศษรวมทัง้ความสําราญอนัหลากหลายทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวใ้หท่้าน  

22.00 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่เกาะเชจู, ประเทศเกาหลใีต ้ 

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

 

Welcome to Kochi, Japan 
 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 10.00 – 19.00   

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืหรอืตามอธัยาศยั 

10.00 เรอืเทยีบทา่เมอืงโคช,ิ เมอืงทีต่ ัง้อยู่ทางตอนใตข้องภูมภิาคชโิกะคุและรายลอ้มดว้ยภูเขา เมอืงโคชอินั

แสนคึกคักแห่งนี้ต ั้งอยู่ตีนปราสาทโคชิซ ึ่งสรา้งขึน้เมื่อ

ศตวรรษที่ 17 และไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นสมบัติทาง

วฒันธรรมชิน้สําคญัเพราะเป็นหน่ึงในปราสาทของแทข้อง

ประเทศญี่ปุ่ นซ ึ่งอยู่รอดผ่านสงคราม และภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติมานานหลายรอ้ยปี เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัด

หมายทีท่างเรอืประกาศ เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  อย่าลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและ

ขึน้เทีย่วบนฝ่ัง  ท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอืหรอืลงมาเดนิเล่นไดด้ว้ยตนเอง ทวัรแ์นะนําดงันี ้

Code : 028I The Best of Kochi [L]    51/2 Hrs US$ 99.00/Adult 

Code : 028J Kochi Half Day    4 Hrs  US$ 49.00/Adult 

Code : 028K Kochi Cultural Sightseeing & Shopping 41/2 Hrs US$ 69.00/Adult 

หมายเหต ุ:   ทางเรอืไม่อนุญาตใหจ้ดัทําทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง  

  ในกรณีทีท่่านลงจากเรอืกรณุากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างนอ้ย 1 ช ัว่โมง 

19.00 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่เมอืงอะบุระส,ึ ประเทศญีปุ่่ น  

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืหรอืตามอธัยาศยั 

คํ่า ขอเชญิทา่นอสิระตามอธัยาศยั กบักจิกรรมหลากหลายทีท่างเรอืเตรยีมไวต้อ้นรบัทา่น    

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

วนัทีส่ี ่: 25 มถิุนายน 62 โคช,ิ ประเทศญีปุ่่น 
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วนัทีห่า้ : 26 มถิุนายน 62 อะบุระส,ึ ประเทศญีปุ่่น 

Welcome to Aburatsu, Japan 
 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 10.00 – 19.00  

 เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื 

หอ้งบุฟเฟต ์Giardino  

10.00 เรอืเทียบท่า ณ ท่าเรอือะบุระสี, จงัหวดัมิยาซากิ จงัหวดัมี

ธรรมชาติ ,  ว ัฒนธรรมมากมายของภูมิภาคคิวชู  แล ะมี

ประวตัิศาสตรย์าวนาน เป็นตน้กําเนิดตํานานต่างๆ ของญี่ปุ่ น 

เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายทีท่างเรอืประกาศ เพือ่รอเรยีกลง

จากเรอื อย่าลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง ท่านสามารถเลอืกซือ้

ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอืหรอืลงมาเดนิเลน่ไดด้ว้ยตนเอง ทวัรแ์นะนําดงันี ้

Code : 0202 Best of Aburatsu    7 Hrs  US$ 119.00/Adult 

Code : 0203 Aoshima & Obi Castle Tour  6 Hrs  US$ 119.00/Adult 

Code : 0205 Udo Jingu Shrine & Obi Castle  4 Hrs  US$ 89.00/Adult 

หมายเหต ุ:   ทางเรอืไม่อนุญาตใหจ้ดัทําทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง  

  ในกรณีทีท่่านลงจากเรอืกรณุากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างนอ้ย 1 ช ัว่โมง 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั และ อาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืหรอืตามอธัยาศยั 

19.00 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่เมอืงปูซาน, ประเทศเกาหลใีต ้

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)   

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

 

วนัทีห่ก : 27 มถิุนายน 62 ล่องทะเล   

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 

  ขอเชญิท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้

Facilities ตา่ง ๆ ทีม่อียูม่ากมาย อาทเิชน่ : 

   



                                                      

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 

 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั และ คํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

 ขอเชญิทา่นอสิระตามอธัยาศยั กบักจิกรรมหลากหลายทีท่างเรอืเตรยีมไวต้อ้นรบัท่าน ไม่ว่าจะเป็นการ 

แสดงจากนักแสดงมอือาชพี หรอืจะรว่มสนุกสนานกบัการเตน้ราํ หรอื คํ่าคนืไนทก์บั Rock’n Roll ที่

จะทําใหท้่านเพลดิเพลนิอย่างไม่รูจ้บ ทีห่อ้ง Grand Bar และ Cabaret Vienna ในทุกๆ วนั หรอืเสีย่ง

โชคในคาสโินตามอธัยาศยั  (สามารถดรูายละเอยีดไดจ้าก Today  อกีคร ัง้)   

 

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

 

วนัทีเ่จ็ด : 28 มถิุนายน 62 ปูซาน, ประเทศเกาหลใีต ้

Welcome to Pusan, South Korea 
 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 08.00 – 20.00    

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino  

08.00 เรอืเทยีบทา่เมอืง ปูซาน, ประเทศเกาหลใีต ้เป็นเมอืงท่าทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในประเทศ มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถดงึดูดนักท่องเทีย่ว

ให ้มาเยือนไดม้ากกว่า ปีละหลายแสนคน เช่น Haeundae, 

Songdo และ Gwangalli Beaches  เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัด

หมายทีท่างเรอืประกาศ เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  อย่าลมืนํา Costa 

card ติดตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ที่ลงและขึน้เที่ยวบนฝ่ัง  ท่านสามารถ

เลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอืหรอืลงมาเดนิเลน่ไดด้ว้ยตนเอง ทวัรแ์นะนําดงันี ้

Code : 01VB Beomeosa Temple & Gamcheon Culture Village [L]       7Hrs US$95.00/adult 

Code : 01VC Busan Culture & Folklore     7Hrs US$82.00/adult 

Code : 02IA  Gamcheon Cultural Village & Sky Walk    4Hrs US$69.00/adult 

หมายเหต ุ:   ทางเรอืไม่อนุญาตใหจ้ดัทําทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง  

  ในกรณีทีท่่านลงจากเรอืกรณุากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างนอ้ย 1 ช ัว่โมง 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั และ คํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

 ขอเชญิทา่นอสิระตามอธัยาศยั 

20.00 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้กลบัสู ่เมอืงฟุคโุอะกะ ประเทศญีปุ่่ น 

คํา่คนืนี ้ทางเรอืจะแจง้เวลาใหท่้านนํากระเป๋าใหญ่มาวางไวห้น้าหอ้ง เพือ่นําไปเกบ็ไวใ้นสโตร ์และนําสง่ให ้

พรุง่นีต้ามเวลาทีก่าํหนด ขอเรยีนแนะนําใหท่้านเตรยีมกระเป๋าใบเล็กใสข่องใชส้่วนตวั สาํหรบัวนัรุง่ขึน้ 

 

  พกัคา้งคนืบนเรอืสําราญ 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 

วนัทีแ่ปด : 29 มถิุนายน 62 ฟุคโุอะกะ, ประเทศญีปุ่่น 

 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino 

หลงัอาหารขอใหทุ้กท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้ร ียบรอ้ย  ลงมาพรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ ทาง

เจา้หนา้ที ่จะประกาศเรยีกลงเรอืตามลาํดบัทีท่า่นไดร้บั 

08.00 เรอืเทยีบทา่ทีท่า่เรอืฮากาตะ เมอืงฟุคโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น  

 หลงัจากตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางไปยงั ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมนักุ (Dazaifu 

Tenmagu Shrine)  มนัสการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็น

ทีด่งึดูดผูค้นทีม่าเยีย่มชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อกี

ทัง้ยงัไดร้บัความนิยมอย่างยิง่ในหมู่นักเรยีนทีก่ําลงัเตรยีมสอบ  ก่อน

กลบัมเีวลาใหท้่านไดเ้ดนิเล่น เพื่อเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึจาก

รา้นรวงมากมายตลอดสองขา้งทาง    

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําทา่นสู ่คาแนลซติีฮ้ากาตะ (Canal City Hakata) เป็นมอลลข์นาดใหญ่ในฮากาตะ ซึง่เป็นย่าน

ทีเ่ฟ่ืองฟูที่สุด โดยรวมทัง้โรงแรม รา้นเสือ้ผา้ และตกึออฟฟิศไว ้

ดว้ยกนั นอกจากโซนชอ้ปป้ิงที่ครบครนัดว้ยรา้นคา้หลากหลาย 

ตัง้แต่รา้นของที่ระลึกและรา้นสินคา้คุมะมงที่หาซือ้ไดใ้นคิวชู

เท่าน้ัน  และ สวนอาหารในคอนเซป็ต ์"ราเม็งสเตเดยีม" ไฮไลท ์

ของที่น่ีคือมีการขดุคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้งแห่งนีอ้ีกดว้ย 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั   

คํ่า อสิระตามอธัยาศยัอาหารคํ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ)  

  พกัคา้งคนื ณ โรงแรม Monte Hermana Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีเ่กา้ : 30 มถิุนายน 62  ฟุคโุอะกะ – กรุงเทพฯ 

Bye Bye Fukuoka 
 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

  หลงัอาหาร Check out นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ   

15.10 ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย่แ์ปซฟิิก โดยเทีย่วบนิ KA343 เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยแวะ

เปลีย่นเคร ือ่งทีป่ระเทศฮ่องกง 

17.50 ถงึสนามบนินานาชาตฮิ่องเพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง     

19.50 ออกเดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิก โดยเทีย่วบนิ CX 703 เหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ  

21.50 ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ     
   

หมายเหต ุทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 



 

Arcadia Cruise Center   Tel : 02 235 1133   Fax : 02 235 4149   E-mail : apple@tpsl.co.th ; sunee@tpsl.co.th  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*** กรุป๊พเิศษ จ านวนจ ากดั  *** 
   

 
ราคานีร้วม 

 ตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดัแบบหมู่คณะ ในเสน้ทาง BKK –  Tokyo // Fukuoka – BKK โดยสายการบนิค่าเธ่ยแ์ปซฟิิก 
 หอ้งพกับนเรอื หอ้งพกัคู่ รวม 5 คนื (พกัสองท่านตอ่หอ้ง)  /  ภาษีท่าเรอื แล ะ ค่าประกนับนเรอื   
 อาหารทุกมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ)  
 โรงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาวในฟุคโุอกะ 1 คนื (รวมอาหารเชา้) 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหน้าทวัรเ์ดนิทางดูแลคณะจากประเทศไทย (ขอสงวนสทิธิใ์นจดัหวัหนา้ทวัร ์เมือ่มจี านวนผูเ้ดนิทางตัง้แต ่16 ท่านขึน้ไป) 
 คา่รถรบั-สง่ ระหว่างสนามบนิ – ท่าเรอื / ท่าเรอื – โรงแรม / โรงแรม – สนามบนิ  
 ทวัรเ์ทีย่วในฟุคโุอกะ พรอ้มอาหารกลางวนัตามทีร่ะบุในรายการ 

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 67.50 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 33.75 / เด็กอายุนอ้ยกวา่ 4 ปี ฟร ี

 
เง่ือนไขการข าระเงิน     : ช าระเตม็จ านวนทนัทหีลงัจากหอ้งพกัไดร้บัการยนืยนั 
เง่ือนไขการยกเลกิ  :    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินในทุกกรณี 

 

หมายเหต ุ  :  

 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจอง,จ านวนหอ้งพกับนเรอืและสายการบนิทีย่งัว่างอยู่ 

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางนอ้ยกว่า 16 ท่าน    
 มอบสทิธพิเิศษส าหรบัผูถ้อืบตัรเครดติ KTC 

Update: 05FEB19    ใบอนุญาตเลขที ่11/05788 

Date Port Arrival Departure 
22Jun – Sat Bangkok – Tokyo by  CX   - TBA 
23Jun – Sun Tokyo (Japan) TBA Embark 15:00 
24Jun – Mon Kobe (Japan) 15:00 22:00 
25Jun – Tue Kochi (Japan) 10:00 19:00 
26Jun – Wed Aburatsu (Japan) 10:00 19:00 
27Jun – Thu Cursing - - 
28Jun – Fri Pusan (South Korea) 08:00 20:00 
29Jun - Sat Fukuoka (Japan) Disembark08:00 - 
30Jun – Sun Fukuoka –  Bangkok by CX TBA TBA 

ราคาหอ้งพกั 
บนเรอืตอ่
ท่าน (บาท) 

Sailing : June 22 – 30, 2019 

Classic Premium 
3rd & 4th 

(ผูใ้หญ่)  

เด็กอายตุ ่า
กวา่ 12 ปี 

***  
พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 
Inside Outside Balcony Inside Outside Balcony 

55,900 60,900 66,900 58,900 62,900 68,900 51,900 45,500 

mailto:apple@tpsl.co.th
mailto:sunee@tpsl.co.th



