
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 





 

 

 
 

 
 

 
 

08.00  พรอ้มกนั ณ สถานทีน่ดัหมาย  น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่ท่าเรอืแหลมฉบงั  จงัหวดัชลบุร ี
11.00  ถงึท่าเรอืแหลมฉบงั เพื่อท าการเชค็อนิขึน้เรอืส าราญ “Costa Venezia”   

โปรดเตรียมเอกสารท่ีต้องใช้ในการเชค็อิน ดงัน้ี  
พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทีม่อีายุการใชง้านเหลอืมากว่า 6 เดอืน  ตัว๋เรอื, Boarding Form ของ Costa  
Health Form  ใบ ต.ม. ขาเขา้ – ขาออกประเทศไทย (ส าหรบัชาวต่างชาต)ิ  

  เมื่อผ่านขัน้ตอนการลงทะเบยีน, การตรวจลงตราหนงัสอืเดนิทาง, การตรวจ X-RAY ก่อนขึน้เรอื 
** หมายเหตุ :ทางเรือจะเปิดให้ท าการเชค็อิน ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ชัว่โมงก่อนเรือออกจากท่า 
คือระหว่าง 12.00 – 16.00 น และ ปิดการเชค็อินก่อนเวลาเรือออก 1 ชัว่โมง** 

     

 เรอืล ำใหม่ในตระกูล Costa Cruises ที่จะปล่อยลงน ้าใน                     
วนัที่ 3 มีนาคม 2562   เป็นเรือส าราญขนาดใหญ่ ขนาด 135,500 ตัน จุผู้โดยสารได้มากกว่า 5,280คน                  
มหีอ้งพกัไวร้องรบัผูโ้ดยสารมากถงึ  1,300 หอ้ง พรอ้มพนกังานกว่าพนัคนคอยใหบ้รกิาร ทุกท่าน 
หลงัเชค็อินข้ึนเรือเรียบร้อยแล้ว  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรือ    
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน หรือเดินส ารวจกบัการตกแต่งสไตล์อิตาเ ลี่ยน ซึ่งจะท าให้ท่านเพลิดเพลิน 
สนุกสนานกบัวนัเวลาทีสุ่ดแสนอสิระ ก่อนจะเริม่ต้น ณ ราตรแีห่งค ่าคนืน้ี 

16.00  ก่อนเวลาเรอืออกจากท่าขอเชญิท่านน าเสือ้ชชูพีจากหอ้งพกัของท่านมาเขา้ร่วมฟงั 
  การสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Emergency Drill)   

หมายเหตุ !!!  ทางเรอืจะประกาศเวลาทีแ่น่นอนในการท า Emergency Drill  อกีครัง้   
17.00    เรอืออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “ท่าเรือฟมูาย” ประเทศเวียดนาม 
  เชญิท่านรบัประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารหลกับนเรือ  หลงัอาหารเชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมความ
  บนัเทงิหลากหลายทีเ่ตรยีมไวต้้อนรบัลกูคา้คนส าคญัเช่นท่าน  อาทเิช่น ชมโชวท์ีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีง 
  โรงภาพยนตร ์เสีย่งโชคกนัทีห่อ้งคาสโิน  หอ้งฟงัเพลงและหอ้งเลาจน์  บารเ์ครื่องดื่ม  หรอื จะสนุกสนานกนักบั
  พอ้งเพื่อนทีด่สิโกเ้ธค 
 
 
 
 
พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Venezia  
 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Venezia 

วนัแรก : (พธุ – 17 เมษายน 62) กรงุเทพฯ – แหลมฉบงั 

ลอ่งเรอืส ำรำญ  
ล ำใหมล่ำ่สดุ 

เยอืน 3 ประเทศในอำซยีน 
8วนั 7คนื 



 

 

 

เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งบุฟเฟ่ต์บนเรอืตามอธัยาศยั 
เช้า น้ีท่านสามารถออกก าลังกายด้วยการจ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรค หรือจะว่ายน ้ าออกก าลังกาย                     
เพื่อความสดชื่น   ช่วงสายๆ ขอเชญิท่านพกัผ่อนอย่างอิสระเลอืกสนุกสนานกบักจิกรรมบนัเทงิหลากหลาย
บนเรอื หรอืใช้ Facility ต่าง ๆ ที่มอียู่มากมาย อาทเิช่น  ห้องอาหารต่าง ดสิโก้เธค  Disco, ห้องฟงัเพลง              
และหอ้งเลาจน์ บารเ์ครื่องดื่ม, หอ้งโชว ์พร้อมการแสดงด้วยระบบแสงสเีสยีง, โรงภาพยนตร์,  ห้องคาสโิน 
(Casino), สระว่ายน ้าและสระน ้าวน,  ห้องยมิ ห้องเซาวน่า ห้องนวด  ลานกฬีาอเนกประสงค์, ห้องเกมส ์
สโมสรส าหรบัเดก็ และ วยัรุ่น,  อินเตอร์เน็ทคาเฟ่, ห้องแพทย์, โบสถ์,    ห้องสมุด, ห้องแสดงภาพเขยีน
ศลิปะ, รา้นขายของทีร่ะลกึ,  และรา้นคา้ปลอดภาษ ี

 

เชญิท่านรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื  
ค า่น้ี   ทางเรือจะจดั Welcome Party Night  เล้ียงต้อนรบัท่านผู้มีเกียรติ ท่านจะเพลิดเพลินและ
สนุกสนานกบับรรยากาศของดนตรีท่ีเตรียมไว้เพ่ือท่าน  พร้อมด้วยเมนูอาหารท่ีจดัเตรียมไว้เป็น
พิเศษรวมทัง้ความส าราญอนัหลากหลายท่ีได้จดัเตรียมไว้ให้ท่าน  

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Venezia 
 

กค้างคืนบนเรือ Cosa  

Welcome to Ho Chi Minh 

-- เรือเทียบท่าตัง้แต่เวลา 08:00 – 21:00 – 
 

  เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรอืตามอธัยาศยั 
08.00    เรอืจอดเทยีบท่าที ่ท่าเรือฟมูาย (Phu My) ประเทศเวยีดนาม 

ขอต้อนรบัท่านสู่ ประเทศเวยีดนาม  เวยีดนามได้ชื่อว่ามชีายฝ ัง่ทะเลด้านตะวนัออกยาวจากเหนือจรดใต้ 
เป็นระยะทางถงึ 3,260 กโิลเมตร และเป็นปากทางแม่น ้าที่เรยีกว่า "มงักรเก้าสาย" ท าให้เวยีดนามมีท่าเรอื
จ านวนมาก   ท่าเรอืฟูมาย เป็นหน่ึงในท่าเรอืส าคญัและเป็นประตูสู่เวยีดนามตอนใต้   และ ตัง้อยู่ห่างจาก
นครโฮจมินิห ์ตัง้อยู่ห่างออกไปเพยีง 67 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง โดยประมาณ 1.30 ชัว่โมง นครโฮ
จมินิห ์หรอืทีรู่จ้กักนัอกีชื่อหน่ึงว่านครไซ่ง่อน เป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของเวยีดนาม เป็นศูนย์กลางธุรกจิการค้า 
อุตสาหกรรม  การพาณิชยแ์ละเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของเวยีดนามตอนใต้ 

เชิญท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรบ์นฝัง่เพ่ิมเติมกบัทางเรือได้ 
ทวัรท่ี์แนะน ามีดงัน้ี   (ค่าใช้จ่ายทวัรบ์นฝัง่ - ไม่รวมในรายการ) 

Code 015P Cu Chi Tunnels and Panoramic Ho Chi Minh 9 HRS EUR 89/PAX 
Code 015Q Historical Ho Chi Minh 9 HRS EUR 94/PAX 
Code 015T A day Discovering  Ho Chi Minh 9 1/2 HRS EUR 90/PAX 
Code 015U The Mekong River Delta by Boat 11 1/2 HRS EUR 94/PAX 
Code 015V Vung Tau Countryside 4 1/2 HRS EUR 59/PAX 

   

 

 
หมายเหตุ :   ทางเรอืไม่อนุญาตใหจ้ดัท าทวัรบ์นฝ ัง่ดว้ยตวัเอง ในกรณีทีท่่านลงจากเรอืกรุณากลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออก
  อย่างน้อย 1 ชัว่โมง 

วนัทีสอง : (พฤหสับดี – 18 เมษายน 62) ล่องทะเล 

วนัทีสาม : (ศกุร ์– 19 เมษายน 62) ท่าเรือฟมูาย (Phu My) / โฮจิมินห์  ประเทศเวียดนาม 



 

 

 เชญิท่านรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  
หลงัอาหารเชญิท่านสนุกสนานกบักจิกรรมความบนัเทงิหลากหลายทีเ่ตรยีมไวต้้อนรบัลกูคา้คนส าคญั 
กบัการแสดงโชวท์ีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีงที่โรงภาพยนตร์ เสี่ยงโชคกนัที่ห้องคาสโิน  ห้องฟงัเพลง
และหอ้งเลาจน์ตามอธัยาศยั  

21:00    เรอืออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “เมืองดานัง” ประเทศเวยีดนาม 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Venezia 
 

วนัทีส่ี : (เสาร ์– 20 เมษายน 62) ล่องทะเล 
 

  เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้าอนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื หอ้งบุฟเฟ่ต์บนเรอื 
 ขอเชิญท่านพกัผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกบักจิกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรอืใช้ Facilities   
ต่าง ๆ ทีม่อียู่มากมาย  
เชิญท่านรบัประทานอาหารกลางวนั และ ค ่า  ณ ห้องอาหารหลกับนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์          
ขอเชิญท่านอิสระตามอัธยาศยั กับกิจกรรมหลากหลายที่ทางเรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน   ไม่ว่าจะเป็น                 
การแสดงจากนักแสดงมืออาชีพ หรอืจะร่วมสนุกสนานกบัการเต้นร า หรือ ค ่าคืนไนท์กบั Rock’n Roll                
ทีจ่ะท าใหท้่านเพลดิเพลนิอย่างไม่รู้จบ ที่ห้อง Grand Bar และ Cabaret Vienna ในทุกๆ วนั หรอืเสี่ยงโชค
ในคาสโินตามอธัยาศยั ) สามารถดรูายละเอยีดไดจ้าก Today  อกีครัง้ 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Venezia 
 

วนัทีห้า : (อาทิตย ์– 21 เมษา62) พกัค้างคืน ดานัง, ประเทศเวียดนาม 
 

Welcome to Danang 

-- เรือเทียบท่าตัง้แต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น.  – 
 

  เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรอืตามอธัยาศยั 
08:00  เรอืเทยีบท่าทีท่่าเรือ Chan May / เมืองดานัง   ประเทศเวยีดนาม 

ขอต้อนรบัท่านสู่ ดานัง เมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศ  เป็นเมอืงชายทะเลทีต่ ัง้อยู่บนแม่น ้า Han ทีถู่กโอบ
ลอ้มดว้ยภูเขา ทะเลสาบและหาดทรายบรสิุทธิ ์ความเจรญิเตบิโตจากหมู่บ้านชาวประมงกลายเป็นเมอืงท่าที่
ส าคญั   ปจัจุบนัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้และเป็นศนูยก์ลางการท่องเทีย่ว  
เชิญท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรบ์นฝัง่เพ่ิมเติมกบัทางเรือได้ ทวัร์
ท่ีแนะน ามีดงัน้ี (ค่าใช้จ่ายทวัรบ์นฝัง่ - 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 & 

Shopping 
8 HRS EUR 79/PAX 

Code 6984 : Imperial Hue  + lunch 9 ½  HRS EUR 94/PAX 
 หมายเหตุ :   ทางเรอืไม่อนุญาตใหจ้ดัท าทวัรบ์นฝ ัง่ดว้ยตวัเอง  
   ในกรณีทีท่่านลงจากเรอืกรุณากลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 ชัว่โมง 
 

เชญิท่านรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ หลงัอาหาร
เชญิ ท่านสนุกสนานกบักิจกรรมความบนัเทงิหลากหลายที่เตรยีมไว้ต้อนรบัลูกค้าคนส าคญัเช่น



 

 

ท่าน กบัการแสดงโชว์ที่พรัง่พร้อมด้วยระบบแสงสเีสยีงที่โรงภาพยนตร์     เสี่ยงโชคกนัที่ห้อง
คาสโิน  หอ้งฟงัเพลงและหอ้งเลาจน์ตามอธัยาศยั  

20:00     เรอืออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “เซินเจ้ิน” ประเทศจีน 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Venezia 

พกัค้างนเรือส า เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื หอ้งบุฟเฟ่ต์บนเรอื 
ขอเชญิท่านพกัผ่อนอย่างอิสระเลอืกสนุกสนานกบักจิกรรมบนัเทงิหลากหลายบนเรอื หรอืใช้   Facilities 
ต่าง ๆ ทีม่อียู่มากมาย 

 
 
 
 
 
 
 

เชญิท่านรบัประทานอาหารกลางวนั และ ค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  
พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Venezia 

 

Welcome to Shenzhen & Hong Kong 
 

เรือเทียบท่าเซ้ินเจ้ินตัง้แต่เวลา 07.00 น. – 14.00 น.   

เรือเทียบท่าฮ่องกงเวลา 20.00 น. พกัค้างคืน   
07:00  เรอืเทยีบท่าทีท่่าเรอืเมืองเซินเจ้ิน   ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย ประชาชนจนี 
  เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรอืตามอธัยาศยั 
  ขอต้อนรบัท่านสู่เซินเจ้ิน หรอื ซมิจุ่ม ตามส าเนียงแต้จิว๋  เป็นเมอืงแห่งเศรษฐกจิและการคา้ทีส่ าคญัของมณฑล
  กวางตุ้ง  เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ ัง่ทะเลตรงข้ามกบัเกาะฮ่องกง  จงึเป็นแหล่งดึงดูดอุตสาหกรรมต่าง ๆ จาก
  ฮ่องกงใหเ้ขา้มาลงทุนจนในทีสุ่ดกลายเป็นเมอืงใหญ่ บรเิวณสามเหลีย่ม 
  แม่น ้า ไดช้ื่อว่าไข่มุกทางเศรษฐกจิแห่งส าคญัทางตอนใต้ของประเทศจนี  
  และเป็นแหล่งรวมความทนัสมยัแห่งหน่ึงในมณฑลกวางตุ้ง  

หมายเหตุ :  ทางเรอืไม่อนุญาตใหจ้ดัท าทวัรบ์นฝ ัง่ดว้ยตวัเอง  
ในกรณีที่ท่านลงจากเรอื  กรุณากลบัขึ้นเรือก่อนเวลาเรอืออกอย่างน้อย 1 

ชัว่โมง 
เชญิท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  

14:00     เรอืออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “ฮ่องกง” เขตปกครองพเิศษของประเทศจนี 
ช่วงบ่ายวนัน้ีเชญิท่านอสิระชมความงามของทศันียภาพสองฟากฝ ัง่ก่อนทีเ่รอืจะล่องขา้มทะเลสู่เกาะ ฮ่องกง 
หรอืสนุกสนานกบักจิกรรมทีท่างเรอืไดร้งัสรรคไ์วเ้พื่อท่านโดยเฉพาะ เชญิท่านรบัประทานอาหารอาหารค ่า 
ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื  

วนัทีหก : (จนัทร ์– 22 เมษายน 62) ล่องทะเล 

วนัทีเจด็ : (องัคาร – 23 เมษา62) พกัค้างคืน เซินเจ้ิน (Shenzhen) – ฮ่องกง  ประเทศจีน 



 

 

20:00  เรอืเทยีบท่าทีท่่าเรือไคตัก๊  ฮ่องกง   
ขอต้อนรบัท่านสู่ ฮ่องกง เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี  ฮ่องกง” หรอืชื่อเรยีกอย่าง
เป็นทางการ เขตปกครองพเิศษฮ่องกง(Hong Kong SAR)  ในยามค ่าคนื ท่านจะเพลดิเพลนิกบัแสงสีที่
สวยงามพสิุทธิย์ ิง่ ประดุจค ากล่าวทีว่่า “ไข่มุกตะวนัออกของโลก” อีกทัง้ยงัเป็นอ่าวที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของ
โลก 
** คนืน้ีขอใหท่้านเกบ็กระเป๋าใบใหญ่และสมัภาระต่างๆใหเ้รยีบรอ้ย โดยทางเจ้าหน้าที่จะน าแทก็ผูกกระเป๋า
สต่ีางๆ ตามเวลาทีจ่ะลงจากเรอืมาไวใ้หท้่านในหอ้งพกั ใหท่้านผกูแทก็กระเป๋าใหเ้รยีบรอ้ย จากนัน้น ามาวาง
ไว้หน้าห้องพกั ก่อนเวลา 23.00 น. เจ้าหน้าที่ของเรอืมาจดัเก็บ และน ากระเป๋าของท่านลงจากเรอืในเช้า
วนัรุ่งขึน้ และขอแนะน าใหท่้านจดัของใชท้ีเ่หลอือยู่น าใส่กระเป๋าใบเลก็เพื่อถือลงจากเรอืในวนัรุ่งขึ้น ** (วนั
เวลาทีแ่น่นอนเชค็จาก Today อกีครัง้) 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Venezia 
 
 
 
 
 

 
 

พกัค้างคืนบนเรืาเชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรอืตามอธัยาศยั 
หลงัอาหารขอใหทุ้กท่านจดัเกบ็กระเป๋าสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย  ลงมาพรอ้มกนั ณ จุดนดัพบ และ รอเจา้หน้าที ่
ประกาศเรียกลงเรือ อย่าลืมน า Costa card ติดตัวมาด้วยเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะที่ลงจากเรือ                   
หลงัจากตรวจรบัสมัภาระและ ผ่านขัน้ตอนตรวจลงตราหนังสือเดนิทาง พร้อมพิธีการทางศุลกากรแล้ว             
เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย กับสวรรค์แห่งการช้อปป้ิง  ซึ่งท่านจะจับจ่า ยสินค้านานาชนิดอย่างจุใจ                 
ขอเรียนแนะน าท่านจับจ่ายสินค้า ณ บริเวณฮาร์เบอร์ ซิตี้ หรือ โอเชี่ยน เทอร์มินัล ศูนย์รวมสินค้า                       
อนัทนัสมยัมากมาย รวมถงึผลติภณัฑ์ชัน้น าจากองักฤษ อาทเิช่น  St.Michael  ณ ห้าง  Mark & Spencer,  
G 2000  หรอื Duty Free (ร้านค้าปลอดภาษี)  และส าหรบัคุณหนู ๆ ขอเรยีนแนะน าห้าง  Toy R Us              
ศนูยร์วมเครื่องเล่นเดก็ทุกชนิดหรอืท่านจะส ารวจฮ่องกงดว้ยตวัของท่านเอง   หรอืเพลดิเพลนิกบัการหาซื้อ
ของราคาถูกและสนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้ามากมายบนสองฝ ัง่ถนนนาธาน-จิมซาจุ่ย                            
ซึง่ท่านจะละลานตาไปกบัการจดัแต่งหน้าร้าน ทัง้สนิค้าอีเลคโทรนิคส์ เครื่องเสยีง กล้องถ่ายรูป ตลอดจน
เสือ้ผา้อนัทนัสมยั พรอ้มเกบ็ตกสนิคา้และของฝากญาตมิติรใหค้รบถ้วนในตลาดทีไ่รพ้รมแดนอย่างฮ่องกงน้ี 

11.00       ถงึสนามบนิฮ่องกง เพื่อเชค็อนิและโหลดสมัภาระของท่าน 
  หมายเหตุ ท่านต้องเดินทางถึงสนามบิน ก่อนเวลาเชค็อิน ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชัว่โมง 
  (ค่าทวัรใ์นฮ่องกง และ ค่ารถไปสนามบนิ – ไม่รวมในรายการ) 
14.25   โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิค เทีย่วบนิที ่CX751  น าท่านเหนิฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ  
16.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ       

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

วนัท่ีแปด : (พธุ – 24 เมษายน 62) ฮ่องกง  - กรงุเทพฯ  



 

 

เรือส าราญระดบัโลกล าใหม่ล่าสดุของตระกลู COSTA CRUISES 
17 – 24 เมษายน 2562 เยือน 3 ประเทศในอาซียน 8วนั 7คืน 

ไทย เวียดนาม และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
ราคาห้องพกั 
บนเรือ/ท่าน 

Inside Outside Balcony ท่านท่ี 3 , 4 เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ เร่ิมต้น 39,500 51,500 59,500 31,000 17,000 
 

ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจอง,จ านวนหอ้งพกับนเรอื ทีย่งัว่าง 
หมายเหตุ :  *เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน* ฟรเีฉพาะค่าตัว๋เรอื คงยงัช าระ ภาษที่าเรอื,ประกนัภยับนเรอื                      
   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่ารถรบักรุงเทพฯ ถงึท่าเรอืแหลมฉบงั – และอื่นๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
ราคาน้ีรวม 
1.ค่าตัว๋เครื่องบนิเทีย่วเดยีว ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิคาเธ่ย ์เสน้ทางฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
2.ค่าหอ้งพกับนเรอื และค่าประกนับนเรอื 
3.ภาษที่าเรอื และค่าประกนับนเรอื 
4.อาหารทุกมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ) 
5.ค่ารถรบัจากกรุงเทพฯ – ท่าเรอืแหลมฉบงั (จุดรบัและเวลาเป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด) 
6.ค่าวซ่ีาท่องเทีย่วจนี 1 ครัง้ (ยื่นธรรมดา) 
 

ราคาน้ีไม่รวม 
1.ค่ารถรบัจาก ท่าเรอื – สนามบนิฮ่องกง และค่าทวัรช์มเมอืงฮ่องกง และค่าเขา้สถานทีต่่างๆ 
2.ค่าวซ่ีาส าหรบัชาวต่างชาต ิ(ถ้าม)ี , ค่าทวัรบ์นฝ ัง่ , ค่าใชจ้่ายส่วนตวั , ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% , ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
3.ค่าทปิบนเรอื ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 101.50 / เดก็อายุ 4-12 ปี USD 50.75 / เดก็อายุน้อยกว่า 4 ปีฟร ี
 

เง่ือนไขการช าระเงิน 
1.ผูใ้หญ่มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 1 – 3 วนั หลงัจากไดร้บัการยนืยนัในหอ้งพกั 
2.ช าระส่วนทีเ่หลอืภายใน 75 วนัก่อนการเดนิทาง 
 

เง่ือนไขการยกเลิก : ภายหลงัการช าระเงนิแลว้ 
ยกเลกิมากกว่า 76 วนั ก่อนการเดนิทาง  ไม่คนืค่ามดัจ า 
ยกเลกิภายใน 75 – 61 วนั ก่อนการเดนิทาง  ไม่คนืค่ามดัจ า 
ยกเลกิภายใน 60 – 29 วนั ก่อนการเดนิทาง ช าระ 50% ของราคาเตม็ 
ยกเลกิภายใน 28 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง ช าระ 80% ของราคาเตม็ 
ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง ช าระ 100% ของราคาเตม็ 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง 
กรณีอายหุนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทางควรรีบท าเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งส าเนาหน้า

หนังสือเดินทางมาให้กบัทางบริษทัฯอีกครัง้หากมีการผิดพลาดทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 


