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วดัเดนิทาง ท่าเรอื เวลาถงึ เวลาออก 

 

อ ~ 27 ต.ค. 63 แหลมฉบงั~ประเทศไทย - 17:00 
พ ~ 28 ต.ค. 63 สหีนุวลิล~์ประเทศกมัพูชา 10:00 20:00 
พฤ ~ 29 ต.ค. 63 ลอ่งทะเล - - 
ศ ~ 30 ต.ค. 63 ฟูมาย~ประเทศเวยีดนาม 07:00 18:00 
ส ~ 31 ต.ค. 63 ลอ่งทะเล - - 
อา ~ 01 พ.ย. 63 แหลมฉบงั~ประเทศไทย 08:00 - 
 

 

 

5 สทิธพิเิศษจองภายใน 14 ก.พ. 63 นีเ้ท่านัน้ 
< ฟร ีUpgrade จาก Classic to Premium Type [หอ้งพกัช ัน้บน] 
< ฟร ีรถรบั – สง่ | กรงุเทพ – ทา่เรอื – กรงุเทพ  
< ฟร ีเด็กอายตุํ่ากวา่ 18 ปี [นับจากวนัเดนิทาง] หรอื ผูใ้หญช่าํระเพยีง 

50% กรณีพกัเป็นเตยีงที ่3 หรอื 4 ในหอ้ง [รบัสทิธิ ์1 ทา่น ตอ่ 1 หอ้ง]  
< ลด คา่มดัจาํทนัท ี50% เหลอืชาํระ เพยีง 5,000 บาทตอ่ทา่น  
< ลด ทนัท ีหอ้งละ 1,000 บาท สาํหรบัผูส้งูอาย ุอายเุกนิ 60 ปี  

[นับจากวนัเดนิทาง]  
 
 

ประเภทหอ้งพกั
บนเรอื 

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

Inside 
หอ้งดา้นใน 

Outside 
หอ้งมหีนา้ต่าง 

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 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 12,000 N/A 

เตยีง 3th & 4th  

ผูใ้หญ ่ 13,000 17,000 

เตยีง 3th & 4th  

เด็กอายุตํา่กวา่ 18 10,000 
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วนัแรก : 27 ตุลาคม 2563 (องัคาร) กรุงเทพฯ – แหลมฉบงั  

09:00  พรอ้มกนั ณ โรงแรมรามาดา แม่นํา้  
นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสูท่่าเรอืแหลมฉบงั  จงัหวดัชลบุร ี  

11:00 ถงึท่าเรอืแหลมฉบงั เพือ่ทําการเชค็อนิขึน้เรอืสาํราญ “Costa Firenze” เรอืสําราญขนาดใหญ่
ทีจุ่ผูโ้ดยสารไดม้ากกว่า 5,000 คน มีหอ้งพกั 2,136 หอ้ง พรอ้มสิง่อํานวยความสะดวกครบครนั 
โปรดเตรยีมเอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเชค็อนิ ดงันี ้

< พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทีม่อีายุการใชง้านเหลอืมากว่า 6 เดอืน  
< ตั๋วเรอื, Boarding Form ของ Costa  
< ใบ ต.ม.ขาเขา้ – ขาออกประเทศไทย (สาํหรบัชาวตา่งชาต)ิ  

เพือ่ผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ, การตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง, การตรวจ X-RAY  สมัภาระกอ่นขึน้เรอื 
       * หมายเหตุ: ทางเรอืจะเปิดใหทํ้าการเชค็อนิ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ช ัว่โมง กอ่นเรอืออกจากท่า * 

ขอตอ้นรบัทุกท่านสูเ่รอืสาํราญอติาลสุีดหรู  Costa Firenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมือ่เชค็อนิขึน้เรอืแลว้ ท่านสามารถตรงไปทีห่อ้งพกัของท่าน ท่านจะพบ Costa Card และเอกสารต่างๆ 
บนหอ้งพกัของท่าน  เชญิท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรอื ช ัน้ 10  ตามอธัยาศยั 
บ่าย Emergency Drill :  ขอเชญิท่านนําเสือ้ชชูพีมารว่มซอ้มการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอืที่

ทุกท่านตอ้งเขา้รว่ม 
   หมายเหต ุ!!!  ทางเรอืจะประกาศเวลาทีแ่น่นอนในการทํา Emergency Drill  อกีคร ัง้   
17:00   เรอืออกจากท่ามุ่งหนา้สู ่“สหีนุวลิล”์ (Sihanoukville), ประเทศกมัพูชา 
คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื ตามรอบที่มีเอกสารระบุไวใ้นหอ้งพกั หรอื เลอืก

รบัประทานอาหารทีห่อ้งบุฟเฟ่ตต์ามอธัยาศยั 
  โดยปกตเิวลาอาหารคํา่ตามมาตราฐานเอเซยี  แบ่งเป็น 2 รอบ  
   รอบแรกเร ิม่  ต ัง้แตเ่วลา 17:30  ||| รอบสองเร ิม่ ต ัง้แตเ่วลา 20:00 

หลงัอาหารเชญิท่านสนุกสนานกบัวนัเวลาทีสุ่ดแสนอสิระตามอธัยาศยั อาทเิชน่  เสีย่งโชคกนัทีห่อ้ง
คาสโิน, ฟังเพลง ณ หอ้งเลาจน์  บารเ์คร ือ่งดืม่  หรอื ชมโชวอ์นัตระการตาทีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสง
สเีสยีงทีจ่ะสบัเปลีย่นหมุนเวยีนมาใหท้่านไดช้มในทุกๆ วนั 

หมายเหต ุวนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถตรวจสอบไดจ้าก “Today ~ ข่าวสารบนเรอื” อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืสาํราญ Costa Firenze  

ระวางขบัน้ํา  135,500 ตนั  / ความยาวของเรอื 323.3 เมตร /  ความกวา้งของเรอื  37.2 เมตร  / จาํนวนผูโ้ดยสาร สูงสุด 5,246 ทา่น   
จาํนวนหอ้งพกั 2,136  หอ้ง /  จาํนวนช ัน้ใหบ้รกิาร (Deck)  15 / เปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการ  2020 
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วนัทีส่อง : 28 ตุลาคม 2563 (พุธ) สหีนุวลิล,์ ประเทศกมัพูชา 

Welcome to Sihanoukville 
เรอืเทยีบท่า 10:00 – 20:00 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั 
เชา้นีท้่านสามารถออกกาํลงักายดว้ยการจ็อกกิง้, วา่ยนํา้ หรอื การเตน้ตามจงัหวะเพือ่ความสดชืน่ 

10:00 เรอืเทยีบท่าทีเ่มอืงสหีนุวลิล,์ ประเทศกมัพูชา  หรอื กรุงพระสหีนุ เมอืงทีค่นไทยรูจ้กักนัในชือ่ว่า “กมั
ปงโสม” เป็นเมอืงชายทะเลยอดนิยมมากทีสุ่ดของกมัพูชา เป็นเมอืงเอกของจงัหวดัสหีนุวลิล ์อยู่ห่าง
จากกรงุพนมเปญ 246 กโิลเมตร กอ่ตัง้โดยพระบาทสมเด็จพระนโรดม สหีนุเมือ่ปี ค.ศ. 1964  
เชญิท่านอสิระพกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื สําหรบัท่านทีจ่องทวัร ์
บนฝ่ังกบัทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายทีท่างเรอืแจง้ เพื่อรอเรยีกลงจากเรอื  ส่วนท่านที่
สะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเอง จะสามารถลงจากเรอืไดภ้ายหลงัตามทีเ่รอืแจง้  อย่าลมืนํา Costa card 
ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง   

  สถานทีท่่องเทีย่วแนะนํา  
< Ream National Park     อทุยานแห่งชาตเิรยีม ใหท้า่นไดใ้กลช้ดิกบัธรรมชาต ิพบสตัวห์ายากและวถิชีวีติชาวพืน้เมอืง 
< Ou Chheuteal Beach ชายหาดยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของเมอืงนี ้
< Golden Lion [Photo Stop] วงเวยีนสงิโตคู ่
< Sokha Beach [Private beach]      พกัผ่อนในรสีอรท์ 5 ดาวบนหาดสว่นตวั 
*แนะนําซ ือ้ทวัรเ์พิม่เตมิ ไม่รวมในราคาทวัร*์ 

    
หมายเหต ุ ท่านทีล่งจากเรอืกรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างนอ้ย 1 ช ัว่โมง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 

เชญิชมการแสดงโชวอ์นัตระการตาทีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีงทีจ่ะสบัเปลีย่นหมุนเวยีนมาให ้
ท่านไดช้มในทุกๆ วนั ณ หอ้งเธยีรเ์ตอร ์ช ัน้ 4 และ ช ัน้ 5 หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกบับารแ์ละเลานจ ์
ตา่งๆ   หรอืเสีย่งโชคกบัคาสโิน  รวมถงึชอ้ปป้ิงในรา้นคา้ปลอดภาษีบนเรอื 

 

20:00  เรอืออกจากท่ามุ่งหนา้สู ่“ฟูมาย (โฮจมินิห)์ม ิ
หมายเหต ุวนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถตรวจสอบไดจ้าก “Today ~ ข่าวสารบนเรอื” อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืสาํราญ Costa Firenze  
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วนัทีส่าม : 29 ตุลาคม 2563 (พฤหสั) ล่องทะเล 

@ Sea @ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 

เชญิท่านพกัผ่อนอย่างอสิระเลอืกสนุกสนานกบักจิกรรมบนัเทงิหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้Facilities 
ตา่ง ๆ ทีม่อียู่มากมาย :  อาทเิชน่ ยามเชา้ท่านสามารถสนุกสนานกบัการออกกําลงักายดว้ยการเตน้
ตามจงัหวะกบัคอสตา้ทมี เพือ่ความสดชืน่ หรอืชมการสาธติการทําอาหารกบัเชฟมืออาชพี,  รว่ม
สนุกสนานและลุน้ไปกบัผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัปิงปองทวัรน์าเมน้ต ์ เป็นตน้ 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกั หรอื หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื   
ยามบ่าย  รว่มสนุกสนานกบัการเตน้รุมบา้กบัแดนเซอรม์อือาชพี,  เลอืกฟังเพลงไปกบัแนวเพลงทีท่่านชืน่ชอบ,  

ชวนกว๊นเพือ่นๆ ทีช่ ืน่ชอบการเล่นไพ่นกกระจอกมาสนุกสนานไปดว้ยกนั (มคี่าบรกิารจองโตะ๊ – ไม่
รวมในรายการ),   เพลนิเพลดิและผ่อนคลายกบัคอรส์สปา ซ ึง่ทางเรอืมโีซนสปาทีห่รูหราไวใ้หบ้รกิาร
ท่าน  (คา่ใชจ้า่ยสปาไม่รวมในรายการนี)้,    

 
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารหลกั หรอื หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื  

คํ่าวนันี ้เชญิรว่มสนุกสนานไปกบั  ”Golden Party” หรอื ราตรสีทีอง รว่มแต่งกายธมีสทีองอรา่ม
ตา  และมารว่มกนัเตน้ราํตามจงัหวะ ดนตรอีนัเรา้ใจ เพือ่ทําใหร้าตรแีห่งคํา่คนืนีเ้ป็นของเรา  

 
หมายเหต ุวนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถตรวจสอบไดจ้าก “Today ~ ข่าวสารบนเรอื” อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืสาํราญ Costa Firenze  
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วนัทีส่ี ่: 30 ตุลาคม 2563 (ศกุร)์ ฟูมาย (โฮจมินิห)์, เวยีดนาม 

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

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 
07:00  เรอืจอดเทยีบท่าทีท่่าเรอื “ฟูมาย” (Phu My), ประเทศเวยีดนาม 
  ขอตอ้นรบัท่านสู ่ประเทศเวยีดนาม  ประเทศทีไ่ดช้ ือ่วา่มชีายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกยาวจากเหนือจรด

ใต ้เป็นระยะทางถงึ 3,260 กโิลเมตร และเป็นปากทางแม่นํ้าทีเ่รยีกว่า "มงักรเกา้สาย" ท่าเรอืฟูมาย 
เป็นหน่ึงในท่าเรอืสําคญั ถอืเป็นประตูสู่เวยีดนามตอนใต ้  ตัง้อยู่ห่างจากนครโฮจมิินห ์ออกไปเพียง 
67 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง โดยประมาณ 1.30 ช ัว่โมง  
เชญิท่านอสิระพกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื สําหรบัท่านทีจ่องทวัร ์
บนฝ่ังกบัทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายทีท่างเรอืแจง้ ส่วนท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่ว
เอง จะสามารถลงจากเรอืไดภ้ายหลงัตามทีเ่รอืแจง้   
อย่าลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง   

  สถานทีท่่องเทีย่วแนะนํา : 

นครโฮจมินิห ์(จากทา่เรอืใชเ้วลาประมาณ 1.30 – 2.00 ชม.) เมอืงหวงุเต่า (จากท่าเรอื 1.00 – 1.30 ชม.) 

< Notre Dame Cathedral of Saigon ~ โบสถค์าทอลคิ   Thuy Van  ~ หาดถุย่วนั 

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

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

< President Ho Chi Minh Statue ~จตัรุสักลางเมอืง  Niet Ban Tinh Xa Pagoda ~ วดัพระนอน 

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

 
 

หมายเหต ุ ท่านทีล่งจากเรอืกรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างนอ้ย 1 ช ัว่โมง 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกัหรอือสิระตามอธัยาศยั 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื    

เชญิรว่มสนุกสนาน และ เพลดิเพลนิ กบักจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดร้บัการคดัสรรไวบ้นเรอืสาํราญ  
18:00   เรอืออกจากท่ากลบัสู ่“ท่าเรอืแหลมฉบงั” ประเทศไทย 

หมายเหต ุวนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถตรวจสอบไดจ้าก “Today ~ ข่าวสารบนเรอื” อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืสาํราญ Costa Firenze  
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วนัทีห่า้ : 31 ตุลาคม 2563 (เสาร)์ ล่องทะเล 

@ Sea @ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั 

เชญิท่านพกัผ่อนอย่างอสิระเลอืกสนุกสนานกบักจิกรรมบนัเทงิหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้Facilities 
ต่าง ๆ ทีม่ีอยู่มากมาย : อาทเิชน่ จอ๊กกิง้ไปตามลู่บนดาดฟ้าเรอื,  หรอืจะรว่มการเตน้ตามจงัหวะกบั
คอสตา้ทมี เพือ่ความสดชืน่,  ชมการสาธติการทําคอลเทลกบับารเ์ทนดีม้อือาชพี เป็นตน้ 
 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั   
ยามบ่าย  รว่มฉลองและสนุกสนานกบัปารต์ีห้นา้กากหลากสแีบบเทศกาลคาลนิวลัของอติาล ี “Carnival of 

Viareggio” 

 
 
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื หอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

คํ่าคืนนี้สนุกสนานไปกบัการเสี่ยงโชคในคาสิโน หรอื ลุน้ไปกบัตูส้ล็อตแมสชนี ตามอธัยาศัย  
(สามารถดรูายละเอยีดกจิกรรมไดจ้าก “Today”  อกีคร ัง้)  

คนืนี ้  ขอใหท้่านนํากระเป๋าใหญ่ ทีผู่กป้ายตดิกระเป๋าใหม่ เรยีบรอ้ยแลว้ วางไวห้นา้หอ้ง ภายใน
เวลาทีเ่รอืกําหนด (ตรวจสอบเวลาจาก “Today”)   ทางเจา้หนา้ทีเ่รอืจะนําไปเก็บ และ 
นําลงจากเรอืใหท้่านเพื่อความสะดวกในการขึน้ฝ่ังเมื่อเรอืเทียบท่าทีแ่หลมฉบงั เรยีน
แนะนําใหท้่านเตรยีมกระเป๋าใบเล็กสําหรบัใสข่องใชส้ว่นตวัเพือ่ลงจากเรอืในวนัรุง่ขึน้ 

 
หมายเหต ุวนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถตรวจสอบไดจ้าก “Today ~ ข่าวสารบนเรอื” อกีคร ัง้ 

  พกัคา้งคนืบนเรอืสาํราญ Costa Firenze  
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วนัทีห่ก : 01 พฤศจกิายน 2563 (อาทติย)์ แหลมฉบงั – กรุงเทพฯ  

Welcome Back to Leam Chabang 
เรอืเทยีบท่าต ัง้แต่เวลา 08:00 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั 
07:00 ขอใหทุ้กท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย  พรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ  
08:00  เรอืเทยีบท่าเรอื แหลมฉบงั, ประเทศไทย  

หลงัจากตรวจรบัสมัภาระ และ ผ่านขัน้ตอนตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง พรอ้มพิธกีารทางศุลกากร
แลว้  นําท่านเดนิกลบัทางสูก่รงุเทพมหานคร  

เทีย่ง  ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ       
 

หมายเหต ุวนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถตรวจสอบไดจ้าก “Today ~ ข่าวสารบนเรอื” อกีคร ัง้ 
 

 
 
 
 

 

5 สทิธพิเิศษจองภายใน 14 ก.พ. 63 นีเ้ท่านัน้ 
< ฟร ีUpgrade จาก Classic to Premium Type [หอ้งพกัช ัน้บน] 
< ฟร ีรถรบั – สง่ | กรงุเทพ – ทา่เรอื – กรงุเทพ  
< ฟร ีเด็กอายตุํ่ากวา่ 18 ปี [นับจากวนัเดนิทาง] หรอื ผูใ้หญช่าํระเพยีง 

50% กรณีพกัเป็นเตยีงที ่3 หรอื 4 ในหอ้ง [รบัสทิธิ ์1 ทา่น ตอ่ 1 หอ้ง]  
< ลด คา่มดัจาํทนัท ี50% เหลอืชาํระ เพยีง 5,000 บาทตอ่ทา่น  
< ลด ทนัท ีหอ้งละ 1,000 บาท สาํหรบัผูส้งูอาย ุอายเุกนิ 60 ปี  

[นับจากวนัเดนิทาง]  
 
 
 

ประเภทหอ้งพกั
บนเรอื 

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

Inside 
หอ้งดา้นใน 

Outside 
หอ้งมหีนา้ต่าง 

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 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 12,000 N/A 

เตยีง 3th & 4th  

ผูใ้หญ ่ 13,000 17,000 

เตยีง 3th & 4th  

เด็กอายุตํา่กวา่ 18 10,000 
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ราคานีร้วม 
♣ คา่หอ้งพกับนเรอื หอ้งพกัคู ่รวม 5 คนื (พกัสองทา่นตอ่หอ้ง) /  ภาษีทา่เรอื  
♣ อาหารทกุมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ) 
♣ คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม)์ 

 
ราคานีไ้ม่รวม 

 คา่วซีา่ (ถา้ม)ี, คา่ทวัรบ์นฝ่ัง, คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั, ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%, ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%, คา่ประกนัอบุตัเิหตอุืน่ ๆ  
 คา่ทปิบนเรอื สาํหรบัหอ้ง Inside / Outside / Balcony ผูใ้หญ ่ทา่นละ USD 77.50 / เด็กอาย ุ12 – 4 ปี USD 

38.75 / เด็กอายนุอ้ยกวา่ 4 ปี ฟร ี
 คา่ทปิบนเรอื สาํหรบัหอ้ง Mini Suite / Suite  ผูใ้หญ ่ทา่นละ USD 92.50 / เด็กอาย ุ12 – 4 ปี USD 46.25 / 

เด็กอายนุอ้ยกวา่ 4 ปี ฟร ี
 

 
เง่ือนไขการจอง    : สง่จองพรอ้มหนา้หนังสอืเดนิทาง 
 
เง่ือนไขการชาํระเงิน     :    ชาํระมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
     ชาํระสว่นทีเ่หลอืภายในวนัที ่30 เมษายน 2563  
 
เง่ือนไขการยกเลกิ   :    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิในทกุกรณี 
 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นี้ ขึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจอง, จาํนวนหอ้งพกับนเรอืและสายการบนิทีย่งัว่างอยู ่

 
หมายเหต ุ

1. สาํหรบัผูเ้ดนิทาง พาสปอรต์ ตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน (180 วนั) นับจากวนัเดนิทาง 
2. สตรทีีม่อีายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 
3. สาํหรบัเด็กอายตุํ่ากวา่ 6 เดอืน ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 
4. ในกรณีชาวต่างชาต ิกรณุาตรวจสอบเร ือ่งวซีา่กอ่นจอง และ ตอ้งมวีซีา่พรอ้มกอ่นเดนิทาง (ไม่รวมในค่าใชจ้า่ย)  
5. การอนุมตัวิซีา่ขึน้อยูก่บัความสมบูรณข์องเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสทิธิ ์ของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ 

เป็นเพยีงตวัแทนในการยืน่เทา่น้ัน 
6. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถคนืคา่ทวัรใ์หไ้ด ้
7. ** สําคญั ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินค่าทวัรท์ีท่่านชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อนั

เน่ืองมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ ทัง้นีลู้กคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง  และการพจิารณาเป็นของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงเท่าน้ัน ทางหวัหนา้ทวัร ์
และมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ ัง้สิน้ 

8. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละ
ไม่สามารถขอคนืคา่บรกิารได ้

9. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ
ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล 

10. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซึง่เป็นไปตามโปรแกรมการเดนิทางของทางเรอื
เป็นหลกั  โดยการเปลีย่นแปลงดงักล่าวไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีจ้ะคํานึงถงึความปลอดภยัของผู ้
เดนิทางเป็นสาํคญั 

11. หากท่านไดทํ้าการจอง และ ชาํระเงนิมดัจาํ หรอื เต็มจาํนวนแลว้ ทางบรษิทั ถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 
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Cabin / ประเภทหอ้งพกั:  
Costa Firenze หอ้งพกัสไตลอ์ติาเลยีน ถูกออกแบบตกแต่งโดยใหส้สีนัทีช่วนใหนึ้กถงึยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาการ Florentine สะทอ้นแนวคิดวิถีช ีวิตของชาวอิตาลีซ ึ่งทุกรายละเอียดมี
ความสําคญั หอ้งสวทีไดต้กแต่งทีโ่ดดเด่นดว้ยสไตล ์ท่านจะรบัความสะดวกสบาย พรอ้มชืน่ชม
ความสง่างามระหวา่การลอ่งเรอืของทา่นไดอ้ยา่งเต็มที ่
 

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 สาํหรบัท่านทีเ่ขา้พกั 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. 
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