
 

 COSTA FIRENZE
THAILAND & VIETNAM & THAILAND  

5 DAYS 4 NIGHTS  

 
แหลมฉบัง - ฟู่หมี ประเทศเวียดนาม - แหลมฉบัง    

วันที่ 23-27 ตุลาคม 2563 

 



 

 

 

วันแรกของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบัง - น่านน้้าสากล

หมายเหต ุ รถรับสง่ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการใชบ้รกิารรถรับ-สง่ จาก กรงุเทพ-ทา่เรอืแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถขึน้รถไดท้ี ่

ขา้งสวนจฬุา 100 ปี บรเิวณหลังตลาดสามยา่น และกรณุาแจง้ใหก้ับทางเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้ ระหวา่งการท า

จองทันท ีและสามารถแจง้เพิม่การส ารองรถ  ล่าชา้ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน ก่อนการเดนิทาง (ค่าบรกิาร รถรับ-ส่ง

ทา่เรอื แจง้พรอ้มช าระเงนิพรอ้มกบัคา่ทัวรเ์ต็มจ านวนเทา่นัน้ ) 

 

ส าคญัมาก  ทกุทา่น ตอ้งเตรยีมหนงัสอืเดนิทางทีม่อีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปมาทีท่า่เรอืดว้ย) 

 

 

*** กอ่นทีเ่รอืส าราญจะท าการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรอืจะมกีารซอ้มหนภียัตามหลกัสากล 

(Muster Drill) โดยขอใหผู้โ้ดยสารทุกทา่นมารายงานตวัยงัจุดทีก่ าหนดไว ้โดยสงัเกตจุุดรวมพล

ของแตล่ะ่ทา่นได ้ทีแ่ผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของทา่น*** 

  

17.00 น. เรอืส าราญ COSTA FIRENZE ออกจากทา่เรอืแหลมฉบงัตัดผา่นอา่วไทยสู ่น่านน ้าสากล 

 

ค า่ ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ ตามรอบทีไ่ดม้เีอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพัก 

ทา่นยังสามารถอสิระพักผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกบัความเพลดิเพลนิในกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดร้ับการคัด

สรรไวบ้เรอืส าราญ COSTA FIRENZE  

 

หมายเหต ุ ทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืได ้ตลอดการเดนิทาง 

 

 

สิทธิพิเศษของห้องพักแบบ PREMIUM 

1. เลือกรอบเวลาของอาหารม้ือค่้าได้  

2. สามารถสั่งอาหารเช้ามาเสริฟท่ีห้องพักได้ 

3. ห้องพักอยู่ชั้นระดับบนๆของเรือ วิวสวย



 

 

 

 

 

วันที่สองของการเดินทาง อิสระบนเรือส้าราญ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ  COSTA FIRENZE  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE  อสิระพักผ่อนหรอืเลอืกใช ้

บรกิารพรอ้มไปกบัความเพลดิเพลนิในกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการคัดสรรไวบ้เรอืส าราญ COSTA FIRENZE  

 

 



 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ  

 ทกุท่านสามารถเขา้รับประทานอาหารตามรอบทีไ่ดม้เีอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพัก ทา่นยังสามารถอสิระพักผ่อน 

หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกับความเพลดิเพลนิในกจิกรรมต่างๆ ทีไ่ดรั้บการคัดสรรไวบ้เรอืส าราญ COSTA 

FIRENZE  

สดุพเิศษกบังานปารต์ ีบ้นเรอื THEME SUPERSTAR PARTY 
 

 

 

 

 

 



 

วันที่สามของการเดินทาง  ฟู่หมี เวียดนาม 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE 

07.00 น. เรอืส าราญ COSTA FIRENZE จอดทอดสมอทา่เรอืฟู้หม ี(Phu My)เทยีบทา่สามารถลงเรอืทอ่งเทีย่วไดเ้ลย 

*** อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่งทีท่างเรอืมบีรกิารคะ่*** 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE 

 อสิระพักผ่อน หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกับความเพลดิเพลนิในกจิกรรมต่างๆ ทีไ่ดร้ับการคัดสรรไวบ้นเรอื

ส าราญ COSTA FIRENZE 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE 



 

 

 

ปาร์ตี้บนเรือ THEME COLORFUL NIGHT PARTY 

 

  

COLORFUL NIGHT PARTY 



 

วันที่สี่ของการเดินทาง น่านน้้าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอื 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหารของเรอื 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ  

 ทกุท่านสามารถเขา้รับประทานอาหารตามรอบทีไ่ดม้เีอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพัก ทา่นยังสามารถอสิระพักผ่อน 

หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกับความเพลดิเพลนิในกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการคัดสรรไวบ้นเรอืส าราญ COSTA 

FIRENZE

 

 

  



 

 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง- กรุงเทพฯ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE 

08.00 น. เรอืส าราญ COSTA FIRENZE เขา้เทยีบทา่แหลมฉบงัหลังเสร็จจากพธิตีรวจหนังสอืเดนิทาง 

ศลุกากร และรับกระเป๋า สมัภาระการเดนิทางแลว้ เดนิทางกลับเขา้สู ่กรงุเทพฯ  

  

 ส าหรบัคณะทา่นทีจ่องรถรบัสง่ไว ้มุง่หนา้กลบัสู ่กรงุเทพฯ พรอ้มคณะ 

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

อตัราค่าบรกิาร 

ประเภทห้องพักบนเรือ 

COSTA FIRENZE 

ผู้ใหญ่ท่านล่ะ 

(พัก 2 ท่านต่อห้อง) 

พักท่านท่ี 3-4 

( ส้าหรับผู้ใหญ่ ) 

พักท่านท่ี 3-4 

( ส้าหรับเด็ก ) 

พักเดี่ยว 

Inside Classic (IC) 17,999 11,999 8,999 26,999 

Oceanview Classic (EC) 19,999 11,999 8,999 28,999 

Balcony Classic (BC) 23,999 11,999 8,999 32,999 

Mini-Suite 26,999 -------- -------- -------- 

Suite 32,999 15,999 11,999 -------- 

 

UPGRADE PREMIUM CABINS หอ้งพกัประเภท INSIDE / OCEN VIEW / BALCONY 

ส าหรบั ทา่นที ่1-2 เพิม่เงนิจ านวน ทา่นละ 3,000 บาท 

ส าหรบั ทา่นที ่3-4 เด็ก และผูใ้หญ ่  FREE ส าหรบัการ UPGRADE 

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

 

 

 



 

!!!!!!!!  สดุพเิศษ จองในชว่งเวลา EARLY BIRD   !!!!!!! 

ต ัง้แตว่นันี ้จนถงึวนัที ่18 ธนัวาคม 2562 เทา่น ัน้ 

รบัสทิธิ ์FREE UPGRADE PREMIUM CABINS ทนัททีกุทา่น  

รบัสทิธิ ์รถ-รบัสง่ กรงุเทพฯ-ทา่เรอืแหลมฉบงั ทนัททีกุทา่น 

รบัสทิธิ ์ช าระเงนิมดัจ าเพยีงทา่นละ 10,000 บาท ทนัททีกุทา่น 

รบัสทิธิ ์ลุน้รางวลั lucky draw มลูคา่ กวา่ 200,000 บาท 

 

ชนดิและประเภทหอ้งพกั บนเรอื COSTA FIRENZE 

   

อตัราคา่บรกิารนีร้วม    

o หอ้งพกับนเรอืส าราญ 4 คนื (ตามแบบหอ้งพกัทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิมา) 

o อาหารบนเรอืส าราญ, กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ ตามทีท่างเรอืส าราญ ก าหนดวา่รวมอยูใ่นราคา

ทวัรแ์ลว้เทา่น ัน้ 

o คา่ภาษทีา่เรอืแลว้ 

o เจา้หนา้ทีบ่รษิทัคอยอ านวยความสะดวก 

 ค่าประกนัการเดนิทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตั ิการท่องเทีย่ว (ตามกรมธรรม)์วงเงนิท่านละ 

1,000,000 บาท 

 คา่รกัษาพยาบาล (ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ลูกคา้ส ารองจา่ย และท าเบกิคนื

ภายหลงัได ้) 

คา่ทปิพนกังานบนเรอืส าราญ ตลอดการเดนิทาง 5 วนั ซึง่เป็นธรรมเนยีมส าหรบัการลอ่งเรอืส าราญ 

ในสว่นนีล้กูคา้ตอ้งไปช าระเองบนเรอืและจะถกูชารต์เขา้ไปใน Cruise Card โดยอตัโนมตั ิ

  ***** หมายเหต ุส าหรบัทวัรเ์สรมิบนฝั่งสามารถซือ้เพิม่เตมิบนเรอืไดเ้ลยครบั ***** 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิพนกังานบนเรอืตอ่คนื ผูใ้หญ ่ทา่นละ 15.50 USD / เด็ก (อายรุะหวา่ง 4-13ปี)  

ทา่นละ 7.75 USD (ช าระวนัสดุทา้ยบนเรอื COSTA FIRENZE) 

2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืส าราญจอด 

3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ จาก กรงุเทพฯ-ทา่เรอืแหลมฉบงั  ไป-กลบั ทา่นละ 500 บาท 

4. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

5. คา่เพคเกจน ้าดืม่บนเรอืส าราญ 

Inside Classic (IC) 

Deck 1, Deck 2 

Oceanview Classic (EC) 

Deck 1 

Balcony Classic (BC) 

Deck 2 

Inside Premium (IP) 

Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 8, Deck 9, Deck 

10, Deck 11, Deck 12, Deck 14 

Oceanview Premium (EP) 
Deck 1, Deck 2, Deck 3, Deck 6, Deck 7, Deck 

9, Deck 10, Deck 11, Deck 14 

Balcony Premium (BP) 
Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 8, Deck 9, Deck 10, 

Deck 11, Deck 12, Deck 14 

Mini-Suite 

Deck 6, Deck 7, Deck 8 

Suite 

Deck 7, Deck 9, Deck 11, Deck 14 



 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

7.  คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

8.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

 

การช าระเงนิ  

ช าระค่าบรกิารทวัรแ์บบเต็มจ านวน หลงัจากมกีารท าจองส ารองโปรแกรมท่องเทีย่วแลว้ไม่เกนิ 3 วนัท าการ 

เทา่น ัน้ 

 

การยกเลกิ 

หากมกีารยกเลกิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ (ไม่คนืเงนิในทุกกรณี) แต่หากมากกว่า 14 วันของการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ จะพยายามท าการเปลีย่นชือ่ผูโ้ดยสารใหก้บัทางลกูคา้ 

 

หมายเหต ุ: 

1. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืคา่ทัวรใ์หไ้ด ้

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละ

ไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน 

การกอ่การจลาจล การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดนิทางของทา่นวา่มอีายุการใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทาง กรณีอายุ

หนงัสอืเดนิทางนอ้ยกวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทางควรรบีท าเลม่หนงัสอืเดนิทางใหม ่และสง่ส าเนาหนา้หนงัสอื

เดนิทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอกีคร ัง้หากมกีารผดิพลาดทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ เม ือ่ทา่นไดช้ าระ

เงนิคา่มดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ ในกรณีทีห่นงัสอืเดนิทางผูโ้ดยสารไมถ่งึ 6 เดอืน 

ณ.วนัทีเ่ดนิทาง 

 




