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สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรคูรัง้หน่ึงในชีวิตกบั 

การลอ่งเรอืส าราญระดบัโลก COSTA VICTORIA 

ฟกุโุอกะ – มะอิซรุ ุ– คานาซาวะ –  

ซาไกมินาโตะ – ปซูาน – ฟกุโุอกะ 

 

เดินทาง: 09 – 14 สิงหาคม 2559 

 08 – 13 กนัยายน 2559 
 

ราคาเริม่ตน้ท่ี 83,900 บาท 
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เพยีงสองกรุ๊ปเท่าน้ัน!!! ที่น่ังจ านวนจ ากดั...จองก่อน...มีสิทธ์ิก่อน 
 

 

 

รายละเอียดโปรแกรม 
 

 
 

21.30 น. พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์ สายการบนิไทย  ชัน้ 4 อาคารผู้ โดยสารขาออก สนามบนิสุวรรณ

ภูม ิใช้ประตทูางเข้าหมายเลข 1 – 2 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับเพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้แก่ท่าน 

 
 

00.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมุิ โดยเท่ียวบิน TG648 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ตามเวลาท้องถ่ินซึง่เร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชัว่โมง นําท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้นําท่านเท่ียวชมจังหวัด

ฟุกุโอะกะ (Fukuoka) เป็นเขตเมืองหลกัในภมูิภาคคิวช ูมีเมืองฮะกะตะ (Hakata) เป็น
เมืองหลกัของจงัหวดั ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ในอนัดบัต้นๆ ของโลก 

เน่ืองจากมีสาธารณปูโภคต่างๆ ท่ีพร้อมและครบครัน อีกทัง้เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 6 ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น แต่มีประชากรไม่หนาแน่นมากอย่างกบัท่ีโตเกียว หรือโอซาก้า บ้านเมือง
ได้รับการวางผงัและถกูจดัไว้อย่างเป็นระเบียบ สะอาดสะอ้าน น่าอยู่ และน่าเท่ียวชม ใน
ด้านประวตัิศาสตร์ฟกุโุอะกะเป็นเมืองเก่าแก่ เดิมเป็นเพียงเมืองท่า หรือเมืองทางผ่าน

สําหรับเดินทางไปยงั ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) แห่งนีมี้ช่ือเสียงมากๆ 
โดยเฉพ าะในหมู่เด็กนกัเรียน ท่ีกําลงัจะสอบเข้า
มหาวิทยาลยัศาลเจ้าดาไซฟุ ( D a z a i f u 

T e n ma n g u ) นัน้สร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติสําหรับ
ท่านสกุาวะระ มิชิซาเนะ ( S u g a w a r a 

Michizane) ผู้ ท่ีมีอจัฉริยภาพทางการเรียนรู้และมี
ความสามารถต่างๆ มากมายตัง้แต่วยัเยาว์ เป็นท่ีเลืองลือโด่งดงัมากท่านมิชิซะเนะ  เกิดท่ี
กรุงเกียวโตเป็นนกัวิชาการและนกัการเมืองในยคุเฮอนั หลงัจากท่ีท่านได้เสียชีวิตลง 

วันแรก กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ                         (1) 

วนัทีส่อง สุวรรณภูม ิ– ฟุกโุอะกะ – เรือส าราญ Costa Victoria                     (2)
             (1) 
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ชาวบ้านก็ยกย่องท่านในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้หรือ Tenjin นัน่เองแต่ชีวิตของท่าน
มิชิซะเนะไม่ได้ราบร่ืนอย่างท่ีคิด อจัฉริยภาพของท่านฉายแววมาตัง้แต่อายไุด้เพียง 11 ปี 
ท่านสามารถแต่งกลอนได้เอง และความสามารถอนัโดดเด่นของท่านเร่ิมแพร่หลายไป
อย่างกว้างขวาง เม่ือท่านโตเป็นหนุ่มยงัแสดงความสามารถในการยิงธนอีูกด้วย ท่านได้
เป็นคนโปรดของจกัรพรรดิ และได้รับมอบตําแหน่งสําคญัๆ มากมาย ทัง้ทางการทตูกบัจีน
และยงัเป็นผู้ปกครองเมืองซะนกิุ เหล่าขนุนางในสมยัก่อนจงึพาลกนัอิจฉาไม่ชอบหน้า  
เลยได้ให้ร้ายท่าน สมคบคิดกบัตระกลุฟจูิวะระ ท่ีกมุอํานาจอยู่ในยคุนัน้ และขบัไล่ให้ออก
จากกรุงเกียวโตไปยงัดินแดนไกลโพ้น ซึง่ก็คือท่ีดาไซฟแุห่งนี ้การเดินทางระหว่างจาก 
เกียวโต มายงั ดาไซฟ ุนัน้ไกลแสนไกลหลงัจากท่านเดินทางมาถึงด้วยความยากลําบาก 
ท่านต้องใช้ชีวิตบัน้ปลายอนัโดดเด่ียวท่ีๆแห่งนีแ้ละสิน้ลงด้วยวยัเพียง 59 ปี เม่ือปี 903 

เหล่าชาวบ้านท่ีรักใคร่เเละเคารพท่านต่างก็
เสียใจและหลงัจากท่ีท่านสิน้ก็เกิดภยัพบิตัิต่างๆ
มากมายท่ีกรุงเกียวโตตระกลูฟจุิวะระท่ีคิดร้าย

ต่อท่าน ก็เร่ิมล้มหายตายจากไปทีละคน เหล่าขนุ
นางในวงัต่างกลวัเกรงและคิดว่าน่ีเป็นความ

อาฆาตแค้นของดวงวิญญาณท่านมิชิซะเนะจงึได้ทําการสร้างศาลเจ้า เพ่ือเป็นการไถ่โทษ
และยกย่องท่านมิชิซะเนะในฐานะ T e n j i n  ขึน้ท่ีกรุงเกียวโตและ เมืองดาไซฟ ุแห่งนี ้
ดงันัน้ท่ีเกียวโตจงึมีศาลเจ้าอีกแห่งท่ีอทุิศให้ท่านมิชิซะเนะช่ือว่าศาลเจ้า K i t a n o 

Tenmangu  ตวัอาคารหลกัของศาลเจ้าท่ีเห็นนัน้เป็นงานท่ีสร้างขึน้เม่ือปี1591 ส่วนของ
ดัง้เดิมท่ีสร้างขึน้เม่ือปี 9 1 9  ได้ถกูเผาทําลายไปในช่วงสงครามเดินผ่านเสาโทริอิท่ี
ด้านหน้าทางเข้าจะพบกบัสะพา นสีแดงท่ีมีช่ือเรียกว่า T a i k o b a s h i  ข้ามผ่านสระ 

Taijiike สะพานนีส้ร้างขึน้ทัง้หมด 3 ส่วน โดยเป็นตวัแทนของ อดีต , ปัจจบุนั และ 
อนาคต สอดคล้องกบัหลกัของพระพทุธศาสนาท่ีว่าหนึง่ความคิดควรเก็บไว้ในช่วงเวลา
นัน้ คือ ให้ปล่อยวาง นัน่เอง และสระนํา้ถ้าดดีูๆก็จะเห็นว่าเป็นรูปทรงหวัใจมองกนัดีๆนะ
ครับหลงัจากเดินเข้ามาในศาลเจ้าจะพบกบัรูปปัน้ววัสีทอง ววัตวันีก็้มีตํานาน ในพธีิศพ
ของท่านใช้ววัในการลากเคล่ือนขบวนทนัใดนัน้เจ้าววัก็หยดุอยู่กบัท่ี ไม่ยอมไปไหน ทกุคน
จงึได้ตดัสินใจ หยดุจดังานพธีิเผาศพกนัท่ีตรงนีแ้ละต่อมาบริเวณนีก็้คือท่ีตัง้ของศาลเจ้า 
ดาไซฟุ ( D a z a i f u  T e n m a n g u ) ในปัจจบุนันัน่เอง 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ท่าเรือ ขณะท่ีรถแล่นเลียบอ่าวฮากาตะมะ จะผ่านอาคาร ฟุกุโอะกะโดม  หรือ 

Yahoo! Dome Japan ซึง่เป็นสนามกีฬาของทีม
เบสบอลฟกุโุอะกะ ไดเอะ ฮอว์กส์ หากวนัไหนทีมชนะ
หลงัคาโดมก็จะเปิดออกเป็นการประกาศชยัชนะ รอบ
สนามเบสบอลยงัมี ช้อปปิง้เซน็เตอร์ ร้านอาหาร 
ภตัตาคาร ร้านขายของท่ีระลกึ 

14.00 น. เช็คอินเพ่ือขึน้เรือสําราญ COSTA VICTORIA ท่ีหรูหราในสไตล์ยโุรป พร้อมบริการในระดบั
สากล บนเรือ สําราญ ท่านจะได้พบกบัความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกบัอาหาร
สไตล์ยโุรป และ อาหารเอเชีย 5 มือ้ต่อวนั ชมการแสดงแสนอลงัการทกุคืนหลงัอาหารท่ี  โรง

ละคร Festival ร่ืนเริงกบัการร้องเพลงและเต้นรํา ท่านสามารถออกลีลาแดนซ์กระจายท่ี  

ผับ Rock Star Disco **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือสําราญ 
COSTA VICTORIA จะจดัขึน้ในวนัถดัไปได้จากเอกสาร  Today ท่ีจะส่งถึงห้องพกัของท่าน
ทกุคืน** 

 *** ก่อนที่เรือสาํราญจะทาํการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัย
ตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทกุท่านมารายงานตัวยังจุดที่
กาํหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพัก
ของท่าน*** 

16.00 น. เรือ COSTA VICTORIA ออกจากท่าเมืองฟุกุโอะกะ  
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหาร บนเรือสําราญ 

 อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับการ
คดัสรรไว้บนเรือสําราญ COSTA VICTORIA 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  
 อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออกกําลงั
กายรับอรุณด้วยการจ็อกกิง้บนชัน้ดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่าน สามารถเลือกใช้
บริการของห้อง Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ ก็
สามารถ เพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซือ้ สินค้าท่ีระลกึ สินค้าแบรนด์ต่า งๆ ท่ีร้าน 

วนัทีส่าม   มะอิซุรุ ประเทศญ่ีปุ่ น                   (3) 
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Duty Free บนเรือสําราญ สําหรับท่านท่ีชอบการเส่ียงดวงห้อง Casino บนเรือสําราญ
สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  
13.00 น. เรือ COSTA VICTORIA เข้าเทียบท่าเมืองมะอิซุรุ  ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ในจงัหวดัเกียวโต 

ซึง่กล่าวได้ว่าเป็นท่าเรือท่ีเป็นประตเูปิดสู่อนสุรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ของเมืองมรดกโลก
เกียวโต มะอิซรุุ แปลความหมายว่า “นกกระเรียนกระพือปีก ” เท่ียวชม เมืองมะอิซุรุ  
(Maizuru) โดยนําท่านขึน้สู่จดุชมวิวท่ีตัง้อยู่บนเนิน Gorougatake ให้ท่านได้มีโอกาสเก็บ
ภาพอนังดงามเมืองมะอิซรุุไปพร้อมกบัชมวิวทิวทศัน์ตามธรรมชาติท่ีงดงาม  ท่าเรือมะอิซรุุมี
เร่ืองราวและลํานําเพลงท่ีกล่าวขานในช่ือว่า “Ganpeki no Haha” หรือหวัอกของแม่ผู้รอ
คอยการกลบัมาของลกู ๆ ท่ีออกรบในสงคราม 
และเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์และอดีตกาลต่าง ๆ 
สามารถเรียนรู้ได้ท่ี “Maizuru Repatriation 

Memorial Museum” ท่ีซึง่จะกล่อมเกลาให้ผู้
เข้าชมได้รู้ซึง้ถึง “ความสาํคัญของสันตภิาพ ” 
พพิทิธภณัฑ์แห่งนีต้ัง้อยู่ในบริเวณของ Repatriate Memorial Park ซึง่ถกูจดัตัง้ขึน้ในปี 
ค.ศ. 1970 บนเนินเขาใกล้กบัพืน้ท่ีเทียร่าของตวัเมืองมะอิซรุุ จากนัน้ให้ท่านได้มีโอกาสได้
เลือกชมเลือกซือ้สินค้าของท่ีระลกึ และอาหารทะเลในรูปแบบต่าง ๆ ก่อนกลบัขึน้สู่เรือ
สําราญ 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VISCORIA 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  
09.00 น.  เรือสําราญ COSTA VICTORIA เข้าเทียบท่าเมืองคะนาซาวะ (Kanazawa) เมืองหลวง

ของจงัหวดัอิชิกาวะ เมืองท่ีมีช่ือเสียงด้านอาหารทะเลเน่ืองจากอยู่ติดทะเลทางตะวนัตกของ
ญ่ีปุ่ น นําท่านเท่ียวชม สวนเคนโระคุเอ็น  สวนท่ีได้รับการจดัให้อยู่ในอนัดบัท่ีเป็นหนึง่ใน

วนัทีส่ี่   คะนาซะวะ ประเทศญ่ีปุ่ น                   (4) 
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สามสวนงามของประเทศญ่ีปุ่ น ในช่วงฤดใูบไม้เปล่ียนสีจะได้เห็นใบไม้เล่ียนเป็นสีแดง
ตระการตา ชมความงามของต้นไม้ โดยเฉพาะต้นบอนไซท่ีแม้ว่าจะสามารถพบเห็นได้ทัว่ไป
ในประเทศญ่ีปุ่ น  หากแต่เม่ือนํามารวมกบัการจดัองค์ประกอบโดยใช้หินและสระนํา้ ทําให้
เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามน่าประทบัใจเป็นยิ่งนกั 
จากนัน้นําท่านเดินสู่ฝ่ังตรงข้ามกบัสวนเคนโระคเุอ็น 
ให้ท่านได้มีโอกาสได้เก็บบนัทกึภาพ และชมความ
งดงามของปราสาทคะนาซาวะ  ปราสาทเก่าแก่ของ
ตระกลูมะเอดะ ซึง่เคยถกูใช้เป็นฐานทพัของญ่ีปุ่ น 
และวิทยาเ  ขตของมหาวิทยาลยัคะนาซาวะช่วงเวลาหนึง่ แต่ปัจจบุนักลายเป็นปราสาทท่ี
เปิดต้อนรับให้นกัท่องเท่ียวเข้าชมและมีสวนสาธารณะให้ประชาชนได้พกัผ่อนหย่อนใจและ
ออกกําลงักายอยู่ด้านหลงั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตารคาร 
บ่าย นําท่านไปชม หมู่บ้านเกอิชา   หรือเรียกให้ถกูคือ ถนนฮกิาชิ ชายะ  ซึง่เป็นเขตร้านนํา้ชา มี

ความโดดเด่นตรงท่ีเป็นตรอกทางเดินท่ีเต็มไปด้วยบ้านไม้ เรียงรายยาวตลอดแนว เม่ือก่อน
ร้านนํา้ชาถือเป็นแหล่งบนัเทิง และจะมีเกอิชาเป็นผู้ให้ความบนัเทิง แต่ปัจจบุนัคงเหลือไว้
เพียงแต่บ้านไม้เก่าแก่ท่ีปรับปรุงเป็นร้านขายของท่ี
ระลกึ โดยของท่ีระลกึท่ีขึน้ช่ือของเมืองนีคื้อ
ผลิตภณัฑ์จากทอง ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั หรือ
ขนมท่ีประดบัด้วยทองคําเปลว ฯลฯ และท่ีขาด
ไม่ได้คือการแสดงของเกอิชาในทกุวนัเสาร์ หากโชค
เข้าข้างท่านอาจโชคดีได้เจอคู่บ่าวสาวมาจดัพธีิแต่งงานในบริเวณนัน้ ต่อจากนัน้นําท่านได้มี
โอกาสเท่ียวชม ตลาดโอมิโชะ ตลาดขายอาหารทะเลช่ือดงั แหล่งรวมอาหารทะเลนานา
ชนิด รวมไปถึงผกั ผลไม้ และอาหารแห้งจากในท้องถ่ิน ยงัมีร้านซชูิ และราเมง อีกมากมาย
ให้ได้เลือกทานกนัตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้นําท่านกลบัขึน้เรือสําราญ 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  
19.00 น.   เรือสําราญ COSTA VICTORIA ออกจากเมืองคะนาซาวะ 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  

วนัทีห้่า   ซะคาอิมินะโตะ ประเทศญ่ีปุ่ น                     (5)
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09.00 น.  เรือสําราญ COSTA VICTORIA เข้าเทียบท่าเมืองซะคาอิมินะโตะ (Sakaiminato) เป็น
เมืองในจงัหวดัต็อตโตะริ มีช่ือเสียงด้านท่ีพกัตากอากาศ ออนเซน็ติดทะเล และอาหารทะเล
สด ๆ สีสนัท่ีสําคญัของเมืองนีคื้อถนน Mizuki Shigeru ซึง่ได้นํารูปปัน้ตวัการ์ตนูเหล่าผีๆ 
ทัง้หลายมาประดบัประดาบนบาทวิถี ตวัท่ีโดดเด่น
ท่ีสดุคือ เจ้าผีน้อยคิทะโระ (Kitaro) กิจกรรมท่ี
น่าสนกุของเมืองนีคื้อการแรลล่ีเดินตามหาตวั
แสตมป์รูปผีท่ีซอ่นอยู่ตามมมุต่าง ๆในเมือง ซึง่จะมี
ทัง้หมด 37 ตวั หากผู้ใดมีความสามารถหาจนได้
ครบ ก็สามารถนําไปแลกประกาศนียบตัร และแสตมป์สีทองได้  นําท่านชม พพิธิภัณฑ์มุสิก ิ

ชิเงรุ (Mizuki Shigeru Museum) พพิธิภณัฑ์ท่ีจดัแสดงผลงานเก่ียวกบัการ์ตนูมีเพียง
ข้อมลูภาษาญ่ีปุ่ นเท่านัน้ อาจารย์ชิเงรุ คือผู้วาด
การ์ตนูคิทะโระ เด็กชายผู้ปราบปีศาจชัว่ร้าย มี
ความท่ีโด่งดงัเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ถึงขัน้ข้ามนํา้ข้าม
ทะเลไปยงัต่างประเทศเลยทีเดียว รวมถึงประเทศ
ไทยของเราด้วย การ์ตนูของอาจารย์ชิเงรุท่านนีมี้
ลายเส้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สืบเน่ืองจากการ
สญูเสียแขนไปในสงครามจงึต้องใช้ไหล่กดทบักระดาษแล้วใช้มืออีกข้างหนึง่วาด ไอเดียของ
การสร้างเร่ืองราวเหล่านีม้าจากตอนท่ีท่านยงัเด็กแล้วได้ฟังนิทานเก่ียวกบัภตูิผีปีศาจมาจาก
คณุยายนงนงท่ีอาศยัอยู่ข้างบ้าน  จากนัน้นําท่านสู่ หอคอยยุเมะมินาโตะ  (Yume 

Minato Tower) เพ่ือขึน้ไปสู่จดุชมวิวท่ีตัง้อยู่บนชัน้บนสดุในความสงู 43 เมตร ให้ท่านได้
ชมวิวทิวทศันืของเมืองซะคาอิมินะโตะได้ 360 องศา บริเวณชัน้ 3 จะเป็นพืน้ท่ีจดัแสดง
วฒันธรรมและของใช้ของจีนแผ่นดินใหญ่ จากมณฑลเหอเป่ย จีหลินและต้าเหลียน มณฑล
โถวของมองโกล เกาหลี และรัสเซีย และมีตุ๊กตาผ้าภตูิพรายขนาดใหญ่ให้ถ่ายภาพอีกด้วย  
ใกล้กบับริเวณหอคอยแห่งนี ้มีแหล่งนํา้พรุ้อนกลางแจ้ง และมีร้านอาหารทะลเปิดให้บริการ 
ทางด้านหลงัมีทางเดินไม้สามารถเดินชมวิวทศันีย์ภาพโดยรอบได้ หลงัจากนัน้หากยงัพอมี
เวลาจะนําท่านไปชม ตลาดปลานาคะอุระ   (Nakaura Tairyo Fish Market) เมืองซะ
คาอิมินะโตะมีพืน้ท่ีติดทะเล และท่าเรือขนส่งขนาดใหญ่ ณ ตลาดแห่งนีจ้งึอดุมสมบรูร์ไป
ด้วยอาหารทะเลสด ๆ รวมไปถึงมีร้านขายซชุิ และอาหารญ่ีปุ่ นอ่ืน ๆ อีกด้วย และเมนเูด็ด
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ยอดนิยมได้แก่ ปูมัตสึบะ(Matsuba) ซึง่มีมากในช่วงหน้าหนาว ชาวบ้านนิยมนําไปต้มใน
นํา้เกลือใส่สาหร่ายปรุงรส หลงัจากนัน้นําท่านกลบัขึน้เรือสําราญ COSTA VICTORIA 

18.00 น.   เรือสําราญ COSTA VICTORIA ออกจากเมืองซะคาอิมินะโตะ 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  

 อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับการ
คดัสรรไว้บนเรือสําราญ COSTA VICTORIA 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  
08.00 น.  เรือสําราญ COSTA VICTORIA เข้าเทียบท่าเมือง ปูซาน หรือ พูซาน (Pusan) เมืองท่าท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปซูานยงัคงเป็นเมือง
ท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศรองจากกรุง
โซล บริเวณท่ีแออดัของเมืองปซูานตัง้อยู่
บริเวณหบุเขาแคบระหว่างแม่นํา้นกัดง 
และ แม่นํา้ซหูยอง  ปซูานได้เคยเป็น
เจ้าภาพการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ 2002 
และงานเอเปค 2005 ท่ีผ่านมา และยงัคงเป็นเมืองหนึง่ท่ีร่วมจดัการแข่งขนัฟตุบอลโลก 
2002 นอกจากนีใ้นวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2548 ปซูานได้เข้าร่วมประมลูเพ่ือจะเป็นเจ้าภาพ
จดังานแข่งขนัโอลิมปิกฤดรู้อน 2020  นําท่านเท่ียวชมความงดงามของเมืองปซูาน สถานท่ี
แรกท่ีนําท่านไปชม อาคารนูริมารู เอเปค  (Nurimaru APEC House) เป็นอาคารรูปทรง
กลมท่ีได้รับการออกแบบลกัษณะดแูปลกตาท่ีตัง้อยู่ริมทะเล สร้างขึน้เพ่ือใช้ในการจดังาน
ประชมุผู้ นํา APEC (APEC Summit) อยู่ท่ีเกาะดองแบกโซม (Dongbaekseom) ท่ีขึน้ช่ือ
เร่ืองความสวยงามของวิวทิวทศัน์ ท่ีปัจจบุนัเป็นอาคารอนสุรณ์ของการประชมุในครัง้นัน้ 
และใช้เป็นศนูย์ประชมุนานาชาติในวาระต่างๆ รวมทัง้จดัแสดงผลงานท่ีสะท้อนถึง
วฒันธรรมดัง้เดิมต่างๆของเกาหลี  อาคารนริูมารู เอเปคนี  ้มีไฮไลท์อยู่ท่ีระเบียงชมวิวบริเวณ
ชัน้ 3 ซึง่หนัหน้าเป็นมมุกว้างออกไปทางทะเล ทําให้มองเห็นเกาะออยคุโด  (Oryukdo) ได้
อย่างชดัเจน อยู่ใกล้กบัชายหาด  Haeundae Beach ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานท่ีซึง่มี
ความงดงามด้านสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ ท่ีสามารถกลมกลืนกบัธรรมชาติรอบด้าน ทัง้ต้นไม้ 

วนัทีห่ก   ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้                               (6)
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หาดทราย และนํา้ทะเลสีครามได้อย่างลงตวั   ท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์ด้านนอกได้จาก
ภายในอาคาร ซึง่มีกระจกเป็นผนงัทําให้มองทะลเุห็นนํา้ทะเลกว้างไกลสดุตา รวมทัง้สะพาน
กนัเดโยท่ีทอดยาวข้ามทะเล ยิ่งในตอนกลางคืนด้วยแล้ว จะเห็นแสงไฟระยิบ ระยบัท่ีส่อง
ประกายจากสะพานแห่งนี ้ นบัเป็นจดุชมวิวยามราตรีสดุโรแมนติคท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมากนั
มากท่ีสดุแห่งหนึง่ในปซูาน จากนัน้นําท่านสู่ ย่านซัมยอน (Seomyeon) เป็นย่านเศรษฐกิจ
และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของเมืองปซูาน เป็นสวรรค์ของนกัช้อปตวัยง ด้วยถนนท่ี
ทอดยาวกว่า 330 เมตร ท่านจะละลานตากบัร้านค้ามากมายสองข้างทาง มีสินค้าให้
นกัท่องเท่ียวนัน้ได้ช้อปปิง้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนม เคร่ืองประดบั และ
ของฝากต่าง ๆ นอกจากนีบ้ริเวณโดยรอบยงัเต็มไปด้วยสถานบนัเทิงแบบครบวงจร ไม่ว่าจะ
เป็นร้านอาหารเลิศรส ร้านกาแฟ บาร์ โรงโบว์ลิ่ง และโรงภาพยนตร์ เรียกว่าสารมารถสรรหา
ความสนกุได้ทัง้วนัแบบไม่มีเบ่ือ บางโอกาสจะเป็นสถานท่ีสําหรับจดังานแสดงสินค้า และ
เทศกาลต่าง ๆ ด้วย  ต่อจากนัน้นําท่านเดินทางไปชม  อุทยานยงดูซาน  (Yongdusan 

Park) ท่ีตัง้อยู่ในตวัเมืองปซูาน และเป็นหนึง่ใน 3 ภเูขาท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุ ท่ีมาของช่ือ 
“ยงดูซาน (Yongdusan)” นัน้ มาจากลกัษณะรูปร่างของภเูขาท่ีเหมือนกบัหวัมงักร ซึง่หนั
หน้าสู่ฝ่ังทะเล เพ่ือปกป้องและกนัศตัรูท่ีมาจากทะเล ในระหว่างสงครามเกาหลีได้มีผู้อพยพ
พากนัหนีภยัสงครามขึน้มาสร้างบ้านเรือนอาศยั
กนับนภเูขา และเกิดโศกนาฏกรรมเหตกุารณ์ไฟ
ไหม้ใหญ่ถึง 2 ครัง้ ทําให้ต้นไม้บนภเูขาถกูไฟ
เผาทําลาย จงึเกิดการฟืน้ฟปูลกูต้นไม้ขึน้มาใหม่ 
และจดัสร้างเป็นสวนสาธารณะขึน้มา  บริเวณอุ
ททยานฯ  มีพืน้ท่ีประมาณ 69,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยสวนท่ีมีพรรณไม้กว่า 70 
สายพนัธุ์ , ศาลเจ้าท่ีสร้างขึน้โดยชาวญ่ีปุ่ นในยคุล่าอาณานิคม(ของญ่ีปุ่ น) , อนสุาวรีย์ 
Cheokhwabi, Chunghontap อาคารอนสุรณ์เพ่ือลํารึกถึงเหย่ือในสงครามเกาหลี , 
อนสุาวรีย์ของนกัศึ   กษาท่ีต่อต้านรัฐบาลในเหตกุารณ์ปฏิวตัิ 4.19, รูปปัน้ของนายพล Lee 

Susin ผู้บญัชาการทหารท่ีดีท่ีสดุในสมยัราชวงศ์โชซอน ( 1392-1910) และพพิธิภณัฑ์เคร่ือง
ดนตรี นอกจากนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ซึง่เป็นสถานท่ีนิยมอีก
แห่งหนึง่ของปซูาน ชัน้แรกของหอคอยเป็นบริเวณขายของท่ีระลกึ และงานหตัถกรรมแบบ
ดัง้เดิมของเกาหลี เช่น มาสก์ , พวงกญุแจ, กระเป๋า, เคร่ืองปัน้ดินเผา , ตุ๊กตา และอ่ืน ส่วน
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ด้านบนสดุของหอคอยเป็นจดุสําหรับชมวิวทิวทศัน์ของเมืองปซูาน ท่ีสวยงามทัง้ในยาม
กลางวนั และยามค่ําคืน 

19.00 น.   เรือสําราญ COSTA VICTORIA ออกจากเมืองปซูาน 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  
หมายเหตุ 
ในเย็นวนันีท้่านจะได้รับป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซึง่เป็นตวักําหนดลําดบัการนํากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้อง
จดักระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึ และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถกูส่งมาให้
ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวนัรุ่งขึน้ สําหรับท่านท่ีต้องการชําระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จ
ค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตท่ีท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมตัิ 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ  
08.00 น.   เรือสําราญ COSTA VICTORIA เข้าเทียบท่าเมืองฟกุโุอะกะ 

 นําท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสําราญ และนําท่านผ่านพธีิการตรวจลงตราหนงัสือเพ่ือเดิน
ทางเข้าเมืองฟกุโุอกะ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสมัภาระ ซึง่ทกุท่านจะต้องมายืนยนั
ระบรัุบด้วยตนเอง  จากนัน้นําท่านเดินไปยงัสนามบินฟกุโุอกะ เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 

11.35 น.  ออกเดินทางจากฟกุโุอะกะโดยเท่ียวบินท่ี TG-649 
14.55 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ  

#### 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด   ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ                                (7)
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อัตราค่าบริการ 
 

ช่วงเวลาเดนิทาง 
09 – 14 สิงหาคม 59 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
(คนท่ี1 และ 2) 

เดก็ตํ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
(คนท่ี3 และ 4) 

ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง 83,900 71,900 86,900 
ห้องแบบมีหน้าต่าง 89,900 71,900 86,900 
ห้องแบบมีระเบียง 100,900 71,900 86,900 
ช่วงเวลาเดนิทาง 

08 – 13 กันยายน 59 
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
(คนท่ี1 และ 2) 

เดก็ตํ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
(คนท่ี3 และ 4) 

ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง 84,900 71,900 88,900 
ห้องแบบมีหน้าต่าง 100,900 71,900 88,900 
ห้องแบบมีระเบียง 113,900 71,900 88,900 

 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินสายการบินไทยไป-กลบั กรุงเทพฯ-ฟกุโุอะกะ-กรุงเทพฯ (ราคาโปรโมช่ัน

ตํ่าสุด ***บริษัทฯสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าตั๋วโดยสารเพิ่มขึน้ตามความเป็นจริง หากที่น่ังใน
ราคาโปรโมช่ันตํ่าสุดเตม็) 

2. ห้องพกับนเรือสําราญ 5 คืน, ทวัร์ตามโปรแกรม 

3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 

4. อาหารตามระบใุนโปรแกรม, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสําราญ 

5. หวัหน้าทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพ่ือดแูลคณะ 

6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีนํา้มนัสายการบิน 

7. ทวัร์เสริมบนฝ่ัง, ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ 

8. ทิปพนกังานบนเรือ วนัละ USD 12 ต่อท่าน 

9. ค่าขนกระเป๋าซึง่สายการบินมีบริการ   สําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อใบ 
หากนํา้หนกัหรือจํานวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีกําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการ
บินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

10. ค่าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สําหรับผู้ ท่ีอายไุม่
เกิน 70 ปี) 

11. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหต ุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
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อัตรานีไ้ม่รวม: 
1.  ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7 เปอร์เซน็ต์ ในกรณีออกใบกํากบัภาษี 

2.  ค่าทําหนงัสือเดินทาง 
3.  ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 12 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ 

เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจํานวนดงักล่าว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 

 
การสาํรองการเดนิทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจําสําหรับการสํารองท่านละ 40,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทาง

บริษัทภายใน 3 วนั 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่า
การสํารองการเดินทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 วนั หกัค่าบริการ ยดึค่ามดัจํา 40,000 บาท 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 
หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนญุาตให้ผู้ เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ  ไม่

สามารถคืนค่าทวัร์ให้ได้ 

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
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4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยั
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ
ออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะ
ของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้
เดินทางเป็นหลกั 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือ
กลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและ
ผิดกฏหมาย 

 
รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนํา้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


