COSTA VENEZIA

แหลมฉบัง-น่านน้าสากล-ฟู หมิง–น่านน้าสากล–Da Nang น่านน้าสากล – Shenzhen – ฮ่องกง
8 DAYS 7 NIGHTS

กาหนดการเดินทาง : วันที่ 17-24 เมษายน 2562

วันแรกของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้าสากล
หมายเหต ุ รถรับส่ง สาหรับท่านที่ตอ้ งการใช้บริการรถรับ -ส่ง จาก กร ุงเทพท่าเรือแหลมฉบัง -กรงุ เทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ ข้างสวนจฬ
ุ า 100 ปี บริเวณหลัง
ตลาดสามย่าน และกร ุณาแจ้งให้กบั ทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทาจอง
เลย และสามารถแจ้งเพิ่มการสารองรถ ล่าช้าได้ที่ส ุด 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
(***หรือจดุ ที่ท่านสะดวก***)
13.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบ ุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวย
ความสะดวกให้แก่ท่าน
(สาคัญมาก ***ท ุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่
มีอายมุ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)

*** ก่อนที่เรือสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภยั ตามหลักสากล (Muster
Drill) โดยขอให้ผโ้ ู ดยสารท ุกท่านมารายงานตัวยังจ ุดที่กาหนดไว้ โดยสังเกตจ ุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่
แผ่นป้ายด้านหลังประต ูห้องพักของท่าน***
17.00 น. เรือสาราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่นา่ นนา้ สากล

วันที่ สองของการเดิ นทาง อิ สระบนเรือสาราญ
เชา้

ร ับประทานอาหารเช ้า ณ ห้อ งอาหารของเรือ สาราญ
COSTA VENEZIA

เทีย
่ ง

ร ับประทานอาหารเทีย
่ ง ณ ห้องอาหารของเรือ สาราญ
COSTA VENEZIA

คา
่

ร ับประทานอาหารคา
่ ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ
ทุกท่านสามารถเข ้ารับประทานอาหารตามรอบทีไ่ ด ้มีเอกสาร
วางไว ใ้ ห ใ้ นห อ
้ งพั ก ท่ า นยั ง สามารถ อิส ระพั ก ผ่ อ น หรื อ
้ การพร ้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ
เลือกใชบริ
ทีไ่ ด ้รับการคัดสรรไว ้บเรือสาราญ COSTA VENEZIA

วันที่สามของการเดินทางฟู หมิง, เวียดนาม

เชา้

รบ
ั ประทานอาหารเช ้ า ณ ห้อ งอาหารของเรื อ
สาราญ COSTA VENEZIA

08.00 น.

เรือสาราญ COSTA VENEZIA จอดทอดสมอท่าเรือ
ฟู หมิง(Phu My)

***อิสระให้ท่านเลือก ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ***

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

21.00 น.

เรือสาราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือฟู หมิง(Phu My) เดินทางสู่ท่าเรือ Da-Nang

วันที่สี่ของการเดินทาง น่านน้าสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสาราญ

เชา้
เทีย
่ ง
คา
่

ร ับประทานอาหารเช ้า ณ ห้อ งอาหารของเรือ ส าราญ
COSTA VENEZIA
ร ับประทานอาหารเทีย
่ ง ณ ห้อ งอาหารของเรือ สาราญ
COSTA VENEZIA
ร ับประทานอาหารคา
่ ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ
ทุก ท่า นสามารถเข้า ร ับประทานอาหารตามรอบทีไ่ ด้ม ี
เอกสารวาง ไว้ใ ห้ใ นห้อ ง พ ก
ั ท่ า นย ง
ั ส ามารถอิส ร ะ
พก
ั ผ่ อ น ห รื อ เ ลื อ ก ใ ช ้ บ ริ ก า ร พ ร้ อ ม ไ ป ก ับ ค ว า ม
เพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ด้ร ับการค ัดสรรไว้บเรือ
สาราญ COSTA VENEZIA

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เชา้
08.00 น.

Da-Nang, เวียดนาม

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA
เรือสาราญ COSTA VENEZIA จอดทอดสมอท่าเรือ Da-Nang

ื้ ท ัวร์เสริมบนฝั่งทีท
*** อิสระให้ทา่ นเลือก ซอ
่ างเรือมีบริการ***
เทีย
่ ง

ร ับประทานอาหารเทีย
่ ง ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

20.00 น.
คา
่

่ า่ เรือ Shenzhen
เรือสาราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ Da-Nang เดินทางสูท

ร ับประทานอาหารคา
่ ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

วันที่หกของการเดินทาง

น่านน้าสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสาราญ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
สาราญ COSTA VENEZIA

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของ
เรือสาราญ COSTA VENEZIA

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรือ
สาราญ COSTA VENEZIA

วันที่เจ็ดของการเดินทาง Shenzhen – HONG KONG
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
COSTA VENEZIA
07.00 น. เรือสาราญ COSTA VENEZIA จอดทอดสมอท่าเรือ
Shenzhen

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

14.00 น.

เรือสาราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ Shenzhen เดินทางสู่ท่าเรือ HONG KONG

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA VENEZIA

20.00 น.

เรือสาราญ COSTA VENEZIA จอดทอดสมอท่าเรือ HONG KONG

หมายเหต ุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รบั ป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้อง
จัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จาเป็ นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้ แต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ง
มาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรงุ่ ขึ้น สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษทั เรือจะ
ชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่แปดของการเดินทาง
เช้า

Kai Tak Terminal , HONG KONG

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

11:45 น. ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุด
นัดพบประตูทางออก นาท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็ นสะพานแขวนสาหรับรถยนต์และ
รถไฟที่ยาวที่สดุ ของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รบั การออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์
แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็ นที่รา่ ลือถึงความศักดิส์ ิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจาก
ชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดีได้ ทาให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็ นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อ นุรักษ์ไว้เป็ นโบราณสถาน อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่
ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนือ้ ที่ 50,000 ตารางฟุต สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผูซ้ ึ่งปกป้อง
จักรพรรดิราชองค์สดุ ท้ายแห่งวงค์ซ่ง
ธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าแชกง
 เมื่อเข้าไปในศาลให้ยนื อยูเ่ บื้องหน้ารูปปั้นขนาดมหึมาของท่านแชกง
 อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมัน่
 ทาพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตา โดยใช้น้ ิวชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา
 ถ้าชีวิตในปี ที่ผ่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา
 ถ้าชีวิตดีอยูแ่ ล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย
 เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดังๆ เพื่อให้เป็ นที่รบั รูท้ วั่ กันทัง้ ฟ้าดิน และให้พรนัน้ สม
ประสงค์

จากนัน้ นาท่านเยี่ยมชม งานฮวงจย้ ุ ที่ขนึ้ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รบั รางวัลอันดับยอดเยี่ยม
เครื่องประดับกังหันนาโชค จี้ แหวน กาไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขายธุรกิจ
ใดๆ ก็ร่งุ เรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ ใจปรารถนาทุกประการ และ
ร้านปี่ เซี่ยะหยก สัตว์นาโชคลาภความมัง่ มี

ย่านจิมซาจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั ง่ เกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ล่าสุดของฮ่องกง
ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลูน ถือเป็ นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทนั สมัยที่สดุ มีรา้ นค้าไว้
เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุม
โลก ลา้ สมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็ น เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชัน่ ที่มีเอกลักษณ์เป็ นของ ตัวเองในสินค้ากิบ๊ เก๋มากมาย ให้
ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กนั เลยทีเดียว สวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง นับว่าเป็ นแหล่งขาย
เครื่องใช้ไฟฟ้ า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกมากมาย หากนักท่องเที่ยวควรจะต่อรอง
ราคาให้ดี เพราะอาจจะเจอที่ถกู กว่าในร้านถัดไป ทางที่ดคี วรเดินสารวจราคาหลายๆ ร้านก่อนตัดสินใจเมืองที่ไม่
เคยหลับ ได้เวลานัดหมายนาท ุกท่านเดินทางสูส่ นามบิ นฮ่องกง
18.00 น. เดินทางสูส่ นามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
20.45 น. นาท่านเหินฟ้าสู่ กร ุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทยเที่ยวบิน TG607
22.25 น. เดินทางถึง สนามบิน ส ุวรรณภูมิ

หรือเที่ยวบิน
19.00 น. เดินทางสูส่ นามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
21.35 น. นาท่านเหินฟ้าสู่ กร ุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิคเที่ยวบิน CX617
23.13 น. เดินทางถึง สนามบิน ส ุวรรณภูมิ
20.00 น. เดินทางสูส่ นามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
22.25 น. นาท่านเหินฟ้าสู่ กร ุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิคเที่ยวบิน CX709
12.15 น. เดินทางถึง สนามบิน ส ุวรรณภูมิ
หรือเที่ยวบิน
19.00 น. เดินทางสูส่ นามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
21.45 น. นาท่านเหินฟ้าสู่ กร ุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบิน HX761
23.55 น. เดินทางถึง สนามบิน ส ุวรรณภูมิ
21.30 น. เดินทางสูส่ นามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
00.35 น. นาท่านเหินฟ้าสู่ กร ุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบิน HX769
02.35 น. เดินทางถึง สนามบิน ส ุวรรณภูมิ

สายการบิน TG, CX, HX
ผูใ้ หญ่คนที่ 3 และ 4 เด็กอายุต่ากว่า 13 ปี
ประเภทห้องพักบนเรือ ผูใ้ หญ่ท่านล่ะ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
COSTA VENEZIA

พักเดี่ยว

Inside Classic
Oceanview Classic
Balcony Classic
Mini Suite
Suite
Grand Suite

44,900
63,900
73,900

36,900
48,900
56,900

26,900
26,900
26,900

20,900
20,900
20,900

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

อัตรานี้รวม:
1. ห้องพักบนเรือสาราญ 8 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาการชาระเงินมา)
2. ตัว๋ เครื่องบิน สายการบินไทย ฮ่องกงแอร์ไลน์ คาเธ่ยแ์ ปซิฟิคแอร์เวย์ ชัน้ ประหยัด เส้นทาง ฮ่องกง - กรุงเทพ
3. อาหารบนเรือสาราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสาราญ,ภาษีท่าเรือ
4. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง
5. ค่ า ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ขากลั บ โดย สายการไทย/สายการบิ น สิ ง คโปร์แ อร์ไ ลน์ ชั้ น ประหยัด เส้น ทาง สิ ง คโปร์ –
กรุงเทพฯ
6. ค่าภาษีนา้ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ท่านต้องชาระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
7. ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
8. เจ้าหน้าที่บริษทั คอยอานวยความสะดวก
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
10. ค่ารักษาพยาบาลเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี
อัตรานี้ไม่รวม:
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผูใ้ หญ่ ท่านละ 14.5 USD/NIGHT
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝัง่ ตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
3. อาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรือ
4. ค่าเพคเกจนา้ ดืม่ บนเรือสาราญ
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
6. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดืม่ ฯลฯ
การชาระเงิน
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทาจอง
สารองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 3 วันทาการ สาหรับการจองทัวร์เรือสาราญครัง้ นี้ และรบกวนชาระ
ยอดเต็มที่เหลือหลัง 14 วันทาการนับจากวันที่ชาระยอดมัดจา
การยกเลิก
หากมี ก ารยกเลิก ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคื น เงิ น (ไม่ คืน เงิ นในท กุ กรณี ) แต่ ทางผูโ้ ดยสาร
สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 60 วันทาการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
หมายเหต ุ :
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผเู้ ดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์
ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
5. สตรีที่มีอายุครรภ์ตงั้ แต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึน้ เรือ
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทาเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กบั ทางบริษทั ฯอีกครัง้
หากมีการผิดพลาดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาบริการทัวร์ หรือชาระค่าบริการทัวร์เต็มจานวนแล้ว ***
*** ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***

