

ล่องเรือสำรำญ
ลำใหม่ลำ
่ สุด
เยือน 3 ประเทศในอำซียน
8วัน 7คืน
วันแรก : (พุธ – 17 เมษายน 62)
กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง
08.00
พร้อมกัน ณ สถานทีน่ ดั หมาย นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
11.00
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อทาการเช็คอินขึน้ เรือสาราญ “Costa Venezia”
โปรดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิ น ดังนี้
พาสปอร์ตผูเ้ ดินทางทีม่ อี ายุการใช้งานเหลือมากว่า 6 เดือน ตั ๋วเรือ, Boarding Form ของ Costa
Health Form ใบ ต.ม. ขาเข้า – ขาออกประเทศไทย (สาหรับชาวต่างชาติ)
เมื่อผ่านขัน้ ตอนการลงทะเบียน, การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง, การตรวจ X-RAY ก่อนขึน้ เรือ
** หมายเหตุ :ทางเรือจะเปิ ดให้ทาการเช็คอิ น ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 ชัวโมงก่
่
อนเรือออกจากท่า
คือระหว่าง 12.00 – 16.00 น และ ปิ ดการเช็คอิ นก่อนเวลาเรือออก 1 ชัวโมง**
่


 เรือลำใหม่ในตระกูล Costa Cruises ที่จะปล่อยลงน้ าใน

16.00

17.00

วัน ที่ 3 มีนาคม 2562 เป็ นเรือ ส าราญขนาดใหญ่ ขนาด 135,500 ตัน จุ ผู้โดยสารได้ม ากกว่า 5,280คน
มีหอ้ งพักไว้รองรับผูโ้ ดยสารมากถึงห้บริการห้อง พร้อมพนักงานกว่าพันคนคอยใ 1,300 ทุกท่าน
หลังเช็คอิ นขึ้นเรือเรียบร้อยแล้ว รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ ต์บนเรือ
หลัง อาหารเชิญ ท่า นพักผ่ อ น หรือ เดิน ส ารวจกับ การตกแต่ ง สไตล์อิต าเ ลี่ย น ซึ่ง จะท าให้ท่ า นเพลิดเพลิน
สนุกสนานกับวันเวลาทีส่ ุดแสนอิสระ ก่อนจะเริม่ ต้น ณ ราตรีแห่งค่าคืนนี้
ก่อนเวลาเรือออกจากท่าขอเชิญท่านนาเสือ้ ชูชพี จากห้องพักของท่านมาเข้าร่วมฟงั
การสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Emergency Drill)
หมายเหตุ !!! ทางเรือจะประกาศเวลาทีแ่ น่นอนในการทา Emergency Drill อีกครัง้
เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “ท่าเรือฟูมาย” ประเทศเวียดนาม
เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หลังอาหารเชิญท่านสนุ กสนานกับกิจกรรมความ
บันเทิงหลากหลายทีเ่ ตรียมไว้ต้อนรับลูกค้าคนสาคัญเช่นท่าน อาทิเช่น ชมโชว์ทพ่ี รังพร้
่ อมด้วยระบบแสงสีเสียง
โรงภาพยนตร์ เสีย่ งโชคกันทีห่ อ้ งคาสิโน ห้องฟงั เพลงและห้องเลาจ์น บาร์เครื่องดื่ม หรือ จะสนุ กสนานกันกับ
พ้องเพื่อนทีด่ สิ โก้เธค

พักค้างคืนบนเรือสาราญ Costa Venezia
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Costa Venezia

วันทีสอง : (พฤหัสบดี – 18 เมษายน 62)

ล่องทะเล

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือตามอัธยาศัย
เช้ า นี้ ท่ า นสามารถออกก าลัง กายด้ ว ยการจ็ อ กกิ้ง บนจ็อ กกิ้ง แทรค หรื อ จะว่ า ยน้ า ออกก าลัง กาย
เพื่อความสดชื่น ช่วงสายๆ ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุ กสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลาย
บนเรือ หรือใช้ Facility ต่าง ๆ ที่มอี ยู่มากมาย อาทิเช่น ห้องอาหารต่าง ดิสโก้เธค Disco, ห้องฟงั เพลง
และห้องเลาจ์น บาร์เครื่องดื่ม, ห้องโชว์ พร้อมการแสดงด้วยระบบแสงสีเสียง, โรงภาพยนตร์, ห้องคาสิโน
(Casino), สระว่ายน้ าและสระน้ าวน, ห้องยิม ห้องเซาวน่ า ห้องนวด ลานกีฬาอเนกประสงค์, ห้องเกมส์
สโมสรสาหรับเด็ก และ วัยรุ่น, อินเตอร์เน็ทคาเฟ่, ห้องแพทย์, โบสถ์, ห้องสมุด, ห้องแสดงภาพเขียน
ศิลปะ, ร้านขายของทีร่ ะลึก, และร้านค้าปลอดภาษี
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ
คา่ นี้ ทางเรือจะจัด Welcome Party Night เลี้ยงต้ อนรับท่ านผู้มีเกียรติ ท่ านจะเพลิ ดเพลิ นและ
สนุกสนานกับบรรยากาศของดนตรีที่เตรียมไว้เพื่อท่ าน พร้อมด้วยเมนูอาหารที่ จดั เตรียมไว้เป็ น
พิ เศษรวมทัง้ ความสาราญอันหลากหลายที่ได้จดั เตรียมไว้ให้ท่าน
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Costa Venezia
วันทีสาม : (ศุกร์ – 19 เมษายน 62)

ท่าเรือฟูมาย (Phu My) / โฮจิ มินห์ ประเทศเวียดนาม

กค้างคืนบนเรือ Cosa

Welcome to Ho Chi Minh

-- เรือเทียบท่าตัง้ แต่เวลา 08:00 – 21:00 –
08.00

หมายเหตุ :

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักหรือห้องอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรือตามอัธยาศัย
เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือฟูมาย (Phu My) ประเทศเวียดนาม
ั่
ขอต้อนรับท่านสู่ ประเทศเวียดนาม เวีย ดนามได้ช่อื ว่ามีชายฝ งทะเลด้
านตะวันออกยาวจากเหนือจรดใต้
เป็นระยะทางถึง 3,260 กิโลเมตร และเป็นปากทางแม่น้ าที่เรียกว่า "มังกรเก้าสาย" ทาให้เวียดนามมีท่าเรือ
จานวนมาก ท่าเรือฟูมาย เป็นหนึ่งในท่าเรือสาคัญและเป็ นประตูส่เู วียดนามตอนใต้ และ ตัง้ อยู่ห่างจาก
นครโฮจิมนิ ห์ ตัง้ อยู่ห่างออกไปเพียง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง โดยประมาณ 1.30 ชัวโมง
่
นครโฮ
จิมนิ ห์ หรือทีร่ จู้ กั กันอีกชื่อหนึ่งว่านครไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ทส่ี ุดของเวียดนาม เป็ นศูนย์กลางธุรกิจการค้า
อุตสาหกรรม การพาณิชย์และเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามตอนใต้
เชิ ญท่านอิ สระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝัง่ เพิ่ มเติ มกับทางเรือได้
ทัวร์ที่แนะนามีดงั นี้ (ค่าใช้จ่ายทัวร์บนฝั ่ง - ไม่รวมในรายการ)
Code 015P Cu Chi Tunnels and Panoramic Ho Chi Minh
9 HRS
EUR 89/PAX
Historical Ho Chi Minh
9 HRS
EUR 94/PAX
Code 015Q
A day Discovering Ho Chi Minh
9 1/2 HRS EUR 90/PAX
Code 015T
The Mekong River Delta by Boat
11 1/2 HRS EUR 94/PAX
Code 015U
Vung Tau Countryside
4 1/2 HRS EUR 59/PAX
Code 015V
ั ่ วยตัวเอง ในกรณีทท่ี ่านลงจากเรือกรุณากลับขึน้ เรือก่อนเวลาเรือออก
ทางเรือไม่อนุญาตให้จดั ทาทัวร์บนฝงด้
อย่างน้อย 1 ชัวโมง
่

21:00

เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
หลังอาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายทีเ่ ตรียมไว้ต้อนรับลูกค้าคนสาคัญ
กับการแสดงโชว์ทพ่ี รังพร้
่ อมด้วยระบบแสงสีเสียงที่โรงภาพยนตร์ เสี่ยงโชคกันที่ห้องคาสิโน ห้องฟงั เพลง
และห้องเลาจ์นตามอัธยาศัย
เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “เมืองดานัง” ประเทศเวียดนาม
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Costa Venezia

วันทีสี่ : (เสาร์ – 20 เมษายน 62)

ล่องทะเล

เชิ ญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ
ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุ กสนานกับ กิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือ ใช้ Facilities
ต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่มากมาย
เชิ ญ ท่ านรับ ประทานอาหารกลางวัน และ ค่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุ ฟเฟ่ ต์
ขอเชิญ ท่ า นอิส ระตามอัธ ยาศัย กับ กิจ กรรมหลากหลายที่ท างเรือ เตรีย มไว้ต้ อ นรับ ท่า น ไม่ ว่ า จะเป็ น
การแสดงจากนักแสดงมือ อาชีพ หรือ จะร่ วมสนุ กสนานกับการเต้นรา หรือ ค่ าคืนไนท์กบั Rock’n Roll
ทีจ่ ะทาให้ท่านเพลิดเพลินอย่างไม่รู้จบ ที่ห้อง Grand Bar และ Cabaret Vienna ในทุกๆ วัน หรือเสี่ยงโชค
ในคาสิโนตามอัธยาศัย )สามารถดูรายละเอียดได้จาก Today อีกครัง้
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Costa Venezia
วันทีห้า : (อาทิ ตย์ – 21 เมษา62) พักค้างคืน

ดานัง, ประเทศเวียดนาม
Welcome to Danang

-- เรือเทียบท่าตัง้ แต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น. –
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักหรือห้องอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรือตามอัธยาศัย
08:00
เรือเทียบท่าทีท่ ่าเรือ Chan May / เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม
ขอต้อนรับท่านสู่ ดานัง เมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศ เป็นเมืองชายทะเลทีต่ งั ้ อยู่บนแม่น้า Han ทีถ่ ูกโอบ
ล้อมด้วยภูเขา ทะเลสาบและหาดทรายบริสุทธิ ์ ความเจริญเติบโตจากหมู่บ้านชาวประมงกลายเป็ นเมืองท่าที่
สาคัญ ปจั จุบนั เป็นเมืองทีม่ คี วามสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว
เชิ ญท่านอิ สระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝัง่ เพิ่ มเติ มกับทางเรือได้ ทัวร์
ที่แนะนามีดงั นี้ (ค่าใช้จ่ายทัวร์บนฝั ่ง - ไม่รวมในรายการ)
Code 02A9 The Charming Mangrove Coco Forest (CH&EU
8 HRS
EUR 65/PAX
Code 6982
Hoi An Ancient Town + lunch
8 ½ HRS EUR 79/PAX
Code 6983
Deep Vietnam, Hoi An, Marble Mountain &
8 HRS
EUR 79/PAX
Shopping
Code 6984
: Imperial Hue + lunch
9 ½ HRS EUR 94/PAX
ั ่ วยตัวเอง
หมายเหตุ :
ทางเรือไม่อนุญาตให้จดั ทาทัวร์บนฝงด้
ในกรณีทท่ี ่านลงจากเรือกรุณากลับขึน้ เรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชัวโมง
่
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ หลังอาหาร
เชิญ ท่านสนุ กสนานกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายที่เตรียมไว้ต้อ นรับลูกค้าคนสาคัญเช่น

ท่าน กับการแสดงโชว์ท่พี รังพร้
่ อมด้วยระบบแสงสีเสียงที่โรงภาพยนตร์
ั
คาสิโน ห้องฟงเพลงและห้องเลาจ์นตามอัธยาศัย
เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “เซิ นเจิ้น” ประเทศจีน
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Costa Venezia

20:00

เสี่ยงโชคกันที่ห้อง

วันทีหก : (จันทร์ – 22 เมษายน 62)
ล่องทะเล
พักค้างนเรือสา เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ
ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุ กสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้
ต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่มากมาย

Facilities

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ ค่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Costa Venezia
วันทีเจ็ด : (อังคาร – 23 เมษา62) พักค้างคืน

เซิ นเจิ้น (Shenzhen) – ฮ่องกง ประเทศจีน
Welcome to Shenzhen & Hong Kong

เรือเทียบท่าเซิ้ นเจิ้นตัง้ แต่เวลา 07.00 น. – 14.00 น.
เรือเทียบท่าฮ่องกงเวลา 20.00 น. พักค้างคืน
เรือเทียบท่าทีท่ ่าเรือเมืองเซิ นเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนจีน
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักหรือห้องอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรือตามอัธยาศัย
ขอต้อนรับท่านสู่เซิ นเจิ้น หรือ ซิมจุ่ม ตามสาเนียงแต้จวิ๋ เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจและการค้าทีส่ าคัญของมณฑล
ั่
กวางตุ้ง เป็ นเมืองชายแดนริมฝงทะเลตรงข้
ามกับ เกาะฮ่องกง จึงเป็ นแหล่งดึงดูดอุตสาหกรรมต่าง ๆ จาก
ฮ่องกงให้เข้ามาลงทุนจนในทีส่ ุดกลายเป็นเมืองใหญ่ บริเวณสามเหลีย่ ม
แม่น้า ได้ช่อื ว่าไข่มุกทางเศรษฐกิจแห่งสาคัญทางตอนใต้ของประเทศจีน
และเป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง
ั ่ วยตัวเอง
หมายเหตุ : ทางเรือไม่อนุญาตให้จดั ทาทัวร์บนฝงด้
ในกรณีท่ที ่านลงจากเรือ กรุณากลับ ขึ้นเรือก่อ นเวลาเรือออกอย่างน้ อย 1

07:00

ชัวโมง
่
14:00

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “ฮ่องกง” เขตปกครองพิเศษของประเทศจีน
ั ่ อนทีเ่ รือจะล่องข้ามทะเลสู่เกาะ ฮ่องกง
ช่วงบ่ายวันนี้เชิญท่านอิสระชมความงามของทัศนียภาพสองฟากฝงก่
หรือสนุกสนานกับกิจกรรมทีท่ างเรือได้รงั สรรค์ไว้เพื่อท่านโดยเฉพาะ เชิญท่านรับประทานอาหารอาหารค่า
ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ

20:00

เรือเทียบท่าทีท่ ่าเรือไคตั ๊ก ฮ่องกง
ขอต้อนรับท่านสู่ ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง” หรือชื่อเรียกอย่าง
เป็ นทางการ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง(Hong Kong SAR) ในยามค่าคืน ท่านจะเพลิดเพลินกับแสงสีท่ี
สวยงามพิสุทธิ ์ยิง่ ประดุจคากล่าวทีว่ ่า “ไข่มุกตะวันออกของโลก” อีกทัง้ ยังเป็ นอ่าวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก
** คืนนี้ขอให้ท่านเก็บกระเป๋าใบใหญ่และสัมภาระต่างๆให้เรียบร้อย โดยทางเจ้าหน้าที่จะนาแท็กผูกกระเป๋า
สีต่างๆ ตามเวลาทีจ่ ะลงจากเรือมาไว้ให้ท่านในห้องพัก ให้ท่านผูกแท็กกระเป๋าให้เรียบร้อย จากนัน้ นามาวาง
ไว้หน้าห้องพัก ก่อนเวลา 23.00 น. เจ้าหน้าที่ของเรือมาจัด เก็บ และนากระเป๋าของท่านลงจากเรือในเช้า
วันรุ่งขึน้ และขอแนะนาให้ท่านจัดของใช้ทเ่ี หลืออยู่นาใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อถือลงจากเรือในวันรุ่งขึ้น ** (วัน
เวลาทีแ่ น่นอนเช็คจาก Today อีกครัง้ )
พักค้างคืนบนเรือสาราญ Costa Venezia

วันที่แปด : (พุธ – 24 เมษายน 62)
ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
พักค้างคืนบนเรืาเชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักหรือห้องอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรือตามอัธยาศัย
หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย ลงมาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ และ รอเจ้าหน้าที่
ประกาศเรีย กลงเรือ อย่ าลืม นา Costa card ติดตัว มาด้ว ยเพื่อ แสดงต่ อ เจ้าหน้ าที่ข ณะที่ลงจากเรือ
หลัง จากตรวจรับ สัมภาระและ ผ่านขัน้ ตอนตรวจลงตราหนัง สือ เดินทาง พร้อ มพิธีการทางศุลกากรแล้ว
เชิญ ท่า นอิส ระตามอัธ ยาศัย กับ สวรรค์แ ห่ ง การช้อ ปปิ้ ง ซึ่ง ท่า นจะจับ จ่า ยสิน ค้านานาชนิ ด อย่ างจุ ใ จ
ขอเรีย นแนะน าท่า นจับ จ่ ายสิน ค้า ณ บริเ วณฮาร์เ บอร์ ซิต้ี หรือ โอเชี่ย น เทอร์มินัล ศูน ย์ร วมสิน ค้า
อันทันสมัยมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ชนั ้ นาจากอังกฤษ อาทิเช่น St.Michael ณ ห้าง Mark & Spencer,
G 2000 หรือ Duty Free (ร้านค้าปลอดภาษี) และสาหรับคุณหนู ๆ ขอเรียนแนะนาห้าง Toy R Us
ศูนย์รวมเครื่องเล่นเด็กทุกชนิดหรือท่านจะสารวจฮ่องกงด้วยตัวของท่านเอง หรือเพลิดเพลินกับ การหาซื้อ
ั่
ของราคาถู ก และสนุ ก สนานกับ การต่ อ รองราคาสิ น ค้ า มากมายบนสองฝ งถนนนาธาน-จิ
ม ซาจุ่ ย
ซึง่ ท่านจะละลานตาไปกับการจัดแต่งหน้าร้าน ทัง้ สินค้าอีเลคโทรนิคส์ เครื่องเสียง กล้องถ่ายรูป ตลอดจน
เสือ้ ผ้าอันทันสมัย พร้อมเก็บตกสินค้าและของฝากญาติมติ รให้ครบถ้วนในตลาดทีไ่ ร้พรมแดนอย่างฮ่องกงนี้
11.00
ถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อเช็คอินและโหลดสัมภาระของท่าน
หมายเหตุ ท่านต้องเดิ นทางถึงสนามบิน ก่อนเวลาเช็คอิ น ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 ชัวโมง
่
(ค่าทัวร์ในฮ่องกง และ ค่ารถไปสนามบิน – ไม่รวมในรายการ)
14.25
โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค เทีย่ วบินที่ CX751 นาท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
16.30
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรายการได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า

เรือสาราญระดับโลกลาใหม่ล่าสุดของตระกูล COSTA CRUISES
17 – 24 เมษายน 2562 เยือน 3 ประเทศในอาซียน 8วัน 7คืน
ไทย เวียดนาม และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ราคาห้องพัก
บนเรือ/ท่าน
ผู้ใหญ่ เริ่มต้น

Inside

Outside

Balcony

ท่านที่ 3 , 4

39,500

51,500

59,500

31,000

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
17,000

ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงราคา ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาในการจอง,จานวนห้องพักบนเรือ ทีย่ งั ว่าง
หมายเหตุ :
*เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน* ฟรีเฉพาะค่าตั ๋วเรือ คงยังชาระ ภาษีท่าเรือ ,ประกันภัยบนเรือ
ค่าตั ๋วเครื่องบิน ค่ารถรับกรุงเทพฯ ถึงท่าเรือแหลมฉบัง – และอื่นๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ราคานี้ รวม
1.ค่าตั ๋วเครื่องบินเทีย่ วเดียว ชัน้ ประหยัด โดยสายการบินคาเธ่ย์ เส้นทางฮ่องกง – กรุงเทพฯ
2.ค่าห้องพักบนเรือ และค่าประกันบนเรือ
3.ภาษีท่าเรือ และค่าประกันบนเรือ
4.อาหารทุกมือ้ บนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
5.ค่ารถรับจากกรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมฉบัง (จุดรับและเวลาเป็นไปตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด)
6.ค่าวีซ่าท่องเทีย่ วจีน 1 ครัง้ (ยื่นธรรมดา)
ราคานี้ ไม่รวม
1.ค่ารถรับจาก ท่าเรือ – สนามบินฮ่องกง และค่าทัวร์ชมเมืองฮ่องกง และค่าเข้าสถานทีต่ ่างๆ
2.ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝงั ่ , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว , ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% , ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
3.ค่าทิปบนเรือ ผูใ้ หญ่ ท่านละ USD 101.50 / เด็กอายุ 4-12 ปี USD 50.75 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปีฟรี
เงื่อนไขการชาระเงิน
1.ผูใ้ หญ่มดั จาท่านละ 15,000 บาท ภายใน 1 – 3 วัน หลังจากได้รบั การยืนยันในห้องพัก
2.ชาระส่วนทีเ่ หลือภายใน 75 วันก่อนการเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิ ก : ภายหลังการชาระเงินแล้ว
ยกเลิกมากกว่า 76 วัน ก่อนการเดินทาง
ไม่คนื ค่ามัดจา
ยกเลิกภายใน 75 – 61 วัน ก่อนการเดินทาง ไม่คนื ค่ามัดจา
ยกเลิกภายใน 60 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง ชาระ 50% ของราคาเต็ม
ยกเลิกภายใน 28 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง ชาระ 80% ของราคาเต็ม
ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง
ชาระ 100% ของราคาเต็ม
โปรดตรวจสอบหนังสือเดิ นทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้ อย 6 เดือนนับจากวันที่เดิ นทาง
กรณี อายุหนังสือเดิ นทางน้ อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดิ นทางควรรีบทาเล่มหนังสือเดิ นทางใหม่ และส่งสาเนาหน้ า
หนังสือเดิ นทางมาให้กบั ทางบริษทั ฯอีกครัง้ หากมีการผิดพลาดทางบริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น

