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วนัแรกของการเดนิทาง :  กรุงเทพ – สนามบนิฟุกโุอกะ    

 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์     

กรุณาเดนิทางถงึสนามบนิล่วงหน้าก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างน้อย 3 ช ัว่โมงเพือ่ท าการ  

เชค็อนิ แลกบอรด์ดิง้พาสตแ์ละโหลดสมัภาระดว้ยตวัท่านเอง  

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง :  ฟุกุโอกะ – ท่าเรอืฮากาตะ 

 ถงึสนามบนิฟุคโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น  

 หลงัผ่านพธิกีารการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื 

Welcome to Fukuoka, Japan 
ขอตอ้นรบัทา่นสู่ ฟุกโุอะกะ เมอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดบนเกาะควิช ู   และ

ใหญเ่ป็นอนัดบัที ่ 8 ของประเทศญีปุ่่ น   อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทา่ที่

สาํคญัของญีปุ่่ นตัง้แตส่มยัโบราณ เน่ืองจากตัง้อยู่ตดิทะเลทัง้ 3 

ดา้น และโอบลอ้มดว้ยภเูขาทีเ่ขยีวชอุม่ เต็มไปดว้ยธรรมชาตทิี่

งดงาม สามารถเพลดิเพลนิกบัการท่องเทีย่ว แถมยงั เป็นประตสูู่

การตดิตอ่กบัชาตเิอเซยี เชน่จนี และ เกาหลมีาเป็นเวลานาน จวบ

จนบดันี ้โบราณสถานตา่งๆ ในจงัหวดั ยงัคงกลิน่ไอของประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมไว ้ 

12.00 ถงึท่าเรอืฮากาตะ   (Hakata Port : Chuo Futo Cruise Center) 

 เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเชค็อนิ  

1. พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืมากวา่ 6 เดอืน  

2. ตั๋วเรอื, Boarding Form ของ Costa, Health Form  

3. บตัรเครดติ  

4. ใบ ต.ม.ขาเขา้ – ขาออกประเทศญีปุ่่ น (ถา้ม)ี 

 

ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่เรอืส าราญอติาลสุีดหรู  Costa neoRomantica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 หลงัจากน้ันท่านสามารถขึน้ไปรบัประทานอาหารกลางวนัทีไ่ดห้อ้งอาหารบุฟเฟ่ต ์(Deck 10 ทา้ย

 เรอื)  หลงัอาหารเชญิทา่นพกัผ่อนอสิระกบักจิกรรมหลากหลายบนเรอื  

15.00 ขอเชญิท่านนําเสือ้ชูชพีจากหอ้งพกัของท่านมาเขา้รว่มฟังการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื 

(Emergency Drill) กรณุาเชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today หรอื ประกาศบนเรอือกีคร ัง้  

16.00  เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู่ไมซรุุ (Maizuru) 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

 หมายเหต ุเวลาอาหารคํ่าตามมาตราฐานเอเซยี  แบ่งเป็น 2 รอบ  

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

 (Premium class จะสามารถเลอืกเวลาในการรบัประทานอาหารค า่ล่วงหน้าได)้ 

หมายเหตุ  : วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

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

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง : ไมซูรุ, ประเทศญีปุ่่น 

Welcome to Maizura 
  เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 13.30 – 22.00   

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino  

เชา้นีท้า่นสามารถออกกาํลงักายดว้ยการจ็อกกิง้บนจ็อกกิง้แทรคระยะทาง 140 เมตร, วา่ยนํา้ หรอื 

ออกกาํลงักายทีห่อ้งยมิ เพือ่ความสดชืน่ 

 

 

 

 

 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื หรอือสิระตามอธัยาศยั 

13.30  เรอืเทยีบท่าเมอืงไมซรูุ (Maizuru) เมอืงในจงัหวดัเกยีวโต ประเทศญีปุ่่ น และถอืเป็นเมอืงท่าสําคญั

ดา้นทะเลญีปุ่่ น ยงัมีตลาดปลาขนาดใหญ่ อาหารทะเลสดๆ จากทะเลญี่ปุ่ นและ อาหาร

ทะเลแปรรูปอีกหลากหลายใหท้่านเลือกลิม้ลอง เชญิท่านอิสระ

พกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื 

เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรอืประกาศ เพื่อรอเรยีกลง

จากเรอื  อย่าลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้

เทีย่วบนฝ่ัง ทวัรแ์นะนําดงันี ้(หมายเหต ุ:  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะทาํทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง) 

Code: 01T5 Amanohashidate & Funaya Boat houses of Ine 6 Hrs  US$79.00/Adult   

Code: 01T9 Half day Tour of Maizuru & Fukuchiyama   4½ Hrs        US$49.00/Adult 

Code: 01W0 The Best of Maizuru     4 Hrs            US$39.00/Adult 

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

22.00  เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู่เมอืงคานาซาวะ (Kanazawa)  

หมายเหตุ  : วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

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

 
 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง :  คานาซาวะ, ประเทศญีปุ่่น 

Welcome to Kanazawa  
 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 06.30 – 13.30  

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardino  

06.30 เรอืเทยีบท่าเมอืงคานาซาวะ ตัง้อยู่บรเิวณภาคเหนือส่วนกลางของอชิคิาวะ เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนเร ือ่ง 

คุณภาพของงานฝีมือ อาหารพืน้บา้นรสเลิศ ธรรมชาติที่สวยงาม 

เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอนัรุง่เรอืง และ อารยธรรมอนัลํา้คา่ตัง้แต่

สมยัเอโดะ    อิสระพกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื เลือกซือ้ทวัร ์

บนฝ่ังกบัทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายทีท่างเรอืประกาศ 

เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  อย่าลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุก

คร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง ทวัรแ์นะนําดงันี ้(หมายเหตุ :  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะทําทวัรบ์นฝ่ัง

ดว้ยตวัเอง) 

Code: 01U7 The Best of Kanazawa     5½ Hrs          US$ 49.00/Adult 

Code: 01U9 Tour of Nanao with Aquarium    6½ Hrs          US$ 89.00/Adult 

** กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง ** 

 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื หรอือสิระตามอธัยาศยั 

13.30 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สูเ่มอืปูซาน, ประเทศเกาหลใีต ้

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

คํ่านี ้  ทางเรอืจะจดั Welcome Party Night  เลีย้งตอ้นรบัท่านผูม้เีกยีรต ิท่านจะ

เพลดิเพลนิและสนุกสนาน กบับรรยากาศของดนตรทีีเ่ตรยีมไวเ้พื่อท่าน  พรอ้ม

ดว้ยเมนูอาหารทีจ่ดัเตรยีมไวเ้ป็นพิเศษ รวมทัง้ความสําราญอนัหลากหลายทีไ่ด ้

จดัเตรยีมไวใ้หท้า่น  

หมายเหตุ  : วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ C o s t a n e o R o m a n t i c a    
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง :  ปูซาน, ประเทศเกาหลใีต ้

Welcome to Pusan 
  เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 14.00 – 22.00  

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร บนเรอื 

14.00 เรอืเทยีบท่าเมอืงปูซาน (Pusan), ประเทศเกาหลใีต ้ เมืองท่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ มีสถานที่

ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วใหม้าเยอืนได ้

มากกว่าปีละหลายแสนคน เช่น ชายหาด Haeundae, 

Songdo และ Gwangalli Beaches  เป็นตน้  เชญิท่าน

เลอืกอสิระพกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรบ์น

ฝ่ังกบัทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเร ือ

ประกาศ เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  อย่าลมืนํา Costa card ตดิ

ตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ที่ลงและขึน้เที่ยวบนฝ่ัง ทวัรแ์นะนําดงันี ้

(หมายเหต ุ:  ทางเรอืไม่อนุญาตใหท้างคณะทาํทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง) 

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

Code: 010D  Highlight of Busan          5 Hrs  US$59.00/adult 

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

** กรณีท่านทีล่งจากเรอืเพือ่ไปท่องเทีย่ว กรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ช ัว่โมง ** 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื หรอือสิระตามอธัยาศยั 

22.00 เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สูเ่มอืงฟุคโุอกะ (Fukuoka)  ประเทศญีปุ่่ น 

ค า่คนืนี ้  ทางเรอืจะแจง้เวลาใหท้่านนํากระเป๋าใหญ่มาวางไวห้นา้หอ้ง เพือ่นําไปเก็บไวใ้นสโตร ์

และนําส่งใหพ้รุง่นีต้ามเวลาทีก่ําหนด ขอเรยีนแนะนําใหท้่านเตรยีมกระเป๋าใบเล็กใส่

ของใชส้ว่นตวั สาํหรบัวนัรุง่ขึน้ 

หมายเหตุ  : วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก Today อกีคร ัง้ 

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

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง :  ท่าเรอืฮากาตะ - ฟุคโุอกะ (Fukuoka)  

Welcome back to Fukuoka 
  เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 08.00  

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Botticelli  หรอื หอ้งบุฟเฟต ์Giardin 

หลงัอาหารขอใหทุ้กท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้ร ียบรอ้ย  ลงมาพรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ ทาง

เจา้หนา้ที ่จะประกาศเรยีกลงเรอืตามลาํดบัทีท่า่นไดร้บั 

08.00 เรอืเทยีบทา่ทีท่า่เรอืฮากาตะ เมอืงฟุคโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น  

 หลงัจากตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระตามอธัยาศยั กอ่นเดนิทางไปยงัทีพ่กั (ค่าใชจ้่ายในการ

เดนิทางไม่ไดร้ว่มอยูใ่นโปรแกรม)  

  พกัคา้งคนื ณ โรงแรม Monte Hermana Hotel หรอื ระดบัเดยีวกนั  



 

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  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง :  ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

  หลงัอาหาร Check out  เดนิทางสูส่นามบนิ (คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไม่ไดร้ว่มอยูใ่นโปรแกรม) 

 ออกเดนิทางโดยสายการบนิ   โดยเทีย่วบนิ    เหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ  

 ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ     
   
หมายเหต ุทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    *** จองภายใน 05 มนีาคม 2562 หรอื จนกวา่โปรโมชั่นจะมีการเปลีย่นแปลง *** 

   

 

ราคานีร้วม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในเส้นทาง BKK – Fukuoka – BKK โดยสายการบินไทย (หรือตามที่บริษัทก าหนด ขึ้นอยู่กับ

ที่นั่งที่ว่าง) 

 ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 4 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)  /  ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ   

 โรงแรมที่พักในฟุคุโอกะ 1 คืน (รวมอาหารเช้า) 

 อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)  

 ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

 

 

 

 

 

 

Date Port Arrival Departure 

D1 Bangkok – Fukuoka  by  Flight   - TBA 

D2 Fukuoka (Japan) TBA Embark 16:00 

D3 Maizuru (Japan) 13:30 22:00 

D4 Kanazawa (Japan) 06:30 13:30 

D5 Pusan (South Korea) 14:00 22:00 

D6 Fukuoka (Japan) + Hotel  Disembark08:00 TBA 

D7 Fukuoka –  Bangkok by Flight TBA  

ราคาหอ้งพกั 

บนเรอืตอ่ทา่น 

(บาท) 

Sailing : July 08 – 14, 22 – 28  

Sailing : August 05 – 11**, 19 – 25  

Classic Premium 

3rd & 4th 

(ผู้ใหญ)่  

เด็กอายุต่ า

กว่า 12 ปี 

***  

พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

Inside Outside Balcony Inside Outside Balcony 

39,900 43,900 47,900 41,900 45,900 49,900 36,900 26,900 



 

 

 

 

 

 

ราคานี้ไมร่วม 

6 Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax] 

6 ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6 ค่ารถรับ ส่ง ระหว่างสนามบิน – ท่าเรือ / ท่าเรือ – โรงแรม / โรงแรม – สนามบิน  

6 ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 54.00 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 27.00 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี 

 

เงือ่นไขการข าระเงนิ     : ช าระเต็มจ านวนทันทหีลังจากหอ้งพกัไดร้บัการยนืยัน 

เงือ่นไขการยกเลกิ  :    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิในทกุกรณี 

หมายเหต ุ  :  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัระยะเวลาในการจอง,จ านวนห้องพักบนเรอืและสายการบนิ

ที่ยังว่างอยู ่

 มอบสิทธิพิเศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC 

 

 

 

 

Update: 05FEB19  ใบอนุญาตเลขท่ี 11/05788 


