
 

 COSTA FIRENZE

THAILAND & VIETNAM & THAILAND  

แหลมฉบัง - ฟู่หมี ประเทศเวียดนาม - แหลมฉบัง    

ก าหนดการเดินทาง วันที่ 23-27 ตุลาคม 2563 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ทา่เรอืแหลมฉบงั - นา่นน า้สากล วนัแรกของการเดนิทาง  
หมายเหต ุ รถรบัสง่ ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการใชบ้รกิารรถรบั-สง่ จาก กรุงเทพ-ทา่เรอืแหลมฉบงั-กรุงเทพ สามารถ

ขึน้รถไดท้ี ่ขา้งสวนจุฬา 100 ปี บรเิวณหลงัตลาดสามยา่น และกรุณาแจง้ใหก้บัทางเอเยน่ตท์ราบ

ลว่งหนา้ ระหวา่งการท าจองทนัท ีและสามารถแจง้เพิม่การส ารองรถ  ลา่ชา้ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั กอ่นการ

เดนิทาง 

  (คา่บรกิาร รถรบั-สง่ทา่เรอื แจง้พรอ้มช าระเงนิพรอ้มกบัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนเทา่น ัน้ ) 

 

13.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่เรอืแหลมฉบงั จ.ชลบรุ ีมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่น 

(ส าคญัมาก ทกุทา่น ตอ้งเตรยีมหนงัสอืเดนิทางทีม่อีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปมาทีท่า่เรอืดว้ย) 

 

 

 *** กอ่นทีเ่รอืส าราญจะท าการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรอืจะมกีารซอ้มหนภียัตามหลกั

สากล (Muster Drill) โดยขอใหผู้โ้ดยสารทกุทา่นมารายงานตวัยงัจดุทีก่ าหนดไว ้โดย

สงัเกตจุดุรวมพลของแตล่ะ่ทา่นได ้ทีแ่ผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของทา่น*** 

 

17.00 น. เรอืส าราญ COSTA FIRENZE ออกจากทา่เรอืแหลมฉบงัตัดผา่นอา่วไทยสู ่น่านน ้าสากล 

สิทธิพิเศษของห้องพักแบบ PREMIUM 

1. เลือกรอบเวลาของอาหารม้ือค่ าได ้ 

2. สามารถสั่งอาหารเช้ามาเสริฟที่ห้องพักได้ 

3. ห้องพักอยู่ชั้นระดบับนๆของเรือ วิวสวย



 

 

ค า่ ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ ตามรอบทีไ่ดม้เีอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพัก 

ทา่นยงัสามารถอสิระพักผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกบัความเพลดิเพลนิในกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการคัด

สรรไวบ้เรอืส าราญ COSTA FIRENZE  

 

หมายเหต ุ ทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืได ้ตลอดการเดนิทาง 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่องของการเดนิทาง อสิระบนเรอืส าราญ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE  

 อสิระพักผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกบัความเพลดิเพลนิในกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการคัดสรร

ไวบ้เรอืส าราญ COSTA FIRENZE 

  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ  

 ทกุทา่นสามารถเขา้รับประทานอาหารตามรอบทีไ่ดม้เีอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพัก ทา่นยงัสามารถอสิระ

พักผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกบัความเพลดิเพลนิในกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการคดัสรรไวบ้เรอื

ส าราญ COSTA FIRENZE  

  

 สดุพเิศษกบังานปารต์ ีบ้นเรอื THEME SUPERSTAR PARTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง ฟู่ หม ีเวยีดนาม
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE 

07.00 น. เรอืส าราญ COSTA FIRENZE จอดทอดสมอทา่เรอืฟู้หม ี(Phu My)เทยีบทา่สามารถลงเรอืทอ่งเทีย่วไดเ้ลย  

 *** อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่งทีท่างเรอืมบีรกิารคะ่*** 

 อสิระพักผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกบัความเพลดิเพลนิในกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการคัดสรรไวบ้นเรอื

ส าราญ COSTA FIRENZE 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE 

 



 

 ปารต์ ีบ้นเรอื THEME COLORFUL NIGHT PARTY 

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง นา่นน า้สากล - อสิระพกัผอ่นบนเรอืส าราญ
 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอื 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหารของเรอื 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ ทุกท่านสามารถเขา้รับประทานอาหารตามรอบทีไ่ดม้ ี

เอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพัก ท่านยังสามารถอสิระพักผ่อน หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกับความเพลดิเพลนิใน 

กจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการคัดสรรไวบ้เรอืส าราญ COSTA FIRENZE 

 



 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง ทา่เรอืแหลมฉบงั - กรงุเทพฯ
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE 

08.00 น. เรอืส าราญ COSTA FIRENZE เขา้เทยีบทา่แหลมฉบงัหลังเสร็จจากพธิตีรวจหนังสอืเดนิทาง ศลุกากร และรับ

กระเป๋า สมัภาระการเดนิทางแลว้ เดนิทางกลับเขา้สู ่กรงุเทพฯ  

                  ส าหรบัคณะทา่นทีจ่องรถรบัสง่ไว ้มุง่หนา้กลบัสู ่กรงุเทพฯ พรอ้มคณะ  

 

************************************************************ 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื 
COSTA FIRENZE 

ผูใ้หญท่า่นละ่ 
( พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง ) 

พกัเดีย่ว 

Inside Classic 17,999 
26,999 

INSIDE PREMIUM 20,999         18,999 

Oceanview Classic 19,999 
28,999 

OCEANVIEW PREMIUM 22,999         20,999 

Balcony Classic 23,999 
-------- 

BALCONY PREMIUM 26,999         24,999 

MINI SUITE 29,999 -------- 

SUITE 35,999 -------- 

Promotion

Promotion

Promotion



 

พกัทา่นที ่3-4 

         ( ส าหรบัผูใ้หญ ่) 

  พกัทา่นที ่3-4 

( ส าหรบัเด็ก อาย ุ3-12 ปี ) 

พกัทา่นที ่3-4 

 ( ส าหรบัเด็กทารถ  

อาย ุ6 เดอืน ขึน้ไป แตไ่มเ่กนิ 3 ปี ) 

           11,999 8,999 
6,500 

      SUITE   15,999    SUITE   11,999 

!!! Promotion อปัเกรด Premium +1,000 บาท เฉพาะทา่นที ่1-2 เทา่น ัน้  

หอ้งพกั Premuim มจี านวนจ ากดั สามารถจองไดจ้นกวา่หอ้งพกั Premuim จะหมด 
 
การช าระเงนิ  
ช าระคา่มดัจ า 15,000 บาท/ทา่น หลงัจากมกีารท าจองโปรแกรมทอ่งเทีย่วแลว้ไมเ่กนิ 3 วนัท าการ  ( รบัช าระเงนิมดั
จ าเฉพาะการจองในวนัที ่19 ธ.ค. 62-16 ก.พ. 63 เทา่น ัน้ ) 

ชนิดและประเภทหอ้งพกั บนเรอื COSTA FIRENZE 

  

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม    

o หอ้งพกับนเรอืส าราญ 4 คนื (ตามแบบหอ้งพกัทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิมา) 

o อาหารบนเรอืส าราญ, กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ ตามทีท่างเรอืส าราญ ก าหนดวา่รวมอยูใ่นราคาทวัร์

แลว้เทา่น ัน้ 

o คา่ภาษทีา่เรอืแลว้ 

o เจา้หนา้ทีบ่รษิทัคอยอ านวยความสะดวก 

 ค่าประกนัการเดนิทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตักิารท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงนิท่านละ 

1,000,000 บาท 

 คา่รกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ( ลกูคา้ส ารองจา่ย และท าเบกิคนืภายหลงั

ได ้) 

Inside Classic (IC) 

Deck 1, Deck 2 

Oceanview Classic (EC) 

Deck 1 

Balcony Classic (BC) 

Deck 2 

Inside Premium (IP) 
Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 8, Deck 9, Deck 10, Deck 11, 

Deck 12, Deck 14 

Oceanview Premium (EP) 

Deck 1, Deck 2, Deck 3, Deck 6, Deck 7, Deck 9, Deck 10, 

Deck 11, Deck 14 

Balcony Premium (BP) 
Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 8, Deck 9, Deck 10, Deck 11, 

Deck 12, Deck 14 

Mini-Suite 

Deck 6, Deck 7, Deck 8 

Suite 

Deck 7, Deck 9, Deck 11, Deck 14 



 

คา่ทปิพนกังานบนเรอืส าราญ ตลอดการเดนิทาง 5 วนั ซึง่เป็นธรรมเนยีมส าหรบัการลอ่งเรอืส าราญ ในสว่นนีล้กูคา้

ตอ้งไปช าระเองบนเรอืและจะถกูชารต์เขา้ไปใน Cruise Card โดยอตัโนมตั ิ

  ***** หมายเหต ุส าหรบัทวัรเ์สรมิบนฝั่งสามารถซือ้เพิม่เตมิบนเรอืไดเ้ลยครบั ***** 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิพนกังานบนเรอืตอ่คนื ผูใ้หญ ่ทา่นละ 15.50 USD / เด็ก (อายรุะหวา่ง 4-13ปี)  

ทา่นละ 7.75 USD (ช าระวนัสดุทา้ยบนเรอื COSTA FIRENZE) 

2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืส าราญจอด 

3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ จาก กรงุเทพฯ-ทา่เรอืแหลมฉบงั  ไป-กลบั ทา่นละ 500 บาท 

4. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

5. คา่เพคเกจน ้าดืม่บนเรอืส าราญ 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต ์และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซน็ต ์

7.  คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

8.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

การช าระเงนิ  

ช าระคา่มดัจ า 15,000 บาท ตอ่ทา่น หลงัจากมกีารท าจองส ารองโปรแกรมทอ่งเทีย่วแลว้ไมเ่กนิ 3 วนัท าการ เทา่น ัน้ 

( รบัช าระเงนิมดัจ าเฉพาะการจองในวนัที ่19 ธ.ค. 62-16 ก.พ. 63 เทา่น ัน้ และจะเรยีกเก็บเงนิสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด 

หลงัจากวางเงนิมดัจ า ภายใน 30 วนั ) 

การยกเลกิ 

1. ยกเลกิ 60 วนักอ่นการเดนิทาง จะเสยีคา่ปรบัการยกเลกิจ านวน 5,000 บาท ตอ่/ทา่น 

2. ยกเลกิ 45 วนักอ่นการเดนิทาง จะเสยีคา่ปรบัการยกเลกิจ านวน 10,000 บาท ตอ่/ทา่น 

3. ยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

4. ในทกุกรณีสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นการเดนิทาง 15 วนัท าการ 

หมายเหต ุ: 

1. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืคา่ทัวรใ์หไ้ด ้

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละไม่

สามารถขอคนืคา่บรกิารได ้

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อันเกดิจากเหตุสดุวสิัย เชน่ อบุัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน 

การกอ่การจลาจล การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดนิทางของทา่นวา่มอีายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน 

นบัจากวนัทีเ่ดนิทาง  กรณีอายหุนงัสอืเดนิทางนอ้ยกวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทาง 

ควรรบีท าเลม่หนงัสอืเดนิทางใหม ่และสง่ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอกีคร ัง้ 

หากมกีารผดิพลาดทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้    

เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ ในกรณีทีห่นงัสอืเดนิทางผูโ้ดยสาร

ไมถ่งึ 6 เดอืน ณ.วนัทีเ่ดนิทาง 




