เดินทาง 25-29 พฤศจิ กายน 2564

แหลมฉบัง–ฟูหมี-แหลมฉบัง / 5 วัน 4 คืน

COST@ VENEZI@
ระบบป้องกัน COVIC-19 แบบเข้มข้นที่ส ุด
หมายเหต ุ สําคัญที่ส ุด
1. การเดินทางครัง้ นี้ ผูโ้ ดยสารทัง้ หมดเป็นคนไทย หรือต่างชาติที่
พํานักในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว
2. การขายครัง้ นี้ทงั้ หมด เกิดขึ้นในประเทศไทย ทางต่างประเทศไม่
สามารถทําการจองได้
3. เรือสําราญลํานี้ได้ให้ พนักงานบนเรือสําราญท ุกคนมีการผ่านการ
ตรวจเชื้อโรค รวมถึงหากก่อนเดินทางมีวคั ซีนป้องกันเชื้อโรค ทางเรือจะให้พนักงานบนเรือท ุกคนรับ
การฉีดวัคซีนทันที
4. ระบบรักษาความสะอาดและป้องกันเชื้อโรค แบบเข้มงวดสูงส ุด
5. มีการทําความสะอาดท ุกจุดบนเรือสําราญ ในท ุกช่วงเวลา
6. ไม่ว่ากรณีใดๆ หากทางรัฐบาลมีประกาศห้ามการเดินทาง หรือ สถานการณ์ไม่ปลอดภัยสําหรับการ
เดินทาง ทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินทัง้ หมดที่ทางล ูกค้าได้ชําระเงินมาแล้ว แบบเต็มจํานวน ตามจํานวน
เงินจริงที่ได้ชําระเงินมา โดยไม่มีการหักอะไรทัง้ สิ้น

วันที่ 25 พ.ย.64
กร ุงเทพฯ- ท่าเรือแหลมฉบัง
บริการรถรับ-ส่ง
ช่วงเช้า
จุดนัดหมายที่กร ุงเทพฯ
บริเวณ XXXXXXXXX นําท ุก
ท่านเดินทางสูท
่ ่าเรือแหลม
ฉบัง โดยรถโค้ชปรับอากาศ
ช่วงบ่าย
นําท ุกท่านเช็คอิน ณ.ท่าเรือ
แหลมฉบัง ให้ท ุกท่านได้ผา่ น
การตรวจหนังสือเดินทางใน
การ เข้า-ออก ประเทศไทย
สิ่งสําคัญ

ล ูกค้าท ุกท่านควรเข้าห้องพัก และนําบัตรประจําตัวบนเรือของตนเองที่วางอยูใ่ น
ห้องพัก ของท ุกท่านมาทําการลงทะเบียน ณ.จุดลงทะเบียน เครือ่ งตโนมัติ บนเรือ
สําราญ ซึ่งมีพนักงานช่วยเหลือประจําจดุ ลงทะเบียน

วันที่ 26 พ.ย.64
ช่วงบ่าย
ส ุดพิเศษ! ร่วมฟังคําบรรยาย ทําอย่างไรให้ มีโชค
ลาภ เทคนิคเสริมดวงเพิ่มความปังของแต่ละราศี
กับ อ.คฑา ชินบัญชร พร้อมเคล็ดลับ การไหว้เจ้า
ขอพร ให้ได้ผลดีที่ส ุด
!!! ส ุดเก๋ สําหรับท่าน ผูโ้ ชคดี 2 ท่าน จะได้เช็คดวง
แบบเป็นส่วนตัว กับ อ.คฑา ซึ่งทางทีมงานจะมีการ
นัดหมายหลังจบการบรรยาย

รับประทานอาหารคํ่า
ณ ห้องอาหาร
บนเรือสําราญ ท ุกท่าน
ส า ม า ร ถ เ ข้ า รั บ ป ร ะ ท า น
อาหารตามรอบเวลา ที่ ได้ลง
ไว้ใ นเอกสาร ซึ่ ง อยู่ภ ายใน
ห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระ
พักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการ
พร้อมไปกับความเพลิดเพลิน
ในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รบั การ
คั ด ส ร ร ไ ว้ บ เ รื อ สํ า ร า ญ
COSTA VENEZIA

ส ุดพิเศษกับงานปาร์ต้ ีบนเรือ
THEME WONDERLAND PARTY

วันที่ 27 พ.ย.64
ท่าเรือฟูหมี ประเทศเวียดนาม
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ
ห้องอาหารของเรือสําราญ
07 00.น.

เ รื อ สํ า ราญ COSTA
VENEZIA

จอดทอดสมอท่าเรือฟู้หมี
เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวได้
เลย

*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์
เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ
ค่ะ ***
และสําหรับท่านที่ไม่ตอ้ งการลงจากเรือ
สําราญ ทุกท่านสามารถอิสระพักผ่อน
หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความ
เพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รบั
การคัดสรรไว้บนเรือสําราญ
COSTA VENEZIA
เชิญท ุกท่าน รับประทานอาหารเที่ยง
ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ
COSTA VENEZIA

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหาร
บนเรือสําราญ

ส ุดพิเศษกับงานปาร์ต้ ีบนเรือ
THEME GATSBY THE STAR

วันที่ 28 พ.ย.64
น่านนํ้าสากล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า

ณ ห้องอาหารของเรือ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง
ณ ห้องอาหารของเรือ

ส ุดพิเศษ DINNER ในแบบช ุดไทย

วันที่ 29 พ.ย.64
ท่าเรือแหลมบัง
รับประทานอาหารเช้า ณ
ห้องอาหารของเรือสําราญ
08.00 น.
Cเรือสําราญ COSTA VENEZIA
เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจาก
การตรวจหนังสือเดินทาง และผ่าน
ศุลกากร และรับกระเป๋ า สัมภาระ
การเดินทางแล้ว
เดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ
สําหรับคณะท่านที่จองรถรับส่ง
ไว้ นําท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
เพื่อเดินทางกลับกร ุงเทพฯ

*****ราคาดังกล่าว ยังไม่ค่าภาษีท่าเรือ ท่านละ 4,900 บาท*****
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ (เป็นอัตราที่กาํ หนด ไว้ ณ.วันที่ 1 มิถ ุนายน 2564)
สําหรับห้องพักแบบ INSIDE/OCEANVIEW / BALCONY (ชําระวันส ุดท้ายบนเรือ)
ผูใ้ หญ่ ท่านละ 62 USD / เด็ก (อาย ุระหว่าง 3 ปีขึ้นไป-13ปี) ท่านละ 31 USD
สําหรับห้องพักแบบ MINI SUITE / SUITE (ชําระวันส ุดท้ายบนเรือ)
ผูใ้ หญ่ ท่านละ 74 USD / เด็ก (อาย ุระหว่าง 3 ปีขึ้นไป-13ปี) ท่านละ 37 USD

ส ุดพิเศษกับราคาเปิดขายครัง้ นี้ จองก่อน วันที่ 18 กรกฏาคม 2564 เท่านัน้
!!!!! จํากัดเพียง 200 ห้อง เท่านัน้ !!!!!
พักท่านที่ 4-3
ประเภทห้องพักบนเรือ
ผูใ้ หญ่ท่านละ
พักท่านที่ 4-3
สําหรับเด็ก
พักเดี่ยว
สําหรับผูใ้ หญ่
พัก 2 ท่านต่อห้อง
COSTA VENEZIA
อายุ ปี 12-4
Inside Classic
11,999
19,999
INSIDE PREMIUM
13,999
Oceanview Classic
OCEANVIEW PREMIUM

Balcony Classic
BALCONY PREMIUM

SUITE & STAR CABINS

15,999
17,999
19,999
21,999

7,999

29,999

ผูใ้ หญ่ท่านละ
พัก 2 ท่านต่อห้อง

พักเดี่ยว

14,999
24,999
31,999
36,999

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

INSIDE
BALCONY
MINI SUITE
SUITE

9,999

23,999

พักท่านที่ 4-3
สําหรับเด็ก
อายุ ปี 12-4

พักท่านที่ 4-3
สําหรับผูใ้ หญ่

9,999

12,999

12,999

16,999

สิทธิประโยชน์ STAR CABINS
1.
2.
3.
4.
5.

มีผช้ ู ่วยส่วนตัวตลอด 24 ชัว่ โมง
ส ุดพิเศษโซนรับประทานอาหารเฉพาะผูท้ ี่พกั ห้องแบบ SUITE & STAR เท่านัน้
รับสิทธิในการเข้าใช้ Della MODA LOUNGE แบบไม่จํากัด
ต้อนรับอย่างอบอนุ่ ด้วยผลไม้ภายในห้องพักของท่าน และบริการนํ้าดื่มฟรี 2 ขวด (เฉพาะคืนแรก)
มีชนิดความนมุ่ ของหมอนให้ท่านเลือก สําหรับห้องพักนี้เท่านัน้

ข้อความสําคัญ
หากเกิดปัญหาในการเดินทางครัง้ นี้ สําหรับเหต ุการณ์ที่ไม่สามารถควบค ุมได้ เช่น การปิดท่าเรือ
โรคระบาด หรือเหต ุผลอื่นๆ ภัยธรรมชาติ ซึ่งทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงิน
ทัง้ หมดที่ได้มีการชําระเงินมาให้กบั ทางบริษทั ฯ

หมายเหต ุ สําหรับเด็กทารถ อาย ุตัง้ แต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี และต้องเป็นท่านที่ 3-4 ในห้องพัก
นัน้ เสียค่าใช้จ่าย 6,900 บาท
การชําระเงิน
1. ชําระเงินเต็มจํานวน ภายใน 3 วันหลังจากมีการทําสํารองที่นงั่

อัตราค่าบริการนี้รวม
o ห้องพักบนเรือสําราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงินมา)
o อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ ตามที่ ทางเรือสําราญ กําหนดว่า
รวมอยูใ่ นราคาทัวร์แล้วเท่านัน้
o ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง จาก กร ุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง ไป-กลับ เฉพาะท่านที่จองในช่วง
โปรโมชัน่ ที่ทางบริษทั ฯ กําหนดไว้เท่านัน้
o เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท
 ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ล ูกค้าสํารองจ่าย และทําเบิกคืน
ภายหลังได้ )
ค่าทิปพนักงานบนเรือสําราญ ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมสําหรับการล่องเรือสําราญ ในส่วนนี้
ล ูกค้าต้องไปชําระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ

***** หมายเหต ุ สําหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ ****

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ (เป็นอัตราที่กาํ หนด ไว้ ณ.วันที่ 1 มิถ ุนายน 2564) สําหรับห้องพัก
แบบ INSIDE/OCEANVIEW / BALCONY (ชําระวันส ุดท้ายบนเรือ)
ผูใ้ หญ่ ท่านละ 62 USD / เด็ก (อาย ุระหว่าง 3 ปีขึ้นไป-13ปี) ท่านละ 31 USD
สําหรับห้องพักแบบ MINI SUITE / SUITE (ชําระวันส ุดท้ายบนเรือ)
ผูใ้ หญ่ ท่านละ 74 USD / เด็ก (อาย ุระหว่าง 3 ปีขึ้นไป-13ปี) ท่านละ 37 USD
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าภาษีทา่ เรือ ท่านละ 4,900 บาท
ค่าทัวร์เสริมบนฝั ง่ ตามเมืองต่างๆ ที่เรือสําราญจอด
อาหารพิเศษที่ทา่ นสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรือ และ ค่าเพคเกจเครื่องดืม่ บนเรือสําราญ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 เปอร์เซ็นต์
ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดืม่ ฯลฯ

การยกเลิก
1. เนื่ องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ จะไม่สามารถยกเลิกการเดิ นทางได้ แต่หากทางเรือสําราญ ไม่
สามารถ เดินทางได้ตามกําหนดเวลา ทางบริษทั ฯ จะทําการคืนเงินเต็มจํานวนทัง้ หมด ที่ ทาง
ล ูกค้าได้ มีการชําระเงินมาให้กบั างบริษทั ฯ
2. หากเกิดปัญหาในการเดินทางครัง้ นี้ สําหรับเหต ุการณ์ที่ไม่สามารถควบค ุมได้ เช่น การ

ปิดท่าเรือ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ซึ่งทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษทั ฯ ยินดีคืน
เงินทัง้ หมดที่ได้มีการชําระเงินมาให้กบั ทางบริษทั ฯ

3. ในท ุกกรณีสามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนการเดินทาง 15 วันทํ าการ แต่อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมในการเปลี่ยนชื่อ ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของทางเรือสําราญ

1.
2.
3.
4.

หมายเหต ุ :
กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผเู้ ดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถ
คืนค่าทัวร์ให้ได้
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษทั จะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจาก การเปลี่ยนแปลงเวลาการดินทางของ
เรือสําราญ หรือ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินทาง เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั
ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอาย ุการใช้งานอย่างน้อยเดือน 6
นับจากวันที่ท่านต้องเดินทาง กรณีอาย ุหนังสือเดินทางน้อยกว่า เดือน 6นับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทําเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กบั ทางบริษทั ฯ อีกครัง้
หากมีการผิดพลาด หรือท่านไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจาก หนังสือเดินทางของท่านอาย ุ
ใช้งานน้อยกว่าที่กาํ หนด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

