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ทัวร์เรอืสำราญ สำหรับคนไทย COSTA SERENA  
    แหลมฉบงั - สีหนุวิลล ์(กมัพชูา) - เกาะฟกูว๊ก (เวียดนามใต้) - เกาะสมยุ - แหลมฉบงั 5 วนั 4 คืน 

(นดัรบั 1 จุดตามทีผู่จ้ดัก าหนดเท่านัน้)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลอืกรอบเวลาของอาหารมือ้ค ่าได ้
2. สามารถสัง่อาหารในรอบเชา้บางอยา่ง มาเสริฟ์ทีห่อ้งพกัได ้
3. หอ้งพกัอยูช่ ัน้ระดบับนกวา่ (บางบางสว่น อยูช่ ัน้เดยีวกนั) 
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!!! ส าคญัมาก เตรียมหนังสือเดินทางท่ี 

ไม่หมดอายภุายใน 6 เดือน น าขึน้เรือส าราญ
ด้วย 

 

 

วนัแรก  ท่าเรือแหลมฉบงั - น่านน ้าสากล 

หมายเหต ุ รถรับส่ง สำหรับท่านที่ตอ้งการใชบ้ริการรถรับ-ส่ง 

จาก กรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถ

ขึ้นรถได้ที่ *********************** และกรุณา

แจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทำ

จองทันที และสามารถแจ้งเพิ่มการสำรองรถ  ล่าชา้

ได้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนการเดินทาง  

08.00-11.00 น. พร้อมกัน ณ.จุดนัดพบที่ กรุงเทพฯ ทุกท่านทำการเช็ค

ชื่อก่อนขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมรับเอกสารส่วนตัว

เพื่อใช้ในการทำเช็คอินที่ท่าเรือแหลมฉบัง (รถแต่ละจะ

มีเวลานัดที่แตกต่างกัน โปรดสอบถามกับบริษัทที่ท่าน

จอง 

13.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุร ี มีเจ้าหน้าที่

คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน 
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16.00 น. เรือสำราญ COSTA SERENA ออกจากท่าเรอืแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่ น่านน้ำสากล 

 
ค่ำ  ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้

มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระ
พักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความ
เพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้
บนเรือสำราญ COSTA SERENA หรือจะเลือกเสี่ยง
โชคในคาสิโน และเพลิดเพลินกับการช้องปิ้งสินค้า
ปลอดภาษีใน Duty Free เมื่อเรือออกสู่ล่องกลาง
ทะเล  

   
 
  สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ  
  THEME COLORFUL NIGHTS PARTY 

 
หมายเหตุ   ท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ 

ตลอดการเดินทาง  
 
 
 
 
 
 
 

  

*** ก่อนทีเ่รอืส าราญจะท าการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรอืจะมกีารซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล (Muster Drill) โดยขอให้
ผูโ้ดยสาร ทุกทา่นมารายงานตวัยงัจุดทีก่ าหนดไว ้โดยสงัเกตุจุดรวมพลของแต่ล่ะทา่นได ้ทีแ่ผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกั

ของทา่น*** 
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วนัท่ีสอง  สีหนุวิลล,์ กมัพชูา (อิสระ
เลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝัง่) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

สำราญ COSTA SERENA 

08.00 น. เรือสำราญ COSTA SERENA เข้าเทียบท่าเรือ สี
หนุวิลล์ (Sihanoukville) 

*** อิสระให้ท ่านเลือก   ซ ื ้อท ัวร ์เสร ิมบนฝั ่งท ี ่ทางเร ือมี
บริการ*** 
สีหนุวิลล์ โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้รู้จักกันในนาม "เมืองกัมปง
โสม" ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา 
และยังเป็นเมืองท่า  สำคัญ โดยมีท่าเรือน้ำลึกระดับสากล 
(International Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก และเป็นเมืองที่
ต ิดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดย
หนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย 
อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไป
กับบริการต่าง ๆ ที่เรือสำราญ COSTA SERENA คัดสรรไว้ให้
ท่าน ทุกท่านสามารถเลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุ
วิลล์ด้วยตนเอง  

16.00 น. เรือสำราญ COSTA SERENA ออกจาก ท่าเรือ สี
หนุวิลล์  

ผู้โดยสารทุกท่านต้องกลับถึงเรือสำราญ ก่อนเวลาเรือออก
อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
สำราญ  

ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวาง
ไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการ
พร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรร
ไว้บเร ือสำราญ COSTA SERENA หรือจะเลือกเสี ่ยงโชคใน
คาสิโน และเพลิดเพลินกับการช้องปิ้งสินค้าปลอดภาษีใน Duty 
Free เมื่อเรือออกสู่ล่องกลางทะเล  
พิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ THEME WONDERLAND PARTY 
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วนัท่ีสาม  เกาะฟกูว๊ก, ประเทศ
เวียดนาม   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

สำราญ COSTA SERENA 

07.00 น. เรือสำราญ COSTA SERENA เทียบท่า เกาะฟูก๊วก  

*** อิสระให้ท่านเลือก  ซ้ือทัวร์เสริมบนฝัง่ท่ีทางเรอืมีบริการ*** 
สถานที่ท่องเทีย่วที่น่าสนใจของเกาะฟูก๊วก อาทิ เช่น 

ธีมพาร์ค Vinwonder : สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุด

ของเวียดนามตะวันตกเฉียงใต้ และมีสวนสัตว์ด้วย สวรรค์แห่ง

ความบันเทิงที่พลาดไม่ได้เมื่อคุณมาเยือนฟูก๊วก มีบริเวณที่ตกแต่ง

แบบเวนิส และสามารถนั่งเรือ Gondola ค้นพบกิจกรรมในร่ม

และกลางแจ้งกว่า 100 รายการ พร้อมสวนน้ำที่น่าตื่นเต้น, การ

แสดงปลาโลมา และ อื่นๆอีกมากมาย 

ลองบีช: หาดทรายขาวสวย น้ำทะเลสีฟ้าใส เหมาะแก่การเล่นน้ำ

และอาบแดด 

 

อุทยานแห่งชาติฟูก๊วก: เขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ครอบคลุมพื้นที่

กว่าครึ่งเกาะ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพืชพรรณนานาชนิด 

หมู่เกาะ An Thoi: กลุ่มเกาะเล็กๆ 15 เกาะตั้งอยู่ทางตอนใต้สุด

ของเกาะ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลใสราวคริสตัล สามารถเที่ยวดำน้ำ

ตื้นและดำน้ำลึกได ้

เมือง Duong Dong: เมืองหลักบนเกาะ เป็นที่ตั้งของร้านอาหาร 

ร้านค้า และตลาดมากมายที่จำหน่ายอาหารทะเลท้องถิ่น งาน

หัตถกรรม และของที่ระลึก 

ฟาร ์มพร ิกไทย :  ฟ ูโกว ๊กข ึ ้นช ื ่อเร ื ่องพร ิกไทยค ุณภาพสูง 

นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมฟาร์มพริกไทยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ

การเพาะปลูกและกระบวนการเก็บเกี่ยวพริกไทย รวมถึงซื้อเป็น

ของฝาก 

โรงงานน้ำปลา: เกาะนี ้ยังเป็นที ่รู ้จักในด้านการผลิตน้ำปลา 

นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมโรงงานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ

ดั้งเดิมในการทำซอส 
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วัด Nguyen Trung Truc: วัดที่สวยงามที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ Nguyen Trung Truc นักปฏิวัติชาวเวียดนามที่มีชื่อเสียง 

หากท่านเลือกที่จะไม่ลงเที่ยวบนฝั่ง หรือ ลงเที่ยวไม่เต็มวัน  สามารถสนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆบนเรือ จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า 
TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน และ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA 
SERENA 

17.00 น. เรือสำราญ COSTA SERENA ออกจาก เกาะฟูก๊วก 

ผู้โดยสารทุกทา่นต้องถึงเรือสำราญ ก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชัว่โมง 

ค่ำ    รับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA SERENA พร้อมปาร์ตี้บนเรือ 
THEME GATSBY THE STAR 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
  

 Z9747

VS060123/VR210423

Page 7 of 23



วนัท่ีส่ี  เกาะสมยุ, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทวัร)์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของเรือสำราญ COSTA 

SERENA 

08.30 น. COSTA SERENA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย 

*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ*** 
 
เกาะสมุย มีการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาว  รอบเกาะ ประมาณ  
50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่วิ่งรอบเกาะไว้
ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่มกันตั้งแต่ 30 บาท ไป
จนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่ราคาต้องตกลงกันเอง ไม่มี
มิเตอร์ หรือใครอยากจะเช่ารถขับเองก็มีตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้าน
ให้เช่ารถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสักมีให้เลือกหลายร้านเลย ราคาก็แตกต่าง
กันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200-300 บาท รถจิ๊ป 800-1,000 บาท   
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้อง
ตะเคียน หาดแม่น้ำ หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น้ำตกหน้าเหมือง วัดพระ
ใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 
หากท่านเลือกที่จะไม่ลงเที่ยวบนฝั่ง หรือ ลงเที่ยวไม่เต็มวัน  สามารถ
สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ 
จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตาราง
กิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่
หน้าห้องของทุกท่าน และ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของ
เรือสำราญ COSTA SERENA 
 

18.00 น. COSTA SERENA ออกจากท่าเรือเกาะสมุย  
ผู้โดยสารทุกท่านต้องถึงเรือสำราญ ก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 

รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  ในค ่ าคืนนี้  
ธมีแบบชุดไทย ทุกท่านสามารถเขา้รบัประทานอาหารตามรอบที่ได้มี
เอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพกั ท่านยงัสามารถอสิระพกัผ่อน ชมโชวก์าร
แสดงท่ีห้อง Theatre สุดอลงัการ ห้องคาสิโนและเกม ดิสโก้และ
เปียโนบาร์ "Minerva" (เวทีส าหรับการแสดงคาบาเร่ต์ , ดนตรีสด, 
ฟลอรเ์ตน้ร าของตวัเอง) Salone Luna (เลานจข์นาดใหญ่พรอ้มบารแ์ละ
เวททีรงกลม) ดสิโก้เตก้าแพน (ดสิโก้ไนท์คลบัพรอ้มโปรแกรมดเีจทุก
คนื)  
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ส าคญัช่วงค า่ **เรือจะมีใบแจ้ง หรือประกาศ สถานท่ีและเวลา เพ่ือให้ท่านรบัหนังสือเดินทางคืน** 
ส่ิงท่ีท่านต้องเตรียมตวั : เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าอนัใหม่ให ้และก าหนดการลงจากเรอืใหท้า่น สง่ในหอ้งพกัของท่าน 
ใหท้า่นน ากระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ของทา่น วางไวห้น้าหอ้ง ก่อนเทีย่งคนืในวนัก่อนออกจากเรอื เพือ่ใหพ้นกังานน าลง

ไปทีท่า่เรอื ในวนัรุง่ขึน้ 
ปล.: แยกอุปกรณ์สว่นตวัและเสือ้ผา้ทีจ่ าเป็นตอ้งใชต้อนเชา้ รวมถงึสิง่ของทีท่า่นจ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งกลางคนื 
ใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ หรอืกระเป๋าถอื ส าหรบัใสย่าทีจ่ าเป็น ของมคีา่ เอกสารส าคญั และสิง่ของจ าเป็น 

** หากท่านใดมีความประสงค ์ต้องการน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ลงด้วยตนเอง 
ไม่จ าเป็นต้องวางไว้ท่ีหน้าห้องพกั** 

 

วนัท่ีห้า  ท่าเรือแหลมฉบงั - กรงุเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA SERENA 

08.00 น. เรอืส าราญ เขา้เทยีบทา่แหลมฉบงั  

  หลงัเสร็จจากพธิตีรวจหนังสอืเดนิทาง ศุลกากร และรบักระเป๋า สมัภาระการเดนิทางแล้ว เดนิทางกลบัเขา้สู่ 
กรุงเทพฯ ส าหรบัคณะท่านท่ีจองรถรบัส่งไว้ มุ่งหน้ากลบัสู่ กรงุเทพฯ พร้อมคณะ 

 
 
 

 
 

  

   

 

 

 
ราคาโปรโมชัน่พิเศษ ไม่สามารถ ยกเลิกการเดินทางได้ แต่สามารถเปล่ียนช่ือ 

ผูเ้ดินทางได้ไม่น้อยกว่า 40 วนัท าการก่อนเดินทาง  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 

 Z9747

VS060123/VR210423

Page 9 of 23



 
 

 
 

 

  

Inside Classic 
หอ้งไม่มีหน้าต่าง Classic 

ขนาด 13.9-14 ตรม. 

12,999 

โปรปิดกรุ๊ป 8,888 
21,110 
16,999 

8,110  
Early Bird 

3,999 

12,110 
Early Bird 

7,999 

Inside Premium 
หอ้งไม่มีหน้าต่าง Premium 

ขนาด 13.9-14 ตรม. 

13,999 

โปรปิดกรุ๊ป 9,888 
22,110 
17,999 

Oceanview Classic 
หอ้งมีหน้าต่าง Classic 

ขนาด  17.7-18 ตรม. 

14,999 

โปรปิดกรุ๊ป 10,888 

23,110 
18,999 

Oceanview Premium  
หอ้งมีหน้าต่าง Premium 

ขนาด  17.7-18 ตรม. 

15,999 

โปรปิดกรุ๊ป 11,888 

24,110 
19,999 

Balcony Classic 
หอ้งมีระเบียงส่วนตัว Classic 

ขนาด  17-20.4 ตรม. 

17,999 

โปรปิดกรุ๊ป 13,888 

26,110 
21,999 

Balcony Premium  
หอ้งมีระเบียงส่วนตัว Premium 

ขนาด  17-20.4 ตรม. 

18,999 

โปรปิดกรุ๊ป 14,888 

27,110 
22,999 

Mini Suite 
หอ้งมินิสวีท มีระเบยีงสวนตัว 

ขนาด  23-26.6 ตรม. 

24,999 

โปรปิดกรุ๊ป 20,888 

45,110 

40,999 

10,110 
Early Bird 

5,999 

14,110 
Early 
Bird 

9,999 

Promotion ปิดกร ุป๊ ลดอีก 4,111! จองด่วนจ ำนวนจ ำกดั 
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อตัราน้ีเป็นราคาเร่ิมต้น อาจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจากการเรียกเกบ็เซอรช์ารจ์ช่วงวนัหยดุพิเศษของท่ีพกั, 
อตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ, มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึงตามท่ีระบใุนรายการ ฯลฯ 

อตัราน้ีส าหรบัคนไทยเท่านัน้ / เดก็อาย ุ6 เดือน ถึง 4 ปี ฟรีค่าเรือ ค่าทิป ค่าพอรต์ชารจ์ 
 

ค าแนะน า : ก่อนจอง และช าระค่าเดินทาง โปรดศึกษาเง่ือนไขการจอง และการยกเลิกทวัร์
อย่างละเอียด เพ่ือรกัษาสิทธ์ิในการเดินทางของท่าน 

 
หมายเหต ุส าคญัท่ีสดุ 
1. เรือส าราญล าน้ีปลอดเช้ือโรคเน่ืองจากมีการท าความสะอาดอย่างสม า่เสมอ และพนักงานบนเรือ

ส าราญทุกคนมีการผา่นการตรวจเช้ือโรคทุกคน 
2. ระบบรกัษาความสะอาดและป้องกนัเช้ือโรค แบบเข้มงวดสงูสดุทุกจดุบนเรือส าราญ 
3. ระหว่างการเดินทางจะมีการท าความสะอาดทุกจดุบนเรือส าราญ ในทุกช่วงเวลา 
4. ไม่ต้องตรวจ ATK ก่อนขึน้เรือ และไม่ต้องแสดงผลการฉีดวคัซีน 

 

สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่มีเครดิตเลือนเดินทางกอ่นโควทิ 

1 เครดิตใช้จ่ายบนเรือ พักห้องไม่มีหน้าต่าง-ห้องมีระเบียง หอ้งละ 100 USD หรือ      

   หากพักห้องมินิสวที ขึ้นไป ห้องละ 300 USD  

2 ฟรีอัพเกรด ห้องพรีเมียม (จ่ายในราคาห้องคลาสสิค)  

3 เช็คอินเข้าเรือก่อนใคร ช่องทางพิเศษ 

4 แพ็คเกจเครื่องดื่ม แบบไม่มีแอลกอฮอล์ รวมชา กาแฟ 

Suite 
หอ้งสวีท มีระเบยีงสวนตวั 

ขนาด  31.3-32 ตรม. 
29,999 49,999 

7,999 11,999 
Grand Suite 

ห้องแกรนดส์วีท มีระเบียงส่วนตวั 

ขนาด   42.2-43 ตรม. 
32,999 62,999 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม    

• ห้องพกับนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพกัท่ีท่านได้ท าการช าระเงินมา) 

• อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรม และความบนัเทิงบนเรือส าราญ ตามท่ีทางเรือส าราญก าหนด 

• ค่ารถโค้ชปรบัอากาศ รบั-ส่ง จาก กรงุเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบงั  ไป-กลบั เฉพาะท่านท่ีจองในช่วงโปรโมชัน่ท่ี

ทางบริษทัฯ ก าหนดไว้เท่านัน้ 

• เจ้าหน้าท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

• ค่าประกนัการเดินทาง (คุ้มครองกรณีเกิดอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทางทัง้บนบก และบนเรือ) ตามพระราชบญัญติั
การท่องเท่ียว (ตามกรมธรรม)์ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

          ***** หมายเหต ุส าหรบัทวัรเ์สริมบนฝัง่ สามารถซ้ือเพ่ิมเติมบนเรือได้เอง **** 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าภาษีท่าเรือ จ านวน 5,999 / ท่าน 
2. ค่าทิปพนักงานบนเรือ  
* ส าหรบัห้องพกัแบบ  INSIDE / OCEANVIEW / BALCONY  
ผูใ้หญ่ ท่านละ 64 USD / เดก็ (อายรุะหว่าง 4-17 ปี) ท่านละ 32 USD   
อตัราแลกเปล่ียนเงินอาจมีการเปล่ียนแปลง ณ.วนัท่ีช าระ (วนัสุดท้ายก่อนออกจากเรือ)   

* ส าหรบัห้องพกัแบบ  MINI SUITE / SUITE / GRAND SUITE 
ผูใ้หญ่ ท่านละ 76 USD / เดก็ (อายรุะหว่าง 4-17 ปี ) ท่านละ 38 USD  
อตัราแลกเปล่ียนเงินอาจมีการเปล่ียนแปลง ณ.วนัท่ีช าระ (วนัสุดท้ายก่อนออกจากเรือ)  

ค่าทิปพนักงานบนเรือส าราญ ตลอดการเดินทาง 5 วนั ซ่ึงเป็นธรรมเนียมส าหรบัการล่องเรือส าราญ ในส่วนน้ีลกูค้า
ช าระเองบนเรือ และจะถกูชารจ์เข้าไปใน Cruise Card โดยอตัโนมติั (จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยแนะน า) 

3. คา่ทวัรเ์สรมิบนฝัง่ตามเมอืงต่างๆ ทีเ่รอืส าราญจอด 
4. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
5. คา่แพค็เกจน ้าดืม่บนเรอืส าราญ และ แพค็เกจ Wifi บนเรอื 
6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต ์และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซน็ต์ 
7. คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่วซี่าส าหรบัชาวต่างชาต ิ
8. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

 

* อาหารค า่ ห้อง Main Dinning ให้บริการ 2 รอบ เวลา 17.30น. และ 20.00น. หากเลือกพกัห้อง Classic 
ไม่สามารถเลือกรอบอาหารค า่ได้ โดยทางเรือจดัสรรให้เอง แต่ห้องอาหารบฟุเฟต์ ทานได้ตลอดเวลาช่วงเยน็ถึงค า่ 

* บนเรือมีห้องฝากดแูลเดก็ให้บริการฟรี แบบรายชัว่โมง สอบถามเพ่ิมเติมบนเรือเพ่ิมเติม 
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ห้องไม่มีหน้าต่าง Inside Classic/Premium 
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ห้องมีหน้าต่าง Ocean View Classic / Premium 
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ห้องมีระเบียง Balcony Classic / Premium 
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ห้องมินิสวีท Mini Suite (Benefit = ห้องอาหารส่วนตัว ทุกมื้อ) 
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ห้องสวีท Suite 
(Benefit  = แพ็คเกจเครื่องดื่ม แบบมีแอลกอฮอล์ My Drinks Plus + บัตเลอร์สว่นตัว + เช็คอินเขา้เรือก่อนใคร ช่องทางพิเศษ  

+ ห้องอาหารส่วนตัว ทุกมือ้) 
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ห้องแกรนด์สวีท Grand Suite 
(Benefit  = แพ็คเกจเครื่องดื่ม แบบมีแอลกอฮอล์ My Drinks Plus + บัตเลอร์สว่นตัว + เช็คอินเข้าเรือก่อนใคร ช่องทางพิเศษ 

+ ห้องอาหารส่วนตัว ทุกมือ้) 
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สิทธปิระโยชน ์SUITE AND MINI SUITE CABINS 

1. สดุพิเศษโซนรบัประทานอาหารเฉพาะผูท่ี้พกัห้องแบบ SUITE / MINI SUITE เท่านัน้  
2. ต้อนรบัอย่างอบอุ่นด้วยผลไม้ ภายในห้องพกัของท่าน และ บริการน ้าด่ืมฟรี 2 ขวดในห้องพกั เฉพาะ

คืนแรก 
3. ช่องเชค็อินพิเศษ ท่ีท่าเรือแหลมฉบงั 
4. ได้ขึน้เรือและลงเรือเป็นกลุ่มแรกของการเดินทางท่ีจดุหมาย 
หมายเหต ุส าหรบัเดก็ทารถอาย ุ6 เดือน ขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 ปี ขึน้เรือฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

เพ่ือประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทวัร ์และการยกเลิกทวัร ์ท่ีระบุในรายการทัง้หมด 
หลงัจากท่านท าการจองทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบติัตามเงือ่นไขดงักล่าว 

 

การชำระเงิน  

* โปรดช าระค่าทวัรย์อดเตม็จ านวน พร้อมค่าภาษีท่าเรือ จ านวน 5,999 บาท ต่อท่าน หลงัจากทีไ่ดร้บัการยนืยนัที่
นัง่วา่งจากเจา้หน้าทีแ่ลว้ทนัท ี พรอ้มสง่ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (ทีไ่ม่หมดอายภุายใน 6 เดอืน นบัจากวนัเริม่เดนิทาง/หนงัสอื
เดนิทางเล่มใหม่สามารถเดนิทางไดเ้ลย), วคัซนีพาสปอรต์และหลกัฐานโอนเงนิมาไดท้ี ่Line, Email หรอื ชอ่งทางอื่นๆ ถงึเจา้หน้าที่
ผูด้แูลการจองทวัร ์ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมสีทิธิ
ยกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
* สามารถสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทางไดช้า้สดุไม่เกนิ 40 วนัท าการ ก่อนเดนิทาง 
* โปรดน าหนังสือเดินทางตวัจริงถือไปในวนัเดินทาง 
- ยกเลิกหลงัการยืนยนั และช าระเงินแล้ว เกบ็ค่าใช้จ่ายเตม็ 100% ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
- ราคาโปรโมชัน่ โปรปิดกรุ๊ป จอง และช าระยอดเตม็ ตัง้แต่วนัน้ี จ านวนจ ากดั 

 

การยกเลิก 
1. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่พิเศษ ไม่สามารถ ยกเลิกการเดินทางได้ แต่สามารถเปล่ียนช่ือผู้

เดินทางได้ไม่น้อยกว่า 40 วนัท าการก่อนเดินทาง  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
2. หากมีการเปล่ียนช่ือผู้เดินทาง หลงัจาก 40 วนัท าการ ก่อนถึงวนัเดินทาง จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใน

การเปล่ียนช่ือ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของทางเรือส าราญ 
หมายเหตุ ส าคญัท่ีสดุ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากทางรฐับาลมีประกาศห้ามการเดินทาง หรือ สถานการณ์ไม่
ปลอดภยัส าหรบัการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนวนัการเดินทางดงักล่าว 
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หมายเหตุ : 
1. กรณีทีเ่จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษิทัฯไมส่ามารถคนืคา่ทวัรใ์หไ้ด้ 
2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละ

ไม่สามารถขอคนืคา่บรกิารได ้
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยั เชน่ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน 

การก่อการจลาจล การถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 
4. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การเปลีย่นแปลงเวลาการดนิทางของเรอืส าราญ หรอื 

ปรบัเปลีย่นตารางการเดนิทาง เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิ ฯลฯ บรษิทัฯ จะค านึงถงึความสะดวกของผู้
เดนิทางเป็นส าคญั 

 

!!! ส าคญัมาก  โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่า ไม่หมดอาย ุ
ภายใน 6 เดือนนับจากวนัเร่ิมเดินทาง และจะต้องน าหนังสือเดินทางขึน้เรือส าราญด้วย 

หากใกล้หมดอายุ ควรรีบท าเล่มหนังสือเดินทางใหม่  
และส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กบัทางบริษทัฯอีกครัง้ 

เม่ือท่านได้ช าระเงินค่ามดัจ าบริการทวัร ์หรือช าระค่าบริการทวัรเ์ตม็จ านวนแล้ว ในกรณีท่ีหนังสือเดินทางผูโ้ดยสาร 
หมดอายภุายใน 6 เดือน ณ.วนัท่ีเดินทาง หรือเกิดความผิดพลาดเร่ืองหนังสือเดินทางจากผูโ้ดยสารเอง แล้วทาง
เจ้าหน้าท่ี ไม่สามารถให้ขึ้นเรือได้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน และจะไม่สามารถท าการคืนเงินให้กบั

ทางลกูค้า 
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