
 



 
 

 

COSTA SERENA 
เส้นทาง : แหลมฉบัง-ฟู่หมี-แหลมฉบัง 

5 DAY 4 NIGHT 
เดินทางวันท่ี 12-16 พฤษภาคม 2566 

 
 



 
 

*หมายเหตุสำคัญท่ีสุด 
1. เรือสำราญลำน้ีปลอดเชื้อโรคเน่ืองจากมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และพนักงานบนเรือสำราญทุก

คน มีการผ่านการตรวจเชื้อโรคทุกคน 

2. ระบบรักษาความสะอาดและป้องกันเชื้อโรค แบบเข้มงวดสูงสุดทุกจุดบนเรือสำราญ 

3. ระหว่างการเดินทางจะมีการทำความสะอาดทุกจุดบนเรือสำราญ ในทุกช่วงเวลา 

สิทธิพิเศษของห้องพักแบบ Premium 
1. เลือกรอบเวลาของอาหารม้ือค่ำได ้

2. สามารถส่ังอาหารในรอบเช้ามาเสิร์ฟท่ีห้องพักได้ 

3. ห้องพักอยู่ชั้นระดับบน ๆ ของเรือ วิวสวย 

 
 

ชมโชว์พิเศษจากศิลปินชื่อดัง 
ก้อง สหรัถ , โอม Cocktail , เจนนิเฟอร์ แบงค์ , โอปอล ตีสิบ 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

        Day1  กรุงเทพฯ -ชลบุร ี
 

หมายเหตุ รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ 
สามารถขึ้นรถได้ที่ *********************** และกรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการ
ทำจองทันที และสามารถแจ้งเพิ่มการสำรองรถ  ล่าช้าได้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนการเดินทาง  

08.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบที่ กรุงเทพฯ ทุกท่านทำการเช็คชื่อก่อนขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมรับ
เอกสารส่วนตัวเพื่อใช้ในการทำเช็คอินท่ีท่าเรือแหลมฉบัง 

13.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน 
       (สำคัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาท่ีท่าเรือด้วย) 

*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล 
(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตุจุดรวมพลของ
แต่ล่ะท่านได้ ท่ีแผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 
 

16.00 น. เรือสำราญ COSTA SERENA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่ น่านน้ำสากล 
 

ค่ำ ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้
ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินใน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA SERENA 

 
 
 
 



 
 
 
หมายเหตุ  ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง 

สุดพิเศษกับงานปาร์ต้ีบนเรือ THEME COLORFUL NIGHTS PARTY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Day2   อิสระบนเรือสำราญ 
   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

ของเรือสำราญ COSTA SERENA 
 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไป

กับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA 
SERENA 

 
 

 
ช่วงบ่าย ให้ทุกท่านอิสระทำกิจกรรมบนเรือสำราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ  

 ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบท่ีได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถ
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้รับการคัด
สรรไว้บนเรือสำราญ COSTA SERENA 
สุดพิเศษกับงานปาร์ต้ีบนเรือ THEME WONDERLAND PARTY 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Day3   ฟู่หมี เวียดนาม 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA 

08.00 น. เรือสำราญ COSTA SERENA จอดทอดสมอท่าเรือฟู ่หมี (Phu My) เทียบท่าสามารถลงเรือ
ท่องเท่ียวได้เลย  (จากฟู่หมี ใช้เวลาเดินทาง 45-50 นาที เท่ียวโฮจิมินห์ได้) 

*อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝ่ังท่ีทางเรือมีบริการค่ะ* 
**เรือจะออกจากท่าเรือฟู่หมี ตอน 18.00 น.** 

  

 
 

 



 



 



 
 

ราคาแพ็กเกจ 
จำนวนผู้
เดินทาง 

2-4 ท่าน 5-6 ท่าน 8-9 ท่าน 10-14 ท่าน 15-19 ท่าน 
Join 

40-42 ท่าน 
ราคา / 
ท่าน 

6,999.- 4,999.- 4,599.- 3,699.- 3,399.- 2,699.- 
 

ราคาน้ีรวม 
- อาหารกลางวัน 1 ม้ือ 

- รถพาเท่ียว 

- ไกด์พูดไทย / น้ำด่ืมวันละ 1 ขวด / คน 

- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 

- ค่าธรรมเนียมค่าเข้าต่าง ๆ ตามรายการ 

กดดูโปรแกรมเต็มได้ท่ี  https://bit.ly/3KWsRTZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สำหรับท่านท่ีอยู่บนเรือ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA SERENA 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA 

 ปาร์ต้ีบนเรือ THEME GATSBY THE STAR 

 

Day4   น่านน้ำสากล-อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ 

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ  



 

         ในค่ำคืนนี้ ธีมแบบชุดไทย ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามเวลาที่ทางเรือกำหนด  และให้
ทุกท่านได้มีเวลาอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการของทางเรือ รวมถึงความเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ กิจกรรมต่างๆ ที ่ได้ร ับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA 
FIRENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day5   ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA 
09.00 น. เรือสำราญ COSTA SERENA เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง 

ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ  
                สำหรับคณะท่านท่ีจองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะ  

 

สิทธิประโยชน์ SUITE AND MINI SUITE CABINS 
1. สุดพิเศษโซนรับประทานอาหารเฉพาะผู้ท่ีพักห้องแบบ SUITE / MINI SUITE เท่าน้ัน  

2. ต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยผลไม้ ภายในห้องพักของท่าน และ บริการน้ำดื่มฟรี 2 ขวดในห้องพัก เฉพาะคืนแรก 

3. ช่องเช็คอินพิเศษ ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง 

4. ได้ขึ้นเรือและลงเรือเป็นกลุ่มแรกของการเดินทางท่ีจุดหมาย 

*หมายเหตุ สำหรับเด็กทารถอายุ 6 เดือน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี ขึ้นเรือฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 



Early Bird 
*ราคาสำหรับลูกค้าท่ีโอนจองภายในวันท่ี 20 มี.ค. 

เดินทางวันท่ี 12-16 พ.ค. 66 

 
 
 
 
 

 

*Mini Suite / Suite / Grand Suite จะมีบัตเลอร์ส่วนตัว ต้องการอะไรโทรหาได้เลย 

มีห้องอาหารส่วนตัว อาหารจะดีกว่า 3 ห้องแรก และ 3 ห้องแรกจะเข้าพวก Suite ไม่ได้ 

* Suite / Grand Suite สำหรับห้องพักประเภทนี้จะมีเพจเก็ตดื่ม แบบมีแอลกอฮอล์ ให้กับทุกท่านในห้องพัก 

ประเภทห้องพักบนเรือ 
COSTA SERENA 

 ผู้ใหญ่ท่านละ 
พัก 2 ท่าน / ห้อง  

พักเดี่ยว 
  พักท่านท่ี 3-4 

สำหรับเด็ก  
อายุ 4-17 ปี  

 พักท่านท่ี 3-4 
 สำหรับผู้ใหญ่  

      Inside Classic  
(ไม่มีหน้าต่าง 14 ตรม.) 

9,888.- 
ลดจาก 12,999.- 

16,999 

3,999 7,999 

       INSIDE PREMIUM 
10,888 

ลดจาก 13,999.- 
17,999 

  Oceanview Classic 
(มีหน้าต่าง 18 ตรม.) 

11,888 
ลดจาก 14,999.- 

18,999 

  OCEANVIEW PREMIUM 
12,888 

ลดจาก 15,999.- 
19,999 

     Balcony Classic 
(มีระเบียง 17 ตรม.) 

14,888 
ลดจาก 17,999.- 

21,999 

   BALCONY PREMIUM 
15,888 

ลดจาก 18,999.- 
22,999 

MINI SUITE 
(มีระเบียงกว้าง 23 ตรม.) 

21,888 
ลดจาก 24,999.- 

40,999 ---------- 

SUITE 
(มีอ่างขนาดเล็ก 32 ตรม.) 

29,888 49,999 

7,999 11,999 
Grand Suite 

(มีอ่างขนาดใหญ่ 43 ตรม.) 
32,888 32,999 



ราคาปกต ิ
เดินทางวันท่ี 12-16 พ.ค. 66 

 
 
 
 
 

 

*Mini Suite / Suite / Grand Suite จะมีบัตเลอร์ส่วนตัว ต้องการอะไรโทรหาได้เลย 

มีห้องอาหารส่วนตัว อาหารจะดีกว่า 3 ห้องแรก และ 3 ห้องแรกจะเข้าพวก Suite ไม่ได้ 

* Suite / Grand Suite สำหรับห้องพักประเภทนี้จะมีเพจเก็ตดื่ม แบบมีแอลกอฮอล์ ให้กับทุกท่านในห้องพัก 

 

 

 

 

ประเภทห้องพักบนเรือ 
COSTA SERENA 

 ผู้ใหญ่ท่านละ 
พัก 2 ท่าน / ห้อง  

พักเดี่ยว 
  พักท่านท่ี 3-4 

สำหรับเด็ก  
อายุ 4-17 ปี  

 พักท่านท่ี 3-4 
 สำหรับผู้ใหญ่  

      Inside Classic  
(ไม่มีหน้าต่าง 14 ตรม.) 

11,388.- 16,999 

3,999 7,999 

       INSIDE PREMIUM 12,388.- 17,999 

  Oceanview Classic 
(มีหน้าต่าง 18 ตรม.) 

13,388.- 18,999 

  OCEANVIEW PREMIUM 14,388.- 19,999 

     Balcony Classic 
(มีระเบียง 17 ตรม.) 

16,388.- 21,999 

   BALCONY PREMIUM 17,388.- 22,999 

MINI SUITE 
(มีระเบียงกว้าง 23 ตรม.) 

23,388.- 40,999 ---------- 
SUITE 

(มีอ่างขนาดเล็ก 32 ตรม.) 
31,388.- 49,999 

7,999 11,999 
Grand Suite 

(มีอ่างขนาดใหญ่ 43 ตรม.) 
34,388.- 32,999 



 

หมายเหตุ : 

- มีรถรับ-ส่งระแวกบางนา 

- หากต้องการนำรถส่วนตัวไปเอง มีค่าจอดประมาณ 400.- / คัน / คืน และต้องแจ้ง

ล่วงหน้า เน่ืองจากต้องทำเร่ืองเข้าไปทางท่าเรือก่อนเดินทาง โดยต้องแจ้งรายละเอียดรถ

ท่ีจะไปจอด เช่น สีรถ ย่ีห้อ รุ่น เลขทะเบียน 

- ถ้าจะนำวิลแชร์ข้ึนเรือต้องแจ้งล่วงหน้า (พร้อมส่งรูปภาพให้เจ้าหน้าท่ีดูด้วย) 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 



 

การชำระเงิน  
- ชำระเงินค่าห้องพักบนเรือสำราญ เต็มจำนวน ของราคาห้องพักท่ีท่านทำการจอง และสามารถส่งรายชื่อได้ช้าสุด

ก่อนเดินทาง 30 วัน และชำระเงิน ค่าภาษีท่าเรือ ก่อนวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม    
o ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ทำการชำระเงินมา) 
o อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ ตามที่ทางเรือสำราญ กำหนดว่ารวมอยู่ใน

ราคาทัวร์แล้วเท่าน้ัน  และได้รวมค่าภาษีท่าเรือเรียบร้อยแล้ว 
o ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง จาก กรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง  ไป-กลับ เฉพาะท่านท่ีจองในช่วงโปรโมชั่นท่ี

ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่าน้ัน 

o เจ้าหน้าท่ีบริษัทคอยอำนวยความสะดวก 

• ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเท่ียว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท 

• ค่ารักษาพยาบาล (ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ลูกค้าสำรองจ่าย และทำเบิกคืน

ภายหลังได้ ) 

 ***** หมายเหตุ สำหรับทัวร์เสริมบนฝ่ังสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ **** 

อัตราน้ีไม่รวม 
1. ค่าภาษีท่าเรือ จำนวน 5,999 / ท่าน 
2. ค่าทิปพนักงานบนเรือ  
สำหรับห้องพักแบบ  INSIDE / OCEANVIEW / BALCONY  
ผู้ใหญ่ ท่านละ 64 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-17 ปี) ท่านละ 32 USD   
เป็นอัตรา ณ. วันท่ี 01 มกราคม 2566 อาจมีการเปล่ียนแปลง ณ วันเดินทาง 
ชำระวันสุดท้ายบนเรือ  
 
สำหรับห้องพักแบบ  MINI SUITE / SUITE  
ผู้ใหญ่ ท่านละ 76 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-17 ปี ) ท่านละ 38 USD  
เป็นอัตรา วันท่ี 01 มกราคม 2566 อาจมีการเปล่ียนแปลง ณ.วันเดินทาง 
ชำระวันสุดท้ายบนเรือ  
 



 
ค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมสำหรับการล่องเรือสำราญ ในส่วนน้ี

ลูกค้าต้องไปชำระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ 
 
3. WiFI บนเรือ ซื้อเพิ่มได้ ประมาณ 100-120 ยูโร  
4. ค่าทัวร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือสำราญจอด 
5. อาหารพิเศษท่ีท่านส่ังเพิ่มเติมกับทางเรือ 
6. ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
8.  ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ 
9.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 
การยกเลิก 
1. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษ ไม่สามารถ ยกเลิกการเดินทางได้ แต่ สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้

จนกว่าวันเดินทาง 30 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
2. หากมีการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หลังจาก 30 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเปลี่ยนชื่อ 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางเรือสำราญ 

หมายเหตุ สำคัญท่ีสุด  
ไม่ว่ากรณีใดๆ หากทางรัฐบาลมีประกาศห้ามการเดินทาง หรือ สถานการณ์ไม่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนวันการเดินทางดังกล่าว 

 

หมายเหตุ : 
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่า

ทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การ

นัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก การเปล่ียนแปลงเวลาการดินทางของเรือ

สำราญ หรือ ปรับเปล่ียนตารางการเดินทาง เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะ
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน 
นับจากวันท่ีเดินทาง  กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันท่ีเดินทาง 

ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง 
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน    

 



 

 

เม่ือท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ในกรณีท่ีหนังสือเดินทาง
ผู้โดยสารไม่ถึง 6 เดือน ณ.วันท่ีเดินทาง แล้วทางเจ้าหน้าท่ี ไม่สามารถให้ขึ้นเรือได้ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน และจะไม่สามารถทำการคืนเงินให้กับทางลูกค้า 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

Ø สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

Ø จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

Ø หรือโทร 02-234-5936 

 
 


