
      COSTA FIRENZE  

    THAILAND & VIETNAM & THAILAND  

     5 DAYS 4 NIGHTS  
 
 

เสน้ทาง: แหลมฉบงั –ฟู่ หมี ประเทศเวียดนาม– แหลมฉบงั    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง วนัท่ี 23-27 ตลุาคม 2563 



 

วนัแรกของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบงั – นา่นน ้าสากล

หมายเหต ุ รถรบัส่ง ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการใชบ้ริการรถรบั-ส่ง จาก กรงุเทพ-ท่าเรือแหลมฉบงั-กรงุเทพ 

สามารถขึ้นรถไดท่ี้ ขา้งสวนจฬุา 100 ปี บริเวณหลงัตลาดสามย่าน และกรณุาแจง้ใหก้บัทาง

เอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้ ระหว่างการท าจองทนัที และสามารถแจง้เพ่ิมการส ารองรถ  ลา่ชา้ไดไ้ม่

เกิน 30 วนั กอ่นการเดินทาง  

                    (ค่าบริการ รถรบั-สง่ท่าเรือ แจง้พรอ้มช าระเงินพรอ้มกบัค่าทวัรเ์ต็มจ านวนเท่านัน้ ) 

13.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าเรือแหลมฉบงั จ.ชลบรุี มีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 
(ส าคญัมาก ***ทกุท่าน ตอ้งเตรียมหนงัสือเดินทางท่ี

มีอายไุม่นอ้ยกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาท่ีท่าเรือดว้ย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิพิเศษของหอ้งพกัแบบ PREMIUM 

1. เลือกรอบเวลาของอาหารม้ือค ่าได ้ 

2. สามารถสัง่อาหารเชา้มาเสรฟิท่ีหอ้งพกัได ้

3. หอ้งพกัอย ูช่ัน้ระดบับนๆของเรือ วิวสวย



 

วนัท่ีสองของการเดินทาง อิสระบนเรือส าราญ 

 

ค ่าทกุ ท่าน

สามารถรับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบที่ไดม้ีเอกสารวางไวใ้ห้

ในหอ้งพกั ท่านยังสามารถอิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความเพลิดเพลินใน

กิจกรรมตา่งๆ ที่ไดร้ับการคัดสรรไวบ้เรือส าราญ COSTA FIRENZE  

หมายเหต ุ ทกุท่านสามารถเลือกซ้ือแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได ้ตลอดการเดินทาง 

 

 

 

 

 

*** กอ่นท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล (Muster Drill) 

โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสารทกุท่านมารายงานตวัยงัจดุท่ีก าหนดไว ้โดยสงัเกตจุดุรวมพลของแต่ละ่ท่านได ้ท่ีแผ่นป้าย

ดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน*** 

 17.00 น. เรือส าราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตดัผา่นอ่าวไทยสู่ นา่นน า้สากล 

 

 



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 ของเรือส าราญ COSTA FIRENZE  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  

 หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FIRENZE  

 อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความ 

 เพลิดเพลินในกิจกรรมตา่งๆ ที่ไดร้ับการคัดสรรไวบ้น 

 เรือส าราญ COSTA FIRENZE  

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง ฟู่ หมี เวียดนาม

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ช่วงบ่าย ส าหรบัท่านท่ีไดร้บัสิทธ์ิเขา้รว่มรบัฟังค าบรรยาย กบั  

            หมอชา้ง ทศพร ศรีตลุา ( บริเวณหอ้งเธียเตอร ์ชัน้ 4-5 ของเรือส าราญ ) 

สดุพิเศษ! รว่มฟังค าบรรยาย ท าอยา่งไรให ้มีโชคลาภ  

เทคนิคเสริมดวงเพ่ิมความปังของแต่ละราศี  กบัหมอชา้ง  

ทศพร ศรีตลุา พรอ้มเคล็ดลบั การไหวเ้จา้ขอพร ใหไ้ดผ้ลดีท่ีสดุ 

!!! สดุเก ๋ส าหรบั 2 ท่าน ผ ูโ้ชคดีจะได ้เช็คดวง ตรงกบัหมอชา้ง  

บนเรือส าราญ ( จบัรางวลั ในช่วงเวลาการบรรยาย ) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ  

 ทกุท่านสามารถเขา้รับประทานอาหารตามรอบที่ไดม้ีเอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพกั ท่านยัง

สามารถอิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมตา่งๆ ที่

ไดร้ับการคัดสรรไวบ้เรือส าราญ COSTA FIRENZE  

สดุพิเศษกบังานปารต้ี์บนเรือ THEME SUPERSTAR PARTY 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FIRENZE 

07.00 น. เรือส าราญ COSTA FIRENZE จอดทอดสมอท่าเรือฟู้หมี (Phu My)เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวไดเ้ลย 



 

เท่ียง        รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FIRENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. เรือส าราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือฟู่หมิง(Phu My)  

  

 

 

 

 

 

 

   อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมตา่งๆ ที่ไดร้ับการคัด 

         สรรไวบ้เรือส าราญ COSTA FIRENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FIRENZE 

 

 

 

ปารต้ี์บนเรือ THEME COLORFUL NIGHT PARTY 

 



 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง น่านน ้าสากล – อิสระพกัผอ่นบนเรอื

ส าราญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารของเรือ 

ค ่า     รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ  

ทกุท่านสามารถเขา้รับประทานอาหารตามรอบที่ไดม้ี เอกสารวาง

ไวใ้หใ้นหอ้งพกั ท่านยังสามารถอิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการ

พรอ้มไปกบัความเพลิดเพลินใน  

 

 

 

 

 

 

 

                    กิจกรรมต่างๆ ที่ ได ้รับการคัดสรรไว้บเรือส าราญ 

COSTA FIRENZE 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั- กรงุเทพฯ



 

08.00 น. เรือส าราญ COSTA FIRENZE เขา้เทียบท่าแหลมฉบังหลงัเสร็จจากพิธตีรวจหนงัสือเดนิทาง ศลุกากร และรับ

กระเป๋า สมัภาระการเดินทางแลว้ เดินทางกลบัเขา้สู่ กรงุเทพฯ  

                 ส าหรบัคณะท่านท่ีจองรถรบัส่งไว ้ม ุ่งหนา้กลบัส ู่ กรงุเทพฯ พรอ้มคณะ  

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

 



 

!!! Promotion อปัเกรด Premium +1,000 บาท เฉพาะท่านท่ี 1-2 เท่านัน้  

       หอ้งพกั Premium มีจ านวนจ ากดั สามารถจองไดจ้นกว่าหอ้งพกั Premium จะหมด 

 

 

สิทธิประโยชน ์STAR CABINS 

1. มีผ ูช้่วยส่วนตวัตลอด 24 ชัว่โมง 

2. สดุพิเศษโซนรบัประทานอาหารเฉพาะผ ูท่ี้พกัหอ้งแบบ SUITE & STAR เท่านัน้  

3. รบัสิทธิในการเขา้ใช ้Della MODA LOUNGE แบบไม่จ ากดั  

4. ตอ้นรบัอยา่งอบอ ุ่นดว้ยผลไม ้ภายในหอ้งพกัของท่าน และ บริการน ้าด่ืมฟรี 2 ขวดในหอ้งพกั เฉพาะคืนแรก 

5 .มีชนิดความน ุ่มของหมอนใหท้่านเลือก ส าหรบัหอ้งพกัน้ีเท่านัน้ 

ประเภทหอ้งพกับนเรือ 

COSTA FIRENZE 

 ผ ูใ้หญ่ท่านละ่ 

พกั 2 ท่านต่อหอ้ง  
พกัเด่ียว 

  พกัท่านท่ี 3-4 

ส าหรบัเด็ก  

อาย ุ4-12 ปี  

 พกัท่านท่ี 3-4 

 ส าหรบัผ ูใ้หญ่  

        Inside Classic  17,999 26,999 

8,999 

 

11,999 

 

       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  

 SUITE & STAR CABINS 
 ผ ูใ้หญ่ท่านละ่ 

พกั 2 ท่านต่อหอ้ง  
พกัเด่ียว 

  พกัท่านท่ี 3-4 

ส าหรบัเด็ก  

อาย ุ4-12 ปี  

 พกัท่านท่ี 3-4 

 ส าหรบัผ ูใ้หญ่  

INSIDE 23,999 -------- 
9,999 12,999 

BALCONY 29,999 ------- 

MINI SUITE 29,999 -------- 
11,999 15,999 

SUITE 35,999 ------- 

Promotion

Promotion

Promotion



 

หมายเหต ุส าหรบัเด็กทารถอาย ุ6 เดือน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี เสียค่าใชจ้่าย 6,500 บาท 

การช าระเงิน  

ช าระค่ามดัจ า 15,000 บาท/ท่าน หลงัจากมีการท าจองโปรแกรมท่องเท่ียวแลว้ไม่เกิน 3 วนัท า

การ  ( รบัช าระเงินมดัจ าเฉพาะการจองในวนัท่ี 19 ธ.ค. 62-16 ก.พ. 63 เท่านัน้  

อตัราค่าบริการน้ีรวม    

o หอ้งพกับนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้ าการช าระเงินมา) 

o อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ ตามท่ีทางเรือส าราญ ก าหนดว่า

รวมอย ูใ่นราคาทวัรแ์ลว้เท่านัน้ 

o ค่าภาษีท่าเรือแลว้ 

o ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง จาก กรงุเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบงั  ไป-กลบั เฉพาะท่านท่ีจองในช่วง

โปรโมชัน่ท่ีทางบริษทัฯ ก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

o เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

• ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ ตามพระราชบญัญติัการท่องเท่ียว (ตามกรมธรรม)์ วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท 

• ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ลกูคา้ส ารองจ่าย และท าเบิกคืน

ภายหลงัได ้) 

ค่าทิปพนกังานบนเรือส าราญ ตลอดการเดินทาง 5 วนั ซึ่งเป็นธรรมเนียมส าหรบัการลอ่งเรือส าราญ ในส่วนน้ีลกูคา้

ตอ้งไปช าระเองบนเรือและจะถกูชารต์เขา้ไปใน Cruise Card โดยอตัโนมติั 

 ***** หมายเหต ุส าหรบัทวัรเ์สริมบนฝ่ังสามารถซ้ือเพ่ิมเติมบนเรือไดเ้ลยครบั **** 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าทิปพนกังานบนเรือ  

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ  INSIDE/OCEANVIEW / BALCONY  

ผ ูใ้หญ่ ท่านละ 62 USD / เด็ก (อายรุะหว่าง 4-13ปี) ท่านละ 31 USD  

(ช าระวนัสดุทา้ยบนเรือ COSTA FIRENZE 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ  MINI SUITE / SUITE  

ผ ูใ้หญ่ ท่านละ 74 USD / เด็ก (อายรุะหว่าง 4-13ปี) ท่านละ 37 USD  

(ช าระวนัสดุทา้ยบนเรือ COSTA FIRENZE) 

2. ค่าทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองตา่งๆ ที่เรือส าราญจอด 

3. อาหารพิเศษที่ท่านสัง่เพิ่มเติมกบัทางเรือ 

4. ค่าเพคเกจน า้ดื่มบนเรือส าราญ 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

6.  ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวตา่งชาติ 

7.  ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ เชน่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

การช าระเงิน  



 

ช าระค่ามดัจ า 15,000 บาท ต่อท่าน หลงัจากมกีารท าจองส ารองโปรแกรมท่องเท่ียวแลว้ไม่

เกิน 3 วนัท าการ เท่านัน้ ( รบัช าระเงินมดัจ าเฉพาะการจองในวนัท่ี 19 ธ.ค. 62-16 ก.พ. 63 

เท่านัน้ และจะเรียกเก็บเงินสว่นท่ีเหลือทัง้หมด หลงัจากวางเงินมดัจ า ภายใน 30 วนั ) 

การยกเลิก 

1. ยกเลิก 60 วนักอ่นการเดินทาง จะเสียค่าปรบัการยกเลิกจ านวน 5,000 บาท ต่อ/ท่าน 

2. ยกเลิก 45 วนักอ่นการเดินทาง จะเสียค่าปรบัการยกเลิกจ านวน 10,000 บาท ต่อ/ท่าน 

3. ยกเลิกนอ้ยกว่า 45 วนักอ่นการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  

4. ในทกุกรณีสามารถเปล่ียนช่ือผ ูเ้ดินทางได ้กอ่นการเดินทาง 15 วนัท าการ 

หมายเหต ุ: 

1. กรณีที่เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯ ไมส่ามารถคืน

ค่าทวัรใ์หไ้ด ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมร่ับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อันเกิดจากเหตสุดุวิสัย เช่น อบุัติเหต ุภัยธรรมชาติ 

การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกั

ในตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน 

นบัจากวนัท่ีเดินทาง  กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรีบท าเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบริษทัฯอีกครัง้ 

หากมีการผิดพลาดทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น    

เมื่อท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าบริการทวัร ์หรือช าระค่าบริการทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ ในกรณีท่ีหนงัสือ

เดินทางผ ูโ้ดยสารไม่ถึง 6 เดือน ณ.วนัท่ีเดินทาง 

 


