สัมผัสประสบการณ์การเดินทางส ุดหรูครัง้ หนึ่งในชีวิตกับ
การล่องเรือสาราญระดับโลก COSTA

VICTORIA

แหลมฉบัง –สีหน ุวิลล์ – เกาะฟูกว๊ ก –
เกาะสมุย – แหลมฉบัง
เดินทาง: 15 - 19 มกราคม 2560
(5 วัน 4 คืน)
ราคาเริม
่ ต้น

14,999 บาท

ที่นั่งจำนวนจำกัด...จองก่ อน...มีสิทธิ์ก่อน รำคำพิเศษนีจ้ องภำยใน 31 ตุลำคม 2559
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วันที่ 15 ม.ค.60

กรุ งเทพฯ – แหลมฉบัง

(1)

หมายเหตุ

ฟรี รถรั บส่ ง สาหรั บท่ านที่ต้องการใช้ บริ การรถรั บ-ส่ ง จาก กรุ งเทพ-ท่ าเรื อแหลมฉบัง-กรุ งเทพ
กรุณาแจ้ งให้ กับทางเอเย่ นต์ ทราบล่ วงหน้ า ระหว่ างการทาจอง
11.00 น.
พร้ อมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ แก่ทา่ น
11.30 น.
นาท่าน ออกเดินทางสูท่ า่ เรื อแหลมฉบัง
14.00 น.
เดินทางถึง ท่ าเรือแหลมฉบัง (ทุกท่าน ต้ องเตรี ยมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน) นาทุกท่านทา
การเช็คอินขึ ้นเรื อ COSTA VICTORIA ซึ่งเป็ นเรื อสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรื อมีขนาด 75,166 ตัน แบ่งเป็ น
14 ชัน้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ มากถึง 2,394 ท่าน ที่หรู หราในสไตล์ยุโรป พร้ อมบริ การในระดับสากล
บนเรื อสาราญท่านจะได้ พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยโุ รป และ อาหาร
เอเชีย 5 มื ้อต่อวัน ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหารที่ โรงละคร Festival รื่ นเริ งกับการร้ องเพลง
และเต้ นรา ท่านสามารถออกลีลาแดนซ์กระจายที่ ผั บ Rock Star Disco **ท่านสามารถรับทราบ
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรื อสาราญ COSTA VICTORIA จะจัดขึ ้นในวันถัดไปได้ จากเอกสาร
Today ที่จะส่งถึงห้ องพักของท่านทุกคืน**
*** ก่ อนที่เรื อสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรื อจะมีการซ้ อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill)
โดยขอให้ ผ้ ู โดยสารทุกท่ านมารายงานตัวยังจุดที่กาหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ ล่ะท่ านได้ ที่แผ่ นป้าย
ด้ านหลังประตูห้องพักของท่ าน***
17.00 น.
เรื อสาราญ Costa Victoria ออกจากท่าเรื อแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสูน่ า่ นน ้าสากล
19.00 น.
อาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ อิสระพักผ่อน หรื อ เลือกใช้ บริ การพร้ อมไปกับความเพลิดเพลินใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ รับการคัดสรรไว้ บเรื อสาราญ COSTA VICTORIA
หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื ้อแพคเกจเครื่ องดื่มบนเรื อได้ ตลอดการเดินทาง

วันที่ 16 ม.ค. 60
เช้ า
09.00 น.

สี หนุวลิ ล์, ประเทศกัมพูชำ (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ ง)

(2)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ
เรื อสาราญ Costa Victoriaเข้ าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville)
*** อิสระให้ ท่านเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ งที่ทางเรือมีบริการค่ ะ***โดย
แต่เดิมเมืองท่าเรื อนี ้รู้จกั กันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็ นเมืองตาก
อากาศชายทะเลอันดับหนึง่ ของกัมพูชา และยังเป็ นเมืองท่าสาคัญ โดยมีทา่ เรื อน ้าลึกระดับสากล
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กลางวัน

ค่า
22.00 น.

(International Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก และเป็ นเมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาด
ในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ ทา่ นพักผ่อนในห้ องพักเค
บินส่วนตัว หรื อ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ที่เรื อสาราญ Costa Victoria คัดสรรไว้ ให้ เลือก หรื อ เลือกที่
จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลล์ด้วยตนเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA VICTORIA
อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกใช้ บริการ หรื อเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บนเรื อสาราญ COSTA VICTORIA ท่านสามารถ
เลือกใช้ บริ การของห้ อง Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้ อปปิ ง้ ก็สามารถ
เพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื ้อ สินค้ าที่ระลึก สินค้ าแบรนด์ตา่ งๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรื อสาราญ
*** Duty Free และ คาสิโน ทางเรื อจะเปิ ดให้ บริการเมื่อเรื อล่ องออกสู่น่านนา้ สากล ***
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่โรงละคร Festival ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้ องพักส่วนตัวของท่าน
เรื อสาราญ Costa Victoria ออกจากท่าเมืองสีหนุวิลล์

เช้วัานที่ 17 ม.ค. 60
รับประทานอาหารเช้
ห้ องอาหารของเรื
สาราญ
เกำะฟูก๊วก,า ณประเทศเวี
ยดนำมอ(อิ
สระเลือกซือ้ ทัวร์ เสริ มบนฝั่ ง)
08.00 น.

(3)

เรื อสาราญ Costa Victoria จอดทอดสมอหน้ าเกาะฟูก๊วก(Phu Quoc)” เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สดุ ในเวียดนาม
ห่างจากแหลมฉบัง ของไทย 540 กิโลเมตร เป็ นอี กหนึ่ง สถานที่ ท่องเที่ยวทางทะเลที่ มีชื่ อเสี ยงมากของ
ประเทศเวียดนาม อีกทังยั
้ งเป็ นสวรรค์เขตร้ อนอันแสนเงียบสงบท่ามกลางน ้าทะเลสีฟ้าคราม ซึ่งได้ รับความ
นิยมในหมูน่ กั ท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก
*** อิสระให้ ท่านเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ งที่ทางเรื อมีบริการค่ ะ***
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ เกาะฟูก๊วก
-Ho Quoc Pagoda วัดทางพุทธศาสนาที่สร้ างขึ ้นบนเนินเขาบริ เวณ
ชายฝั่ งด้ านตะวันออก ซึ่งกล่าวได้ ว่า เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ยามอาทิตย์ขึ ้น
เหนืออ่าวไทยได้ สวยที่สดุ ของเกาะฯ ชมเจดีย์องค์ใหญ่ที่สดุ บนเกาะฟูก๊วก
ที่ ตัง้ อยู่โดดเด่น ประจัน หน้ า กับ ท้ อ งทะเล ภายในวัด มี รู ป ปั น้ ทางพุท ธ
ศาสนาตังรายเรี
้
ยงอยูบ่ นลานหน้ าบันไดทางขึ ้นสักการะขอพรเจ้ าแม่กวนอิมประดิษฐานอยูใ่ นวัด
-หมูบ่ ้ านประมง Ham Ninh ซึง่ ในดังเดิ
้ มนันชาวบ้
้
านในหมู่บ้านนี ้จะใช้ ปลาเพียงอย่างเดียวในการดารงชีวิต
แต่เ มื่อไม่กี่ปีที่ ผ่านมาเมื่ อการท่องเที่ยวกลายมาเป็ นแหล่ง ที่ม าของรายได้ หลัก ชาวบ้ านได้ เปลี่ ยนการ
ดารงชีวิตด้ วยการขายอาหารทะเล และการขายหัตถกรรมสินค้ าของที่ระลึก
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA VICTORIA
อิส ระให้ ท่า นได้ พัก ผ่อ นตามอัธ ยาศัย ในห้ อ งพัก เคบิน ของท่า น ท่า นสามารถเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของห้ อ ง
Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้ อปปิ ง้ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม
เลือกซื ้อ สินค้ าที่ระลึก สินค้ าแบรนด์ตา่ งๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรื อสาราญ
17.00 น.
เรื อสาราญ Costa Victoria ออกเดินทางจากเกาะฟูก๊วก มุง่ สูเ่ กาะสมุย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่โรงละคร Festival ก่อน
กลับไปพักผ่อน ณ ห้ องพักส่วนตัวของท่าน
กลางวัน

วันที่ 18 ม.ค. 60

เกำะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ ง)

(4)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ
เรื อสาราญ Costa Victoria จอดทอดสมอหน้ าเกาะสมุย
*** อิสระให้ ท่านเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ งที่ทางเรื อมีบริการคะ***
การเดิ น ทางบนเกาะสมุ ย บนเกาะสมุย การเดิ น ทางค่อ นข้ า งที่ จ ะ
สะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ ภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่วิ่งรอบเกาะไว้
ให้ บริ การ ตังแต่
้ เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่ มกันตังแต่
้ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่ราคา
ต้ องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรื อใครอยากจะเช่ารถขับเองก็มีตงแต่
ั ้ รถยนต์จนถึงมอเตอร์ ไซค์ ร้ านให้ เช่ารถจะอยู่แถว ๆ
ท่าเรื อ ดอนสัก มี ใ ห้ เ ลื อกหลายร้ านเลย ราคาก็ แตกต่า งกันไปเริ่ ม ต้ นที่ มอเตอร์ ไ ซค์ 200 บาท รถจิ๊ ป 800 บาท ต่อวัน
มอเตอร์ ไซค์รับจ้ างเกาะสมุยก็มีแต่ราคาจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อยเริ่มต้ นที่ 30 บาท
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้ องตะเคียน หาดแม่น ้า หาดหน้ าทอน หินตาหินยาย น ้าตกหน้ าเหมือง
วัดพระใหญ่ หรื อศูนย์วฒ
ั นธรรมวัดละไม เป็ นต้ น
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA VICTORIA
บ่ าย
อิ ส ระให้ ท่า นได้ พัก ผ่อ นตามอัธ ยาศัย ในห้ อ งพัก เคบิน ของท่า น ท่า นสามารถเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของห้ อ ง
Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้ อปปิ ง้ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม
เลือกซื ้อ สินค้ าที่ระลึก สินค้ าแบรนด์ตา่ งๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรื อสาราญ
18.00 น.
เรื อสาราญ Costa Victoria เดินทางออกจากเกาะสมุย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่โรงละคร Festival ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้ องพักเคบินส่วนตัวของท่าน
หมายเหตุ
ในเย็นวันนีท้ ่ านจะได้ รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋าลงจากเรื อ ท่ านจะต้ องจัด
กระเป๋าใบใหญ่ ว างไว้ หน้ าห้ อง ก่ อนเที่ยงคืน โดยแยกข้ าวของเครื่ องใช้ ท่ ีจาเป็ นไว้ ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก
เพราะเจ้ าหน้ าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ ของท่ านไปตัง้ แต่ กลางดึก และบัญชีค่าใช้ จ่ายต่ างๆ จะถูกส่ งมา
เช้ า
09.00 น.
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ให้ ท่านตรวจเช็คก่ อนทาการชาระในวันรุ่ งขึน้ สาหรั บ ท่ านที่ต้องการชาระผ่ านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรื อจะชาร์ จ
ค่ าใช้ จ่ายผ่ านบัตรเครดิตที่ท่านได้ ให้ หมายเลขไว้ ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่ 19 ม.ค. 60
เช้ า
08.00 น.

ท่ ำเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ

(5)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA VICTORIA
เรื อสาราญ Costa Victoria เข้ าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร
และรับกระเป๋ า สัมภาระการเดินทางแล้ ว เดินทางกลับเข้ าสูก่ รุงเทพฯ
สาหรับคณะท่านที่ได้ ใช้ รถรับส่งไปยังกรุงเทพเดินทางกลับพร้ อมคณะ
#########

อัตราค่ าบริการ
แบบห้ องพัก
ห้ องพักแบบไม่มีหน้ าต่าง
ห้ องพักแบบมีหน้ างต่าง
ห้ องพักแบบมีระเบียง
ห้ องพักแบบมินิสวีทมีหน้ าต่าง
ห้ องพักแบบมินิสวีทมีระเบียง
ห้ องพักแบบสวีทมีหน้ าต่าง

ผู้ใหญ่ ท่านล่ ะ
ผู้ใหญ่ คนที่ 3 และ 4 เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(พัก 2 ท่ านต่ อห้ อง) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

14,999
17,999
20,999
22,999
23,999
28,999

11,999
11,999
11,999
11,999
11,999

7,999
7,999
7,999
7,999
7,999

พักเดี่ยว

20,999
23,999
29,999
38,999
43,999
50,999

อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่ าทิปพนักงานบนเรื อท่ านล่ ะ1,750 บาท ตลอดการเดินทาง 5 วัน (ชาระบนเรื อในวันสุดท้ าย) ซึ่งเป็ น
ธรรมเนียมสาหรั บการล่ องเรื อสาราญ
*หมายเหตุ สาหรับทัวร์ เสริมบนฝั่ งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ค่ะ

5

ขนาดของห้ องพักบนเรื อ
ห้ องพักแบบไม่ มีหน้ าต่ าง (INSIDE CABIN)

ห้ องพักแบบมีหน้ าต่ าง (OCEAN VIEW CABIN)

ห้ องพักแบบมีระเบียง (BALCONY CABIN)
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อัตรานีร้ วม:
1. ห้ องพักบนเรื อสาราญ 4 คืน (ตามแบบห้ องพักที่ทา่ นได้ ทาการชาระเงินมา)
2. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรื อแหลมฉบัง-กรุงเทพ
3. อาหารบนเรื อสาราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสาราญ,ภาษีทา่ เรื อ
4. เจ้ าหน้ าที่บริษัทคอยอานวยความสะดวก
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
6. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าทิปพนักงานบนเรื อ ท่านละ USD 48 ( 1,750 บาท)
2. ค่าทัวร์ เสริมบนฝั่ งตามเมืองต่างๆ ที่เรื อจอด
3. อาหารพิเศษที่ทา่ นสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรื อ
4. ค่าแพคเกจน ้าดื่มบนเรื อสาราญ
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 เปอร์ เซ็นต์
6. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซา่ สาหรับชาวต่างชาติ
7. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ



การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินเต็มจานวน หลังจากมีการสารองที่น่ ังแล้ ว 2 วันทาการ สาหรั บการจองทัวร์ เรื อ
สาราญครัง้ นี ้

การยกเลิก

หากมีการยกเลิกทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงิน แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนวัน
เดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ:
1. กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ดินทางเข้ าหรื อออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ ให้ ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และ
ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั ง้
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