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Costa neoRomantica 

ใบอนุญาตธุรกจินําเทีย่วเลขที่ 11/1967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 
 

  (Costa Romantica Fukuoka Busan 22-28 Sep  TG 39900 ) 
 

บรษิทั เอฟวีนิวทวัร ์ขอเชิญท่านผ ูมี้เกียรติ 

    สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรแูบบใหม ่

เสน้ทางญ่ีปุ่ น-เกาหลี 7 วนั 5 คืน บนเรอืสาํราญระดบัโลก 

  
 

 

 
 

 

เสน้ทางฟกุโุอกะ – มะอิซรุ ุ(เกียวโต) – คานาซาวะ – 

ซาไกมินาโตะ –ปซูาน – ฟกุโุอกะ  

Group Excluded shore บินตรงโดยสายการบินไทย  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทาง:  22 - 28 กนัยายน 2560 

บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

39,999 

Promotion 
เริม่ท่ี 
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กาํหนดการเดนิทาง 

รายละเอยีดโปรแกรม 

วนัแรก กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ 

21.30 น. พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ ใชป้ระตู

ทางเขา้หมายเลข 1 – 2 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

วนัทีส่อง สุวรรณภูมิ – ฟุกโุอะกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ - เรือสําราญ Costa neoRomantica            

00.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภุมิ โดยเท่ียวบิน TG648 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น ตามเวลาทอ้งถ่ินซ่ึงเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง นาํ

ท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากนั้น นาํท่านเท่ียวชมจังหวัดฟุกุโอะกะ (Fukuoka) เป็นเขตเมืองหลกัในภูมิภาคคิวชู มีเมืองฮะกะตะ 

(Hakata) เป็นเมืองหลกัของจงัหวดั ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของโลก 

เน่ืองจากมีสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีพร้อมและครบครัน อีกทั้งเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 6 ของประเทศ

ญ่ีปุ่น แต่มีประชากรไม่หนาแน่นมากอยา่งกบัท่ีโตเกียว หรือโอซากา้ บา้นเมืองไดรั้บการวางผงัและ

ถูกจดัไวอ้ย่างเป็นระเบียบ สะอาดสะอา้น น่าอยู ่และน่าเท่ียวชม ในดา้นประวติัศาสตร์ฟุกุโอะกะ

เป็นเมืองเก่าแก่  

จากนั้น สาํหรับเดินทางไปยงั ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) แห่งน้ีมีช่ือเสียงมากๆ โดยเฉพาะในหมู่

เดก็นกัเรียน ท่ีกาํลงัจะสอบเขา้มหาวทิยาลยัศาลเจา้  ดาไซฟุ 

(Dazaifu Tenmangu) นั้นสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติสาํหรับ

ท่านสุกาวะระ มิชิซาเนะ (Sugawara Michizane) ผูท่ี้มี

อัจฉริยภาพทางการเรียนรู้และมีความสามารถต่างๆ 

มากมายตั้ งแต่วยัเยาว์ เป็นท่ีเลืองลือโด่งดังมากท่านมิชิ

ซะเนะ เกิดท่ีกรุงเกียวโตเป็นนกัวิชาการและนกัการเมืองในยุคเฮอนั หลงัจากท่ีท่านไดเ้สียชีวิตลง 

ชาวบา้นก็ยกย่องท่านในฐานะเทพเจา้แห่งการเรียนรู้หรือ Tenjin นั่นเอง เดินผ่านเสาโทริอิท่ี

ดา้นหน้าทางเขา้จะพบกบัสะพานสีแดงท่ีมีช่ือเรียกว่า 

Taikobashi ขา้มผา่นสระ Taijiike สะพานน้ีสร้างข้ึน

ทั้งหมด 3 ส่วน โดยเป็นตวัแทนของ อดีต, ปัจจุบนั และ 

อนาคต สอดคลอ้งกบัหลกัของพระพทุธศาสนาท่ีวา่หน่ึง

ความคิดควรเก็บไวใ้นช่วงเวลานั้ น คือ ให้ปล่อยวาง 

นัน่เอง และสระนํ้ าถา้ดูดีๆก็จะเห็นวา่เป็นรูปทรงหวัใจมองกนัดีๆนะครับหลงัจากเดินเขา้มาในศาล

เจา้จะพบกบัรูปป้ันววัสีทอง ววัตวัน้ีก็มีตาํนาน ในพิธีศพของท่านใช้ววัในการลากเคล่ือนขบวน
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ทนัใดนั้นเจา้ววัก็หยดุอยูก่บัท่ี ไม่ยอมไปไหน ทุกคนจึงไดต้ดัสินใจ หยดุจดังานพิธีเผาศพกนัท่ีตรง

น้ีและต่อมาบริเวณน้ีกคื็อท่ีตั้งของศาลเจา้ ดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) ในปัจจุบนันัน่เอง 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ขณะท่ีรถแล่นเลียบอ่าวฮากาตะ จะ

ผา่นอาคาร ฟุกโุอะกะโดม หรือ Yahoo! Dome Japan ซ่ึง

เป็นสนามกีฬาของทีมเบสบอลฟุกุโอะกะ ไดเอะ ฮอวก์ส์ 

หากวันไหนทีมชนะหลังคาโดมก็จะเปิดออกเป็นการ

ประกาศชยัชนะ รอบสนามเบสบอลยงัมี ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ 

ร้านอาหาร ภตัตาคาร ร้านขายของท่ีระลึก 

12.00 น. นาํท่านเช็คอินเพ่ือข้ึนเรือสาํราญ Costa neoRomantica ท่ีหรูหราในสไตลย์โุรป พร้อมการบริการ

ในระดบัสากล บนเรือสําราญท่านจะไดพ้บกบัความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอ่ิมกบัอาหาร

สไตลย์โุรป และ อาหารเอเชีย 5 ม้ือต่อวนั ชมการแสดงแสนอลงัการทุกคืนหลงัอาหาร ร่ืนเริงกบั

การร้องเพลงและเตน้รํา **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือสาํราญ Costa 

neoRomatica จะจดัข้ึนในวนัถดัไปไดจ้ากเอกสาร Today ท่ีจะส่งถึงหอ้งพกัของท่านทุกคืน** 

 

  

 

 

 

*** ก่อนที่เรือสําราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster 

Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตวัยงัจุดทีก่าํหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่น

ป้ายด้านหลงัประตูห้องพกัของท่าน*** 

16.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองฟุกโุอะกะ  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ  

 อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการคดั

สรรไวบ้นเรือสาํราญ Costa neoRomantica 
 

วนัทีส่าม เมืองมะอซุิรุ (เกยีวโต) – อสิระซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ังได้ – ประเทศญีปุ่่น  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ  

จากนั้น หลงัรับประทานอาหารอิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกท่ี

จะไปออกกาํลงักายรับอรุณดว้ยการจ็อกก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านสามารถ

เลือกใชบ้ริการของหอ้ง Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบั
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การเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ีระลึก สินคา้แบรนดต่์างๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือสาํราญ สาํหรับ

ท่านท่ีชอบการเส่ียงดวงห้อง Casino บนเรือสาํราญสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านได้

เป็นอยา่งดี 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 

13.30 น. เรือ Costa neoRoamantica นาํท่านเขา้เทียบท่า เมืองมะอซุิรุ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยูใ่นจงัหวดัเกียวโต 

ซ่ึงกล่าวไดว้า่เป็นท่าเรือท่ีเป็นประตูเปิดสู่อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ของเมืองมรดกโลกเกียว

โต มะอิซุรุ แปลความหมายวา่ “นกกระเรียนกระพือปีก” (อสิระให้ท่านสามารถเลือกซ้ือทวัร์เสริม) 

 ท่านทีไ่ม่ได้ซ้ือทวัร์เสริมอสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอทัยาศัยบนเรือ ซ่ึงมีกจิกรรมมากมายหลายอย่าง

ทีจ่ะให้ทุกท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิ 

ท่านทีซ้ื่อทวัร์เสริม โปรแกรมแนะนํา 

จากนั้น ชม อามาโนะฮาชิดาเตะเป็นแนวสันทรายท่ีเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติกั้นปากอ่าวท่ีเมืองมิยาซึ วางตวัอยูใ่นทิศเหนือใต้

ระหว่างอ่าวมิยาซึกบัทะเลในของทะเลอะโซโนะ มีความ

ยาวทั้งส้ิน 3.6 กิโลเมตร เป็นท่ีรู้จกัในฐานะท่ีเป็นหน่ึงใน 

"หน่ึงในสามววิทวิทศัน์ทางทะเลทีส่วยงามทีสุ่ดในญีปุ่่น" 

จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ Costa neoRomantica 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ Costa neoRomantica 

จากนั้น หลงัรับประทานอาหารอิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกท่ี

จะไปออกกาํลงักายรับอรุณดว้ยการจ็อกก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านสามารถ

เลือกใชบ้ริการของหอ้ง Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบั

การเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ีระลึก สินคา้แบรนดต่์างๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือสาํราญ สาํหรับ

ท่านท่ีชอบการเส่ียงดวงห้อง Casino บนเรือสาํราญสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านได้

เป็นอยา่งดี 

22.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองมะอซุิรุ  
 

วนัทีส่ี่ คะนาซะวะ (อชิิกาวะ) – อสิระซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ังได้ – ประเทศญีปุ่่น  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 
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08.00 น.  เรือสาํราญ Costa neoRomatica เขา้เทียบท่าเมืองคะนาซาวะ (Kanazawa) เมืองหลวงของจงัหวดั   

อิชิกาวะ เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นอาหารทะเลเน่ืองจากอยูติ่ดทะเลทางตะวนัตกของญ่ีปุ่น (อสิระให้ท่าน

สามารถเลือกซ้ือทวัร์เสริม) 

 ท่านทีไ่ม่ได้ซ้ือทวัร์เสริมอสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอทัยาศัยบนเรือ ซ่ึงมีกจิกรรมมากมายหลายอย่าง

ทีจ่ะให้ทุกท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิ 

ท่านทีซ้ื่อทวัร์เสริม โปรแกรมแนะนํา 

- เท่ียวชมสวนเคนโระคุเอ็น สวนท่ีไดรั้บการจดัให้อยู่ใน

อันดับท่ีเป็นหน่ึงในสามสวนงามของประเทศญ่ีปุ่น 

ในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีจะไดเ้ห็นใบไมเ้ปล่ียนเป็นสีแดง

ตระการตา ชมความงามของตน้ไม ้โดยเฉพาะตน้บอนไซ

ท่ีแม้ว่าจะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศญ่ีปุ่น 

หากแต่เม่ือนาํมารวมกบัการจดัองคป์ระกอบโดยใชหิ้นและสระนํ้ า ทาํให้เป็นทศันียภาพท่ีสวยงาม

น่าประทบัใจเป็นยิง่นกั จากนั้นนาํท่านเดินสู่ฝ่ังตรงขา้มกบัสวนเคนโระคุเอน็ ใหท่้านไดมี้โอกาสได้

เกบ็บนัทึกภาพ 

- ชมความงดงามของปราสาทคะนาซาวะ ปราสาทเก่าแก่

ของตระกูลมะเอดะ ซ่ึงเคยถูกใช้เป็นฐานทพัของญ่ีปุ่น 

และวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัคะนาซาวะช่วงเวลาหน่ึง 

แ ต่ ปั จ จุ บัน ก ล า ย เ ป็ น ป ร า ส า ท ท่ี เ ปิ ด ต้อ น รั บ ใ ห้

นกัท่องเท่ียวเขา้ชมและมีสวนสาธารณะให้ประชาชนได้

พกัผอ่นหยอ่นใจและออกกาํลงักายอยูด่า้นหลงั 

- ชม หมู่บ้านเกอิชา  หรือเรียกให้ถูกคือ ถนนฮิกาชิ ชายะ 

ซ่ึงเป็นเขตร้านนํ้ าชา มีความโดดเด่นตรงท่ีเป็นตรอก

ทางเดินท่ีเต็มไปด้วยบ้านไม้ เรียงรายยาวตลอดแนว 

เม่ือก่อนร้านนํ้ าชาถือเป็นแหล่งบนัเทิง และจะมีเกอิชา

เป็นผูใ้ห้ความบนัเทิง แต่ปัจจุบนัคงเหลือไวเ้พียงแต่บา้น

ไมเ้ก่าแก่ท่ีปรับปรุงเป็นร้านขายของท่ีระลึก โดยของท่ี

ระลึกท่ีข้ึนช่ือของเมืองน้ีคือผลิตภณัฑ์จากทอง ไม่ว่าจะ

เป็นเคร่ืองประดบั หรือขนมท่ีประดบัดว้ยทองคาํเปลว ฯลฯ และท่ีขาดไม่ไดคื้อการแสดงของเกอิชา

ในทุกวนัเสาร์ หากโชคเขา้ขา้งท่านอาจโชคดีได้เจอคู่บ่าวสาวมาจัดพิธีแต่งงานในบริเวณนั้ น 

หลงัจากนั้นนาํท่านกลบัข้ึนเรือสาํราญ 
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จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 

18:00 น.  เรือสาํราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองคะนาซาวะ 

จากนั้น หลงัรับประทานอาหารอิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกท่ี

จะไปออกกาํลงักายรับอรุณดว้ยการจ็อกก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านสามารถ

เลือกใชบ้ริการของหอ้ง Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบั

การเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ีระลึก สินคา้แบรนดต่์างๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือสาํราญ สาํหรับ

ท่านท่ีชอบการเส่ียงดวงห้อง Casino บนเรือสาํราญสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านได้

เป็นอยา่งดี 
 

วนัทีห้่า เมืองซะคาอมิินะโตะ(ทตโทตริ) – อสิระซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ังได้  - ประเทศญีปุ่่น  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ 

08.00 น.  เรือสาํราญ Costa neoRomatica เขา้เทียบท่า เมืองซะคาอิมินะโตะ(Sakaiminato) ในจงัหวดั       

ทตโทริ ซ่ึงเป็นมีช่ือเสียงดา้นท่ีพกัตากอากาศ ออนเซนติดทะเล และอาหารทะเลสดๆ (อสิระให้ท่าน

สามารถเลือกซ้ือทวัร์เสริม) 

 ท่านทีไ่ม่ได้ซ้ือทวัร์เสริมอสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอทัยาศัยบนเรือ ซ่ึงมีกจิกรรมมากมายหลายอย่าง

ทีจ่ะให้ทุกท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิ 

ท่านทีซ้ื่อทวัร์เสริม โปรแกรมแนะนํา 

- ชมสีสันท่ีสาํคญัของเมืองน้ีคือถนน Mizuki Shigeru ซ่ึง

ไดน้าํรูปป้ันตวัการ์ตูนเหล่าผีๆ ทั้งหลายมาประดบัประดา

บนบาทวิถี  ตัวท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือ เจ้าผีน้อยคิทะโระ 

(Kitaro) กิจกรรมท่ีน่าสนุกของเมืองน้ีคือ ตามหาตวั

แสตมป์รูปผี ท่ี ซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆในเมืองซ่ึงจะมี

ทั้งหมด 37 ตวั หากผูใ้ดมีความสามารถหาจนไดค้รบ ก็

สามารถนาํไปแลกประกาศนียบตัร และแสตมป์สีทองได ้

- ชม พิพิธภัณฑ์มุสิกิ ชิเงรุ (Mizuki Shigeru Museum) 

พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงผลงานเก่ียวกบัการ์ตูนมีเพียงขอ้มูล

ภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้น อาจารยชิ์เงรุ คือผูว้าดการ์ตูนคิทะโระ 

เด็กชายผูป้ราบปีศาจชัว่ร้าย มีความท่ีโด่งดงัเป็นท่ีรู้จกักนั

โดยทัว่ถึงขั้นขา้มนํ้ าขา้มทะเลไปยงัต่างประเทศเลยทีเดียว รวมถึงประเทศไทยของเราดว้ย การ์ตูนของ
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อาจารยชิ์เงรุท่านน้ีมีลายเส้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สืบเน่ืองจากการสูญเสียแขนไปในสงครามจึง

ตอ้งใชไ้หล่กดทบักระดาษแลว้ใชมื้ออีกขา้งหน่ึงวาด ไอเดียของการสร้างเร่ืองราวเหล่าน้ีมาจากตอนท่ี

ท่านยงัเดก็แลว้ไดฟั้งนิทานเก่ียวกบัภูติผปีีศาจมาจากคุณยายนงนงท่ีอาศยัอยูข่า้งบา้น  

- ชม หอคอยยุเมะมินาโตะ (Yume Minato Tower) เพ่ือ

ข้ึนไปสู่จุดชมวิวท่ีตั้งอยู่บนชั้นบนสุดในความสูง 43 

เมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศนืของเมืองซะคาอิมิ

นะโตะได ้360 องศา บริเวณชั้น 3 จะเป็นพ้ืนท่ีจดั

แสดงวฒันธรรมและของใชข้องจีนแผ่นดินใหญ่ จาก

มณฑลเหอเป่ย จีหลินและตา้เหลียน มณฑลโถวของ

มองโกล เกาหลี และรัสเซีย ใกลก้บับริเวณหอคอยแห่ง

น้ี มีแหล่งนํ้ าพรุ้อนกลางแจง้ และมีร้านอาหารทะลเปิดใหบ้ริการ ทางดา้นหลงัมีทางเดินไมส้ามารถ

เดินชมววิทศันียภ์าพโดยรอบได ้

จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมคารนาํท่านกลบัข้ึนเรือสาํราญ Costa neoRomantica 

17.00 น.  เรือสาํราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองซะคาอิมินะโตะ 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  

 อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการคดัสรร

ไวบ้นเรือสาํราญ Costa neoRomantica 
 

วนัทีห่ก ปูซาน – อสิระซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ังได้ - ประเทศเกาหลใีต้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 

09.00 น.  เรือสาํราญ Costa neoRomantica เขา้เทียบท่าเมืองปูซาน หรือ พูซาน (Pusan) ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต ้และปูซานยงัคงเป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศรองจากกรุง

โซล ปูซานไดเ้คยเป็นเจา้ภาพการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ 2002 และงานเอเปค 2005 ท่ีผา่นมา และ

ยงัคงเป็นเมืองหน่ึงท่ีร่วมจดัการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2002 นอกจากน้ีในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2548 

ปูซานได้เขา้ร่วมประมูลเพ่ือจะเป็นเจ้าภาพจดังานแข่งขนัโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 (อิสระให้ท่าน

สามารถเลือกซ้ือทวัร์เสริม) 

 ท่านทีไ่ม่ได้ซ้ือทวัร์เสริมอสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอทัยาศัยบนเรือ ซ่ึงมีกจิกรรมมากมายหลายอย่าง

ทีจ่ะให้ทุกท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิ 

ท่านทีซ้ื่อทวัร์เสริม โปรแกรมแนะนํา 

- ชม อาคารนูริมารู เอเปค (Nurimaru APEC House) เป็นอาคารรูปทรงกลมท่ีไดรั้บการออกแบบ

ลกัษณะดูแปลกตาท่ีตั้งอยู่ริมทะเล สร้างข้ึนเพ่ือใช้ในการจดังานประชุมผูน้าํ APEC (APEC 
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Summit) อยูท่ี่เกาะดองแบกโซม (Dongbaekseom) ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงามของวิวทิวทศัน์ ท่ี

ปัจจุบนัเป็นอาคารอนุสรณ์ของการประชุม มีไฮ

ไลทอ์ยู่ท่ีระเบียงชมวิวบริเวณชั้น 3 ซ่ึงหันหน้า

เป็นมุมกวา้งออกไปทางทะเล ทาํให้มองเห็นเกาะ

ออยคุโด (Oryukdo) ไดอ้ยา่งชดัเจน ไดรั้บการ

ยอมรับว่า เ ป็นสถานท่ี ซ่ึงมีความงดงามด้าน

สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ ท่ีสามารถกลมกลืนกับ

ธรรมชาติรอบดา้น ทั้งตน้ไม ้หาดทราย และนํ้ าทะเลสีครามไดอ้ย่างลงตวั   ท่านสามารถชมวิว

ทิวทศัน์ดา้นนอกไดจ้ากภายในอาคาร ซ่ึงมีกระจกเป็นผนงัทาํให้มองทะลุเห็นนํ้ าทะเลกวา้งไกลสุด

ตา รวมทั้งสะพานกนัเดโยท่ีทอดยาวขา้มทะเล ยิ่งในตอนกลางคืนดว้ยแลว้ จะเห็นแสงไฟระยิบ 

ระยบัท่ีส่องประกายจากสะพานแห่งน้ี  นบัเป็นจุดชมวิวยามราตรีสุดโรแมนติคท่ีนกัท่องเท่ียวนิยม

มากนัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในปูซาน  

- นาํท่านสู่ย่านซัมยอน (Seomyeon)  เป็นยา่นเศรษฐกิจและแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมือง

ปูซาน เป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปตวัยง ดว้ยถนนท่ีทอด

ยาวกว่า 330 เมตร ท่านจะละลานตากับร้านคา้

มากมายสองขา้งทาง มีสินคา้ใหน้กัท่องเท่ียวนั้นไดช้้

อปป้ิงอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินคา้แบรนด์เนม 

เคร่ืองประดบั และของฝากต่างๆ นอกจากน้ีบริเวณ

โดยรอบยงัเต็มไปดว้ยสถานบนัเทิงแบบครบวงจร 

ไม่วา่จะเป็นร้านอาหารเลิศรส ร้านกาแฟ บาร์ โรงโบวล่ิ์ง และโรงภาพยนตร์ เรียกวา่สารมารถสรร

หาความสนุกไดท้ั้ งวนัแบบไม่มีเบ่ือ บางโอกาสจะเป็นสถานท่ีสําหรับจดังานแสดงสินคา้ และ

เทศกาลต่าง ๆ ดว้ย ต่อ 

- นาํท่านเดินทางไปชม อุทยานยงดูซาน (Yongdusan Park) ท่ีตั้งอยูใ่นตวัเมืองปูซาน และเป็น 1 ใน 

3 ภูเขาท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด ท่ีมาของช่ือ “ยงดูซาน 

(Yongdusan)” นั้น มาจากลกัษณะรูปร่างของภูเขาท่ี

เหมือนกบัหัวมงักร ซ่ึงหันหน้าสู่ฝ่ังทะเล เพ่ือปกป้อง

และกนัศตัรูท่ีมาจาก บริเวณอุทยานฯ มีพ้ืนท่ีประมาณ 

69,000 ตารางเมตร ประกอบไปดว้ยสวนท่ีมีพรรณไม้

กวา่ 70 สายพนัธ์ุ,  รูปป้ันของนายพล Lee Susin ผู ้

บญัชาการทหารท่ีดีท่ีสุดในสมยัราชวงศ์โชซอน (1392-1910) และพิพิธภณัฑ์เคร่ืองดนตรี 

นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีนิยมอีกแห่งหน่ึงของปู
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ซาน ชั้นแรกของหอคอยเป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และงานหตัถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น 

มาสก,์ พวงกุญแจ, กระเป๋า, เคร่ืองป้ันดินเผา, ตุ๊กตา และอ่ืนๆ ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุด

สําหรับชมวิวทิวทศัน์ของเมืองปูซาน ท่ีสวยงามทั้งในยามกลางวนั และยามคํ่าคืน (ไม่รวมค่าขึน้

หอคอยปูซานทาวเวอร์) 

จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

19.00 น.  เรือสาํราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองปูซาน 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 

จากนั้น อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการคดั

สรรไวบ้นเรือสาํราญ Costa neoRomantica 

หมายเหตุ 

 ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน

จะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ที่จําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 

เพราะเจ้าหน้าทีข่องเรือจะมาเกบ็กระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดกึ และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูก

ส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่งขึ้น สําหรับท่านที่ต้องการชําระผ่านบัตรเครดิต ทาง

บริษทัเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติทีท่่านได้ให้หมายเลขไว้ในวนัทีท่่านเช็คอนิโดยอตัโนมัต ิ
 

วนัทีเ่จด็ ปูซาน - ฟุกโุอกะ – กรุงเทพฯ                        

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  

08.00 น.  เรือสาํราญ Costa neoRomatica เขา้เทียบท่าเมืองฟกุโุอะกะ 

จากนั้น นาํท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือสาํราญ และนาํท่านผา่นพิธีการตรวจลงตราหนงัสือเพ่ือเดินทางเขา้เมือง

ฟุกุโอกะ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งมายืนยนัระบุรับดว้ยตนเอง  

จากนั้นนาํท่านเดินไปยงัสนามบินฟกุโุอกะ เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 

11.35 น. ออกเดินทางจากฟกุโุอะกะโดยเท่ียวบินท่ี TG649 

14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
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อตัราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดนิทาง 

22 – 28 ก.ย. 60 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

(คนที1่ และ 2) 

เดก็ตํา่กว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

(คนที3่ และ 4) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง 39,999 - - 3,000 

**เง่ือนไขการชําระเงิน : ชําระเต็มจํานวนภายใน 1 – 3 วนั หลงัจากท่ีไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

เง่ือนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลงัการชําระ เก็บเต็ม 100 % 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  
อตัราค่าบริการนีร้วม: 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดัสายการบินไทยไป-กลบั กรุงเทพฯ-ฟกุโุอะกะ-กรุงเทพฯ  

2.  หอ้งพกับนเรือสาํราญ 5 คืน, ทวัร์ตามโปรแกรมท่ีระบุ  

3.  รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 

4.  อาหารบนเรือสาํราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสาํราญ 

5. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพ่ือดูแลคณะ 

6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีนํ้ ามนัสายการบิน 

7. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการ  สาํหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อใบ หาก

นํ้ าหนักหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีกาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี

เคาน์เตอร์เช็คอิน 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต(สาํหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 

9. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาํหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 

 

อตัรานีไ้ม่รวม: 

1.   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต ์ในกรณีออกใบกาํกบัภาษี  

2.   ทวัร์เสริมบนฝ่ัง (shore excursion) 

3.   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 

4.  ค่าทิปพนกังานบนเรือ USD 67.50 ต่อท่าน 

5.  ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

6.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
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เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 25 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ

ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 

การสํารองการเดนิทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจาํสําหรับการสํารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทั

ภายใน 3 วนั 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชาํระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัมิฉะนั้นจะถือว่าการ

สาํรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าดาํเนินการ 

การชําระค่าบริการ 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมชําระค่ามัดจาํท่านละ 20,000.- บาท 

 ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 

- ชาํระโดยเงินสด 

- ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สัง่จ่ายในนามบริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

- ชาํระดว้ยการโอนเงนิผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 

 

ช่ือบญัชี  บริษทั เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

      ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์  เลขที ่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาอโศกทาวเวอร์    เลขที ่ 234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

กรณชํีาระด้วยบัตรเครดติ มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่าํการรูด 
 

ทางบริษทัเอฟวนิีว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชําระเงินผ่านการโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งนีเ้พ่ือความปลอดภยัในการชําระเงนิของท่านเป็นสําคญั 

หมายเหตุ ท่านทีต้่องการใบเสร็จในนามนิตบุิคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้น

ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 
 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียม

ของตั๋วและภาษีนํา้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 
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กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 วนั หกัค่าบริการ ยดึค่ามดัจาํทั้งหมด 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 

หมายเหตุ   

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัรา

แลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั

ท่ีสุด  

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และ

โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการ

บินไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิก

แต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออก

ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. สําหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหาร

ปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านทาํความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่าน

จองหอ้งแบบเดก็ไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง สาํหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง 

ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

11.  เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 
...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             

               

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

       อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยืนยนัราคา ผูใ้หญ่     เดก็    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด    ขา้พเจา้

รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ       ผูจ้อง 

               (     ) 

                                 วนัท่ี       
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