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สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรคูรัง้หน่ึงในชีวิตกบั 

การลอ่งเรอืส าราญระดบัโลก COSTA VICTORIA 

แหลมฉบงั –สีหนวิุลล ์– เกาะฟกูว๊ก – 

เกาะสมยุ – แหลมฉบงั 
 

เดินทาง: 15 - 19 มกราคม 2560            

        (5 วนั 4 คืน) 

ราคาเริม่ตน้ 14,999 บาท 
 

ที่น่ังจ ำนวนจ ำกดั...จองก่อน...มีสิทธ์ิก่อน รำคำพเิศษนีจ้องภำยใน 11 พฤศจิกำยน 2559 
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หมายเหตุ   ฟรี รถรับส่ง ส าหรับท่านที่ ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ 
กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัททราบล่วงหน้า ระหว่างการท าจอง  

11.00 น.  พร้อมกนั ณ จดุนดัพบ มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้แก่ทา่น  
11.30 น. น าทา่น ออกเดนิทางสูท่า่เรือแหลมฉบงั 
14.00 น. เดนิทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทกุท่าน ต้องเตรียมหนงัสือเดนิทางท่ีมีอายมุากกวา่ 6 เดือน) น าทกุทา่นท าการ

เช็คอินขึน้เรือ COSTA VICTORIA ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอิตาเล่ียน โดยเรือมีขนาด 75,166 ตนั แบ่งเป็น14 ชัน้ 
สามารถรองรับผู้ โดยสารได้มากถึง 2,394 ท่าน ท่ีหรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือ
ส าราญท่านจะได้พบกบัความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอ่ิมกบัอาหารสไตล์ยโุรป และ อาหารเอเชีย 5 มือ้
ตอ่วนั ชมการแสดงแสนอลงัการทกุคืนหลงัอาหารท่ี โรงละคร Festival ร่ืนเริงกบัการร้องเพลงและเต้นร า ทา่น
สามารถออกลีลาแดนซ์กระจายท่ี ผับ Rock Star Disco **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีเรือส าราญ COSTA VICTORIA จะจดัขึน้ในวนัถดัไปได้จากเอกสาร Today ท่ีจะสง่ถึงห้องพกัของทา่น
ทกุคืน** 

 *** ก่อนที่ เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล 
(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดท่ีก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของ
แต่ล่ะท่านได้ ท่ีแผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

17.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria ออกจากทา่เรือแหลมฉบงัตดัผา่นอา่วไทยสูน่า่นน า้สากล 
19.00 น.  อาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินใน

กิจกรรมตา่งๆ ท่ีได้รับการคดัสรรไว้บเรือส าราญ COSTA VICTORIA 
 หมายเหตุ ทกุทา่นสามารถเลือกซือ้แพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือได้ ตลอดการเดนิทาง 
 
 
 
 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
09.00 น. เรือส าราญ Costa Victoriaเข้าเทียบทา่เมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) 

*** อิสระให้ท่านเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ังที่ทางเรือมีบริการค่ะ***โดย
แตเ่ดมิเมืองท่าเรือนีรู้้จกักนัในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตาก
อากาศชายทะเลอนัดบัหนึง่ของกมัพชูา และยงัเป็นเมืองท่าส าคญั โดยมีทา่เรือน า้ลึกระดบัสากล 
(International Port) แหง่เดียวของกมัพชูาอีก และเป็นเมืองท่ีติดอนัดบั 8 ในการจดัอนัดบั 10 สดุยอดหาด
ในเอเชีย โดยหนงัสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ทา่นพกัผอ่นในห้องพกั

วันที่ 15 ม.ค.60   กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง                       (1) 

วนัที ่16 ม.ค. 60  สีหนุวลิล์, ประเทศกมัพูชำ  (อิสระเลือกซือ้ทวัร์เสริมบนฝ่ัง)           (2)  
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เคร่ืองบินสว่นตวั หรือ เพลิดเพลินไปกบับริการตา่ง ๆ ท่ีเรือส าราญ Costa Victoria คดัสรรไว้ให้เลือก หรือ 
เลือกท่ีจะไปแวะเยือน เย่ียมชมเมืองสหุนวุิลล์ด้วยตนเอง  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 
 อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ บนเรือส าราญ COSTA VICTORIA ทา่นสามารถ

เลือกใช้บริการของห้อง Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนท่านท่ี ช่ืนชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถ
เพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซือ้ สินค้าท่ีระลึก สินค้าแบรนด์ตา่งๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือส าราญ 
*** Duty Free และ คาสิโน ทางเรือจะเปิดให้บริการเม่ือเรือล่องออกสู่น่านน า้สากล *** 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Festival ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ ห้องพกัสว่นตวัของทา่น 

22.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria ออกจากทา่เมืองสีหนวุิลล์ 
 
 
 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
 
08.00 น. เรือส าราญ Costa Victoria จอดทอดสมอหน้าเกาะฟูก๊วก(Phu Quoc)” เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม 

ห่างจากแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีช่ื อเสียงมากของ
ประเทศเวียดนาม อีกทัง้ยงัเป็นสวรรค์เขตร้อนอนัแสนเงียบสงบท่ามกลางน า้ทะเลสีฟ้าคราม ซึ่งได้รับความ
นิยมในหมู่นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก *** อิสระให้ท่านเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ังที่ทางเรือมีบริการ
ค่ะ*** 

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ เกาะฟูก๊วก  
- Ho Quoc Pagoda วดัทางพุทธศาสนาท่ีสร้างขึน้บนเนินเขาบริเวณ

ชายฝ่ังด้านตะวนัออก ซึ่งกลา่วได้ว่าเป็นจดุชมวิวทิวทศัน์ยามอาทิตย์
ขึน้เหนืออ่าวไทยได้สวยท่ีสุดของเกาะฯ ชมเจดีย์องค์ใหญ่ท่ีสุดบน
เกาะฟูก๊วกท่ีตัง้อยู่โดดเด่นประจันหน้ากับท้องทะเล ภายในวดัมีรูป
ปัน้ทางพทุธศาสนาตัง้รายเรียงอยู่บนลานหน้าบนัไดทางขึน้สกัการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมประดษิฐานอยู่
ในวดั  

- หมู่บ้านประมง Ham Ninh ซึง่ในดัง้เดิมนัน้ชาวบ้านในหมู่บ้านนีจ้ะใช้ปลาเพียงอยา่งเดียวในการด ารงชีวิต 
แต่เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาเม่ือการท่องเท่ียวกลายมาเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้หลัก ชาวบ้านได้เปล่ียนการ
ด ารงชีวิตด้วยการขายอาหารทะเล และการขายหตัถกรรมสินค้าของท่ีระลกึ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 

วนัที ่17 ม.ค. 60  เกำะฟูก๊วก, ประเทศเวยีดนำม  (อิสระเลือกซือ้ทวัร์เสริมบนฝ่ัง)           (3)  
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 อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Pompeii 

Spa & Fitness Center ส่วนทา่นท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซือ้ สินค้า
ท่ีระลกึ สินค้าแบรนด์ตา่งๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือส าราญ 

17.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria ออกเดนิทางจากเกาะฟกู๊วก มุง่สูเ่กาะสมยุ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ หลังอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Festival ก่อน

กลบัไปพกัผอ่น ณ ห้องพกัสว่นตวัของทา่น 
  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
09.00 น. เรือส าราญ Costa Victoria จอดทอดสมอหน้าเกาะสมยุ 
 *** อิสระให้ท่านเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ังที่ทางเรือมีบริการคะ*** 
 การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างท่ีจะ

สะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ช่ือถนนทวีราษฎร์ภกัดี และก็ยงัมีรถสองแถวท่ีวิ่งรอบ
เกาะไว้ให้บริการ ตัง้แตเ่วลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เร่ิมกนัตัง้แต ่30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแตร่ะยะทาง 
แท็กซ่ีก็มีแตร่าคาต้องตกลงกนัเอง ไมมี่มิเตอร์ หรือใครอยากจะเช่ารถขบัเองก็มีตัง้แตร่ถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ 
ร้านให้เช่ารถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสกัมีให้เลือกหลายร้านเลย ราคาก็แตกต่างกันไปเร่ิมต้นท่ี มอเตอร์ไซค์ 
200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างเกาะสมุยก็มีแต่ราคาจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อย
เร่ิมต้นท่ี 30 บาท  

 สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเท่ียวส าคัญท่ีมีช่ือเสียงมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น า้ หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น า้ตก
หน้าเหมือง วดัพระใหญ่ หรือศนูย์วฒันธรรมวดัละไม เป็นต้น 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 
บ่าย อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Pompeii 

Spa & Fitness Center ส่วนทา่นท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซือ้ สินค้า
ท่ีระลกึ สินค้าแบรนด์ตา่งๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือส าราญ  

18.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria เดนิทางออกจากเกาะสมยุ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
 หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Festival ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ ห้องพกัเคบินสว่นตวัของทา่น 
หมายเหตุ 
ในเยน็วันนีท่้านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋า
ใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่
ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อน
ท าการช าระในวันรุ่งขึน้ ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่
ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันท่ีท่านเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ
 

วนัที ่18 ม.ค. 60  เกำะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซือ้ทวัร์เสริมบนฝ่ัง)           (4)  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 
08.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับ

กระเป๋า สมัภาระการเดนิทางแล้ว เดนิทางกลบัเข้าสูก่รุงเทพฯ  
 ส าหรับคณะทา่นท่ีได้ใช้รถรับสง่ไปยงักรุงเทพเดนิทางกลบัพร้อมคณะ  

 

อัตราค่าบริการ 
แบบห้องพัก      ผู้ใหญ่ท่านล่ะ 

 (พัก 2 ท่านต่อห้อง) 
 ผู้ใหญ่คนท่ี 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

   พักเดี่ยว 

ห้องพกัแบบไมมี่หน้าตา่ง     14,999       11,999       7,999   20,999 

ห้องพกัแบบมีหน้างตา่ง     17,999       11,999       7,999   23,999 

ห้องพกัแบบมีระเบียง     20,999 - -   29,999 

ห้องพกัแบบมินิสวีทมีหน้าตา่ง     22,999       11,999       7,999   38,999 

ห้องพกัแบบมินิสวีทมีระเบียง     23,999       11,999       7,999   43,999 

ห้องพกัแบบสวีทมีหน้าตา่ง     28,999       11,999       7,999   50,999 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

ค่าทปิพนักงานบนเรือท่านล่ะ1,750 บาท ตลอดการเดนิทาง 5 วัน (ช าระบนเรือในวันสุดท้าย) ซึ่งเป็น
ธรรมเนียมส าหรับการล่องเรือส าราญ 
*หมายเหตุ ส าหรับทัวร์เสริมบนฝ่ังสามารถสอบถามเพิ่มเตมิได้ค่ะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่19 ม.ค. 60   ท่ำเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ                (5)  



 

www.thaicruiseholiday.com  หนา้ 6 

ขนาดของห้องพักบนเรือ 
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (INSIDE CABIN) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (OCEAN VIEW CABIN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ห้องพักแบบมีระเบียงง (BALCONY CABIN) 
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อัตรานีร้วม: 
1. ห้องพกับนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพกัท่ีทา่นได้ท าการช าระเงินมา) 
2. รถรับสง่จากกรุงเทพ-ทา่เรือแหลมฉบงั-กรุงเทพ 

3. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ,ภาษีทา่เรือ 

4. เจ้าหน้าท่ีบริษัทคอยอ านวยความสะดวก 

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
6. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
 
อัตรานีไ้ม่รวม: 
1. คา่ทิปพนกังานบนเรือ ทา่นละ USD 48 ( 1,750 บาท) 
2. คา่ทวัร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 

3. อาหารพิเศษท่ีทา่นสัง่เพิ่มเตมิกบัทางเรือ 

4. คา่แพคเกจน า้ด่ืมบนเรือส าราญ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอร์เซ็นต์ 
6.  คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่วีซา่ส าหรับชาวตา่งชาติ 
7.  คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

 

 การช าระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินเตม็จ านวน หลังจากมีการส ารองท่ีน่ังแล้ว 2 วันท าการ ส าหรับการจองทัวร์เรือ
ส าราญครัง้นี ้

 การยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน แต่ทางผู้ โดยสารสามารถเปล่ียนช่ือผู้ เดินทางได้ก่อนวนั
เดนิทาง 25 วนั 

 
หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นญุาตให้ผู้ เดนิทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนคา่ทวัร์ให้ได้ 

2. ระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและ
ไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุุดวิสยั เช่น อุบตัิเหต ุภัยธรรมชาติ การนดัหยุด
งาน การก่อการจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

 
 
 
รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


