รห ัสโปรแกรม : 16368

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

COSTA FIRENZE
THAILAND & VIETNAM & THAILAND
5 DAYS 4 NIGHTS
เส้นทาง: แหลมฉบัง –ฟู่หมี ประเทศเวียดนาม– แหลมฉบัง

กาหนดการเดินทาง วันที่ 23-27 ต ุลาคม 2563

สิทธิพิเศษของห้องพักแบบ PREMIUM
1. เลือกรอบเวลาของอาหารมื้อค่าได้
2. สามารถสัง่ อาหารเช้ามาเสริฟที่หอ้ งพักได้
3. ห้องพักอยูช่ นั้ ระดับบนๆของเรือ วิวสวย

วันแรกของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้าสากล
หมายเหต ุ

รถรับส่ง สาหรับท่านที่ตอ้ งการใช้บริการรถรับ -ส่ง จาก กร ุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กร ุงเทพ
สามารถขึ้นรถได้ที่ ข้างสวนจุฬา 100 ปี บริ เวณหลังตลาดสามย่าน และกร ุณาแจ้งให้กบั ทาง
เอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทาจองทันที และสามารถแจ้งเพิ่มการสารองรถ ล่าช้าได้ไม่
เกิน 30 วัน ก่อนการเดินทาง
(ค่าบริการ รถรับ-ส่งท่าเรือ แจ้งพร้อมชาระเงินพร้อมกับค่าทัวร์เต็มจานวนเท่านัน้ )

13.00 น.

พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบ ุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้แก่ท่าน
(สาคัญมาก ***ท ุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่
มีอาย ุไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)

*** ก่อนที่เรือสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภยั ตามหลักสากล (Muster Drill)
โดยขอให้ผโ้ ู ดยสารท ุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กาหนดไว้ โดยสังเกตจุ ดุ รวมพลของแต่ละ่ ท่านได้ ที่แผ่นป้าย
ด้านหลังประต ูห้องพักของท่าน***
17.00 น.

เรือสาราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่ น่านนา้ สากล

ค่าทุกท่านสามารถรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้
ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความ
เพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รบั การคัดสรรไว้บเรือสาราญ COSTA FIRENZE
หมายเหต ุ

ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง

วันที่ สองของการเดินทาง อิ สระบนเรือสาราญ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
ของเรือสาราญ COSTA FIRENZE

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ
ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FIRENZE
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความ
เพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รบั การคัดสรรไว้บน
เรือสาราญ COSTA FIRENZE

ช่วงบ่าย

สาหรับท่านที่ได้รบั สิทธิ์เข้าร่วมรับฟังคาบรรยาย กับ
หมอช้าง ทศพร ศรีต ุลา ( บริเวณห้องเธียเตอร์ ชัน้ 4-5 ของเรือสาราญ )

ส ุดพิเศษ! ร่วมฟังคาบรรยาย ทาอย่างไรให้ มีโชคลาภ
เทคนิคเสริมดวงเพิ่มความปังของแต่ละราศี กับหมอช้าง
ทศพร ศรีต ุลา พร้อมเคล็ดลับ การไหว้เจ้าขอพร ให้ได้ผลดีที่ส ุด
!!! ส ุดเก๋ สาหรับ 2 ท่าน ผูโ้ ชคดีจะได้ เช็คดวง ตรงกับหมอช้าง
บนเรือสาราญ ( จับรางวัล ในช่วงเวลาการบรรยาย )
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ
ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยัง
สามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ได้รบั การคัดสรรไว้บเรือสาราญ COSTA FIRENZE

ส ุดพิเศษกับงานปาร์ต้ ีบนเรือ THEME SUPERSTAR PARTY

วันที่สามของการเดินทาง

ฟู่หมี เวียดนาม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FIRENZE

07.00 น.

เรือสาราญ COSTA FIRENZE จอดทอดสมอท่าเรือฟู้ หมี (Phu My)เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวได้เลย

*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***

อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รบั การคัด
สรรไว้บเรือสาราญ COSTA FIRENZE
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FIRENZE

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FIRENZE

ปาร์ต้ ีบนเรือ THEME COLORFUL NIGHT PARTY

วันที่สี่ของการเดินทาง น่านน้าสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือ
สาราญ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือ
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ
ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มี เอกสารวาง
ไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการ
พร้อมไปกับความเพลิดเพลินใน

วันที่หา้ ของการเดินทาง

ท่าเรือแหลมฉบัง- กร ุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FIRENZE
08.00 น. เรือสาราญ COSTA FIRENZE เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธตี รวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับ
กระเป๋ า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ
สาหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มงุ่ หน้ากลับสู่ กร ุงเทพฯ พร้อมคณะ
*****************************************************************************************************************************************

!!! Promotion อัปเกรด Premium +1,000 บาท เฉพาะท่านที่ 1-2 เท่านัน้
ห้องพัก Premium มีจานวนจากัด สามารถจองได้จนกว่าห้องพัก Premium จะหมด

ประเภทห้องพักบนเรือ
COSTA FIRENZE

ผูใ้ หญ่ท่านล่ะ
พัก 2 ท่านต่อห้อง

Inside Classic

พักเดี่ยว

17,999
INSIDE PREMIUM 20,999 18,999

26,999

Oceanview Classic

19,999
OCEANVIEW PREMIUM 22,999 20,999
Promotion

28,999

23,999
BALCONY PREMIUM 26,999 24,999

--------

พักท่านที่ 3-4
สาหรับเด็ก
อาย ุ 4-12 ปี

พักท่านที่ 3-4
สาหรับผูใ้ หญ่

8,999

11,999

Promotion

Balcony Classic

Promotion

SUITE & STAR CABINS

INSIDE
BALCONY
MINI SUITE
SUITE

ผูใ้ หญ่ท่านล่ะ
พัก 2 ท่านต่อห้อง

23,999
29,999
29,999
35,999

พักเดี่ยว

---------------------------

พักท่านที่ 3-4
สาหรับเด็ก
อาย ุ 4-12 ปี

พักท่านที่ 3-4
สาหรับผูใ้ หญ่

9,999

12,999

11,999

15,999

สิทธิประโยชน์ STAR CABINS
1. มีผช้ ู ่วยส่วนตัวตลอด 24 ชัว่ โมง
2. ส ุดพิเศษโซนรับประทานอาหารเฉพาะผูท้ ี่พกั ห้องแบบ SUITE & STAR เท่านัน้
3. รับสิทธิในการเข้าใช้ Della MODA LOUNGE แบบไม่จากัด
4. ต้อนรับอย่างอบอนุ่ ด้วยผลไม้ ภายในห้องพักของท่าน และ บริการน้าดื่มฟรี 2 ขวดในห้องพัก เฉพาะคืนแรก
5 .มีชนิดความนมุ่ ของหมอนให้ท่านเลือก สาหรับห้องพักนี้เท่านัน้

หมายเหต ุ สาหรับเด็กทารถอาย ุ 6 เดือน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี เสียค่ าใช้จ่าย 6,500 บาท
การชาระเงิน
ชาระค่ามัดจา 15,000 บาท/ท่าน หลังจากมีการทาจองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วไม่เกิน 1
วันทาการ ( รับชาระเงินมัดจาเฉพาะการจองในวันที่ 19 ธ.ค. 62-16 ก.พ. 63 เท่านัน้

อัตราค่าบริการนี้รวม
o ห้องพักบนเรือสาราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาการชาระเงินมา)
o อาหารบนเรือสาราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสาราญ ตามที่ทางเรือสาราญ กาหนด
ว่ารวมอยูใ่ นราคาทัวร์แล้วเท่านัน้
o ค่าภาษีท่าเรือแล้ว
o ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง จาก กร ุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง ไป-กลับ เฉพาะท่านที่จอง
ในช่วงโปรโมชัน่ ที่ทางบริษทั ฯ กาหนดไว้เท่านัน้
o เจ้าหน้าที่บริษทั คอยอานวยความสะดวก
 ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท
 ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ล ูกค้าสารองจ่าย และทาเบิก
คืนภายหลังได้ )

ค่าทิปพนักงานบนเรือสาราญ ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมสาหรับการล่องเรือสาราญ ในส่วนนี้
ล ูกค้าต้องไปชาระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ

***** หมายเหต ุ สาหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ ****

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ
สาหรับห้องพักแบบ INSIDE/OCEANVIEW / BALCONY
ผูใ้ หญ่ ท่านละ 62 USD / เด็ก (อาย ุระหว่าง 4-13ปี) ท่านละ 31 USD
(ชาระวันส ุดท้ายบนเรือ COSTA FIRENZE
สาหรับห้องพักแบบ MINI SUITE / SUITE
ผูใ้ หญ่ ท่านละ 74 USD / เด็ก (อาย ุระหว่าง 4-13ปี) ท่านละ 37 USD
(ชาระวันส ุดท้ายบนเรือ COSTA FIRENZE)
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝัง่ ตามเมืองต่างๆ ที่เรือสาราญจอด
3. อาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรือ
4. ค่าเพคเกจนา้ ดื่มบนเรือสาราญ
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
6. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
การชาระเงิน
ชาระค่ามัดจา 15,000 บาท ต่อท่าน หลังจากมีการทาจองสารองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว
ไม่เกิน 1 วันทาการ เท่านัน้ ( รับชาระเงินมัดจาเฉพาะการจองในวันที่ 19 ธ.ค. 62-16 ก.พ.
63 เท่านัน้ และจะเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือทัง้ หมด หลังจากวางเงินมัดจา ภายใน 30 วัน )
การยกเลิก
1. ยกเลิก 60 วันก่อนการเดินทาง จะเสียค่าปรับการยกเลิกจานวน 5,000 บาท ต่อ/ท่าน
2. ยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทาง จะเสียค่าปรับการยกเลิกจานวน 10,000 บาท ต่อ/ท่าน
3. ยกเลิกน้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ในท ุกกรณีสามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนการเดินทาง 15 วันทาการ

1.
2.
3.
4.

หมายเหต ุ :
กรณี ที่ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า เมืองไม่อนุญาตให้ผเู้ ดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทั จะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะไม่รับ ผิ ด ชอบค่า ใช้จ่า ยใดๆ อัน เกิ ด จากเหตุสดุ วิ สัย เช่น อุบัติเ หตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่
พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวก
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอาย ุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
นับจากวันที่เดินทาง กรณีอาย ุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทาเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กบั ทางบริษทั ฯอีกครัง้
หากมีการผิดพลาดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาบริการทัวร์ หรือชาระค่าบริการทัวร์เต็มจานวนแล้ว ในกรณีที่
หนังสือเดินทางผูโ้ ดยสารไม่ถึง 6 เดือน ณ.วันที่เดินทาง

