
  

 

 

ล่องเรือส าราญเส้นทาง 3 ประเทศ 

แหลมฉบัง - สีหนุวิลล์ - ฟูมาย - แหลมฉบัง 

6 วัน 5 คืน วันเดินทาง : 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 63 

 



  

 

27 ตลุาคม 2563 (องัคาร) กรงุเทพฯ – แหลมฉบงั 

 

09.00 น. พรอ้มกนั ณ โรงแรมรามาดา แมน้ํ่านําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูท่า่เรอืแหลมฉบงั  จังหวัดชลบรุ ี  

11.00 น. ถงึทา่เรอืแหลมฉบงั เพือ่ทําการเชค็อนิขึน้เรอืสําราญ “Costa Firenze” เรอืสําราญขนาดใหญท่ีจ่ผุูโ้ดยสารได ้

มากกวา่ 5,000 คน มหีอ้งพัก 2,136 หอ้ง พรอ้มสิง่อํานวยความสะดวกครบครัน โปรดเตรยีมเอกสารทีต่อ้งใชใ้น

การเชค็อนิ ดังนี ้

<  พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืมากวา่ 6 เดอืน  

<  ตั๋วเรอื, Boarding Form ของ Costa  

<  ใบ ต.ม.ขาเขา้ – ขาออกประเทศไทย (สําหรับชาวตา่งชาต)ิ  

 เพือ่ผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ, การตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง, การตรวจ X-RAY  สมัภาระกอ่นขึน้เรอื 

        * หมายเหต:ุ ทางเรอืจะเปิดใหท้ าการเช็คอนิ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 ช ัว่โมง กอ่นเรอืออกจากทา่ * 

ขอตอ้นรบัทกุทา่นสูเ่รอืส าราญอติาลสีดุหร ู Costa Firenze 

 
 

 

 

 

 

 

 เมือ่เช็คอนิขึน้เรอืแลว้ ท่านสามารถตรงไปทีห่อ้งพักของท่าน ท่านจะพบ Costa Card และเอกสารต่างๆ บน

หอ้งพักของทา่น  เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบฟุเฟ่ตบ์นเรอื ช ัน้ 10 ตามอธัยาศยั 

บา่ย Emergency Drill :  ขอเชญิท่านนําเสือ้ชชูพีมาร่วมซอ้มการสาธติระบบความปลอดภัยบนเรอืทีทุ่กท่านตอ้ง

เขา้รว่ม 

ระวางขบัน า้  135,500 ตนั  / ความยาวของเรอื 323.3 เมตร /  ความกวา้งของเรอื  37.2 เมตร  / จ านวน
ผูโ้ดยสาร สงูสดุ 5,246 ทา่น   

จ านวนหอ้งพกั 2,136  หอ้ง /  จ านวนช ัน้ใหบ้รกิาร (Deck)  15 / เปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการ  2020 



  

 

  หมายเหต ุ!!!  ทางเรอืจะประกาศเวลาทีแ่น่นอนในการทํา Emergency Drill  อกีครัง้   

17.00 น. เรอืออกจากทา่มุง่หนา้สู ่“สหีนุวลิล”์ (Sihanoukville), ประเทศกมัพชูา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื ตามรอบทีม่เีอกสารระบไุวใ้นหอ้งพัก หรอื เลอืกรับประทาน

อาหารทีห่อ้งบฟุเฟ่ตต์ามอธัยาศัย โดยปกตเิวลาอาหารคํ่าตามมาตราฐานเอเซยี แบง่เป็น 2 รอบ  

  รอบแรกเริม่  ตัง้แตเ่วลา 17:30 

 รอบสองเริม่ ตัง้แตเ่วลา 20:00 

 หลังอาหารเชญิทา่นสนุกสนานกบัวนัเวลาทีส่ดุแสนอสิระตามอธัยาศัย อาทเิชน่  เสีย่งโชคกนัทีห่อ้งคาสโิน, ฟัง

เพลง ณ หอ้งเลาจน์ บารเ์ครือ่งดืม่ หรอื ชมโชวอ์ันตระการตาทีพ่ร่ังพรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีงทีจ่ะสับเปลีย่น

หมนุเวยีนมาใหท้า่นไดช้มในทกุๆ วัน 

หมายเหต ุ วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถตรวจสอบไดจ้าก “Today ~ ขา่วสารบนเรอื” อกีคร ัง้ 

 

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Firenze 

 

  วนัทีส่อง : 28 ตลุาคม 2563 (พธุ) สหีนวุลิล,์ ประเทศกมัพชูา 

Welcome to Sihanoukville 
เรอืเทยีบทา่ 10:00 – 20:00 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบฟุเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั  

 เชา้นีท้า่นสามารถออกกําลังกายดว้ยการจ็อกกิง้, วา่ยน้ํา หรอื การเตน้ตามจังหวะเพือ่ความสดชืน่ 

10.00 น. เรอืเทยีบท่าทีเ่มอืงสหีนุวลิล,์ ประเทศกัมพูชา หรอื กรุงพระสหีนุ เมอืงทีค่นไทยรูจั้กกันในชือ่ว่า “กัมปงโสม” 

เป็นเมอืงชายทะเลยอดนยิมมากทีส่ดุของกัมพูชา เป็นเมอืงเอกของจังหวัดสหีนุวลิล ์อยูห่่างจากกรุงพนมเปญ 

246 กโิลเมตร กอ่ตัง้โดยพระบาทสมเด็จพระนโรดม สหีนุเมือ่ปี ค.ศ. 1964 เชญิท่านอสิระพักผ่อนบนเรอืตาม

อธัยาศัย หรอื เลอืกซือ้ทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื สําหรับท่านทีจ่องทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัด

หมายทีท่างเรอืแจง้ เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื สว่นท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเอง จะสามารถลงจากเรอืได ้

ภายหลังตามทีเ่รอืแจง้ อยา่ลมืนํา Costa card ตดิตัวมาดว้ยทกุครัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง   

  สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะนํา  

< Ream National Park  อทุยานแหง่ชาตเิรยีม ใหท้า่นไดใ้กลช้ดิกบัธรรมชาต ิพบสตัวห์ายากและวถิชีวีติชาว

พืน้เมอืง 

< Ou Chheuteal Beach  ชายหาดยอดนยิมอนัดับหนึง่ของเมอืงนี ้

< Golden Lion [Photo Stop] วงเวยีนสงิโตคู ่

< Sokha Beach [Private beach] พักผอ่นในรสีอรท์ 5 ดาวบนหาดสว่นตวั 

*แนะนําซือ้ทัวรเ์พิม่เตมิ ไมร่วมในราคาทวัร*์ 

      
 

 หมายเหต ุ ทา่นทีล่งจากเรอืกรณุากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอยา่งนอ้ย 1 ช ัว่โมง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบฟุเฟ่ตบ์นเรอื 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารหลักหรอืหอ้งอาหารบฟุเฟ่ตบ์นเรอื 

 เชญิชมการแสดงโชวอ์นัตระการตาทีพ่ร่ังพรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีงทีจ่ะสบัเปลีย่นหมนุเวยีนมาใหท้า่นไดช้มใน

ทุกๆ วัน ณ หอ้งเธยีรเ์ตอร ์ชัน้ 4 และ ชัน้ 5 หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกับบารแ์ละเลานจต์่างๆ หรอืเสีย่งโชคกับ

คาสโิน รวมถงึชอ้ปป้ิงในรา้นคา้ปลอดภาษีบนเรอื 



  

 

 
 

20.00 น. เรอืออกจากทา่มุง่หนา้สู ่“ฟมูาย (โฮจมินิห)์ม ิ

หมายเหต ุ วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถตรวจสอบไดจ้าก “Today ~ ขา่วสารบนเรอื” อกีคร ัง้ 

    

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Firenze    

  

วนัทีส่าม : 29 ตลุาคม 2563 (พฤหสั) ลอ่งทะเล 

@ Sea @ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลักหรอืหอ้งบฟุเฟ่ตบ์นเรอื 
 เชญิทา่นพักผอ่นอยา่งอสิระเลอืกสนุกสนานกบักจิกรรมบันเทงิหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้Facilities ต่าง ๆ ทีม่ี

อยูม่ากมาย : อาทเิชน่ ยามเชา้ทา่นสามารถสนุกสนานกับการออกกําลังกายดว้ยการเตน้ตามจังหวะกับคอสตา้
ทมี เพือ่ความสดชืน่ หรอืชมการสาธติการทําอาหารกบัเชฟมอือาชพี,  รว่มสนุกสนานและลุน้ไปกบัผูเ้ขา้รว่มการ
แขง่ขนัปิงปองทัวรน์าเมน้ต ์ เป็นตน้ 

 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลัก หรอื หอ้งบฟุเฟ่ตบ์นเรอื   

บา่ย  ร่วมสนุกสนานกับการเตน้รุมบา้กับแดนเซอรม์อือาชพี, เลอืกฟังเพลงไปกับแนวเพลงทีท่่านชืน่ชอบ,ชวนก๊วน

เพื่อนๆ ทีช่ ืน่ชอบการเล่นไพ่นกกระจอกมาสนุกสนานไปดว้ยกัน (มคี่าบรกิารจองโต๊ะ – ไม่รวมในรายการ),   

เพลนิเพลดิและผอ่นคลายกับคอรส์สปา ซึง่ทางเรอืมโีซนสปาทีห่รูหราไวใ้หบ้รกิารท่าน (ค่าใชจ้่ายสปาไมร่วม

ในรายการนี)้,    

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลัก หรอื หอ้งบฟุเฟ่ตบ์นเรอื  
 คํ่าวันนี้ เชญิร่วมสนุกสนานไปกับ  ”Golden Party” หรอื ราตรสีทีอง ร่วมแต่งกายธมีสทีองอร่ามตา และ

มารว่มกนัเตน้รําตามจังหวะ ดนตรอีนัเรา้ใจ เพือ่ทําใหร้าตรแีหง่คํ่าคนืนีเ้ป็นของเรา  



  

 

 
 

หมายเหต ุ วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถตรวจสอบไดจ้าก “Today ~ ขา่วสารบนเรอื” อกีคร ัง้ 
   พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Firenze  

 
วนัทีส่ ี ่: 30 ตลุาคม 2563 (ศกุร)์ ฟมูาย (โฮจมินิห)์, เวยีดนาม 

 
Welcome to Phu My 
  เรอืเทยีบทา่ 07:00 – 18:00  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลักหรอืหอ้งบฟุเฟ่ตบ์นเรอื 

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื “ฟูมาย” (Phu My), ประเทศเวยีดนาม ขอตอ้นรับทา่นสู ่ประเทศเวยีดนาม ประเทศที่

ไดช้ือ่วา่มชีายฝ่ังทะเลดา้นตะวันออกยาวจากเหนือจรดใต ้เป็นระยะทางถงึ 3,260 กโิลเมตร และเป็นปากทาง

แม่น้ําทีเ่รยีกว่า "มังกรเกา้สาย" ท่าเรือฟมูาย เป็นหนึง่ในท่าเรอืสําคัญ ถอืเป็นประตูสู่เวยีดนามตอนใต ้ตัง้อยู่

หา่งจากนครโฮจมินิห ์ออกไปเพยีง 67 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง โดยประมาณ 1.30 ชัว่โมง เชญิท่าน

อสิระพักผ่อนบนเรอืตามอัธยาศัย หรอื เลอืกซือ้ทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื สําหรับท่านทีจ่องทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื 

เชญิทกุทา่นรอ ณ จดุนัดหมายทีท่างเรอืแจง้ สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเอง จะสามารถลงจากเรอืได ้

ภายหลังตามทีเ่รอืแจง้   

 อยา่ลมืนํา Costa card ตดิตัวมาดว้ยทกุครัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง   

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะน า : 

นครโฮจมินิห ์(จากทา่เรอืใชเ้วลาประมาณ 1.30 – 2.00 ชม.) เมอืงหวงุเตา่ (จากทา่เรอื 1.00 – 1.30 ชม.) 
< Notre Dame Cathedral of Saigon ~ โบสถค์าทอลคิ   Thuy Van  ~ หาดถุย่วัน 

< Saigon Central Post Office ~ อาคารไปรษณีย ์  Lang Ca Ong ~ วัดปลาวาฬ 

< Tan Dinh Church ~ โบสถส์ชีมพ ู  White Palace Villa Blanche ~ วลิลา่บลองเช ่

< President Ho Chi Minh Statue ~จัตรัุสกลางเมอืง  Niet Ban Tinh Xa Pagoda ~ วัดพระนอน 

< Ho Chi Minh City Hall ~ ศาลากลาง  วดั Tinh Xa Ngoc Bich  
 

 
 
หมายเหต ุ  ทา่นทีล่งจากเรอืกรณุากลับขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลักหรอือสิระตามอธัยาศัย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารหลักหรอืหอ้งบฟุเฟ่ตบ์นเรอื    

 เชญิรว่มสนุกสนาน และ เพลดิเพลนิ กบักจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการคัดสรรไวบ้นเรอืสําราญ  



  

 

18.00 น. เรอืออกจากทา่กลับสู ่“ทา่เรอืแหลมฉบงั” ประเทศไทย 

หมายเหต ุ วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถตรวจสอบไดจ้าก “Today ~ ขา่วสารบนเรอื” อกีคร ัง้ 

   พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Firenze 
     

วนัทีห่า้ : 31 ตลุาคม 2563 (เสาร)์ ลอ่งทะเล 
@ Sea @ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลักหรอืหอ้งบฟุเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศัย 

 เชญิทา่นพักผอ่นอยา่งอสิระเลอืกสนุกสนานกบักจิกรรมบันเทงิหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้Facilities ต่าง ๆ ทีม่ี

อยูม่ากมาย : อาทเิชน่ จ๊อกกิง้ไปตามลู่บนดาดฟ้าเรอื, หรอืจะร่วมการเตน้ตามจังหวะกับคอสตา้ทมี เพือ่ความ

สดชืน่, ชมการสาธติการทําคอลเทลกบับารเ์ทนดีม้อือาชพี เป็นตน้ 

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลักหรอืหอ้งบฟุเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศัย   

บา่ย  ร่วมฉลองและสนุกสนานกับปาร์ตี้หนา้กากหลากสีแบบเทศกาลคาลนิวัลของอติาลี “Carnival of 

Viareggio” 

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารหลักบนเรอื หรอื หอ้งอาหารแบบบฟุเฟ่ต ์คํ่าคนืนี้สนุกสนานไปกับการ

เสี่ยงโชคในคาสโิน หรือ ลุน้ไปกับตูส้ล็อตแมสชีน ตามอัธยาศัย (สามารถดูรายละเอียดกจิกรรมไดจ้าก 

“Today”  อกีครัง้)  

คนืนี ้  ขอใหท้่านนํากระเป๋าใหญ่ ที่ผูกป้ายตดิกระเป๋าใหม่ เรยีบรอ้ยแลว้ วางไวห้นา้หอ้ง ภายใน

เวลาทีเ่รอืกําหนด (ตรวจสอบเวลาจาก “Today”) ทางเจา้หนา้ทีเ่รอืจะนําไปเก็บ และ นําลง

จากเรอืใหท้า่นเพือ่ความสะดวกในการขึน้ฝ่ังเมือ่เรอืเทยีบทา่ทีแ่หลมฉบงั เรยีนแนะนําใหท้า่น

เตรยีมกระเป๋าใบเล็กสําหรับใสข่องใชส้ว่นตัวเพือ่ลงจากเรอืในวันรุง่ขึน้ 

 

หมายเหต ุวนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถตรวจสอบไดจ้าก “Today ~ ขา่วสารบนเรอื” อกีคร ัง้ 

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Firenze 
 

วนัทีห่ก : 01 พฤศจกิายน 2563 (อาทติย)์ แหลมฉบงั – กรงุเทพฯ 

Welcome Back to Leam Chabang 
เรอืเทยีบทา่ต ัง้แตเ่วลา 08:00 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลักหรอืหอ้งอาหารบฟุเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศัย 

07.00 น. ขอใหท้กุทา่นจัดเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย  พรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ  

08.00 น. เรอืเทยีบทา่เรอื แหลมฉบงั, ประเทศไทย  



  

 

 หลังจากตรวจรับสมัภาระ และ ผา่นขัน้ตอนตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง พรอ้มพธิกีารทางศุลกากรแลว้  นําท่าน

เดนิกลับทางสูก่รงุเทพมหานคร  

เทีย่ง ถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ       

 

หมายเหต ุวนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถตรวจสอบไดจ้าก “Today ~ ขา่วสารบนเรอื” อกีคร ัง้ 
 

 

5 สทิธพิเิศษจองภายใน 14 ก.พ. 63 นี้
เทา่น ัน้ 

<  ฟร ีUpgrade จาก Classic to Premium Type [หอ้งพักชัน้บน] 

<  ฟร ีรถรับ – สง่ | กรงุเทพ – ทา่เรอื – กรงุเทพ  

<  ฟร ีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี [นับจากวันเดนิทาง] หรอื ผูใ้หญช่าํระเพยีง 
50% กรณีพกัเป็นเตยีงที ่3 หรอื 4 ในหอ้ง [รับสทิธิ ์1 ทา่น ตอ่ 1 หอ้ง]  

<  ลด คา่มดัจําทันท ี50% เหลอืชาํระ เพยีง 5,000 บาทตอ่ทา่น  

<  ลด ทันท ีหอ้งละ 1,000 บาท สําหรับผูส้งูอาย ุอายเุกนิ 60 ปี  
[นับจากวันเดนิทาง]  

 
 

ประเภทหอ้งพกั
บนเรอื 

ราคาหอ้งพกับนเรอืตอ่ทา่น (บาท) 
เดนิทาง 27 ต.ค – 01 พ.ย 63 

Inside 
หอ้งดา้นใน 

Outside 
หอ้งมหีนา้ตา่ง 

Balcony 
หอ้งมรีะเบยีง Mini Suite Suite 

CLASSIC 18,900 22,900 26,900 

35,900 39,900 PREMIUM 21,000 24,900 29,900 

STAR  25,900 N/A 32,900 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,000 N/A 

เตยีง 3th & 4th  

ผูใ้หญ ่ 13,000 17,000 

เตยีง 3th & 4th  

เด็กอายตํุา่กวา่ 18 10,000 
 

 
ราคานีร้วม 

 คา่หอ้งพักบนเรอื หอ้งพักคู ่รวม 5 คนื (พักสองทา่นตอ่หอ้ง) /  ภาษีทา่เรอื  
 อาหารทกุมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ) 
 คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม)์ 

 
ราคานีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่ (ถา้ม)ี, คา่ทัวรบ์นฝ่ัง, คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว, ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%, ค่าประกันอบุัตเิหตุอืน่ 
ๆ  

 ค่าทปิบนเรอื สําหรับหอ้ง Inside / Outside / Balcony ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 77.50 / เด็กอาย ุ12 – 4 ปี USD 
38.75 / เด็กอายนุอ้ยกวา่ 4 ปี ฟร ี

 ค่าทปิบนเรอื สําหรับหอ้ง Mini Suite / Suite  ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 92.50 / เด็กอาย ุ12 – 4 ปี USD 46.25 / เด็ก
อายนุอ้ยกวา่ 4 ปี ฟร ี

 
เงือ่นไขการจอง   : สง่จองพรอ้มหนา้หนังสอืเดนิทาง 
เงือ่นไขการช าระเงนิ     : ชําระมดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังไดรั้บการยนืยนัหอ้งพัก  
 ชําระสว่นทีเ่หลอืภายในวันที ่30 เมษายน 2563  
เงือ่นไขการยกเลกิ  : ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิในทกุกรณี 
 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจอง, จ านวนหอ้งพกับนเรอืและสายการบนิทีย่งัวา่งอยู ่

 



  

 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูเ้ดนิทาง พาสปอรต์ ตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน (180 วัน) นับจากวันเดนิทาง 
2. สตรทีีม่อีายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 
3. สําหรับเด็กอายตํุ่ากวา่ 6 เดอืน ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 
4. ในกรณีชาวตา่งชาต ิกรณุาตรวจสอบเรือ่งวซีา่กอ่นจอง และ ตอ้งมวีซีา่พรอ้มกอ่นเดนิทาง (ไมร่วมในคา่ใชจ้า่ย)  
5. การอนุมตัวิซีา่ขึน้อยูก่บัความสมบรูณ์ของเอกสารของแตล่ะบคุคล และ เป็น เอกสทิธิ ์ของทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ 

เป็นเพยีงตัวแทนในการยืน่เทา่นัน้ 
6. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืค่าทัวรใ์ห ้

ได ้
7. ** ส าคญั ** บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อัน

เนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ ทัง้นี้ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง และการพจิารณาเป็นของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงเท่านัน้ ทางหัวหนา้ทัวร์
และมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

8. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ์
และไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้

9. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ
ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล 

10. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ซึง่เป็นไปตามโปรแกรมการเดนิทางของทางเรอื
เป็นหลัก โดยการเปลีย่นแปลงดังกล่าวไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้จะคํานงึถงึความปลอดภัยของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 

11. หากทา่นไดทํ้าการจอง และ ชําระเงนิมดัจํา หรอื เต็มจํานวนแลว้ ทางบรษัิท ถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขทีร่ะบไุว ้

ขา้งตน้ 

 

Cabin / ประเภทหอ้งพกั:  
Costa Firenze หอ้งพักสไตลอ์ติาเลยีน ถูกออกแบบตกแต่งโดยใหส้สีันทีช่วนใหน้กึถงึยคุฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาการ Florentine สะทอ้นแนวคดิวถิชีวีติของชาวอติาลซี ึง่ทุกรายละเอยีดมคีวามสําคัญ 
หอ้งสวทีไดต้กแต่งทีโ่ดดเด่นดว้ยสไตล ์ท่านจะรับความสะดวกสบาย พรอ้มชืน่ชมความสง่างาม
ระหวา่การลอ่งเรอืของทา่นไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 

หอ้งพกัแบบ Premium & Classic Type 

Balcony Premium Balcony Classic [Cove] Outside Inside 

    

Size : 14.50 m2 

Deck : 6,  7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 14.50 m2 

Deck : 2 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 13.00 m2 

Classic Deck : 1 
Premium Deck : 1, 2, 3, 6, 
7, 9, 10, 11, 14 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 11.80 m2 

Classic Deck : 1, 2 
Premium Deck : 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14 
Max : 2 – 4 Pax 

 
 
 
 
 



  

 

หอ้งพกัแบบสวตี และ สตาร ์

Suite Mini Suite Balcony Star Inside Star 

    

Size : 21.10 m2 

Deck : 7, 9, 11, 14 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 17.00 m2 

Deck : 6, 7, 8,  
Max : 2 Pax 

Size : 14.50 m2 
Deck : 5 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 11.80 m2 

Deck : 5 
Max : 2 – 4 Pax 

สทิธพิเิศษ เฉพาะ ส าหรบัทา่นทีเ่ขา้พกั หอ้ง Suite & Star Type 

<  24 Hours Butler Service.  

<  Dedicated staff available to help you book shore excursion.  

<  Reserved Restaurant exclusively for Suite & Star guests. 

<  Exclusive unlimited access to Della Moda Lounge (deck 5) 

<  Welcome gift/ Welcome drink/ Welcome fruit basket. 

<  Complimentary 2 bottle of water in cabin [On Embark day]. 

<  Complimentary Iron services hold sailing [Except Embark & Disembark day]. 

<  Complimentary amenity kit in bathroom.   

<  Choice of pillows (pillow menu). 

<  Exclusive VIP Party. 

 




