
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

เดินทาง 25-29 พฤศจิกายน 2564 

แหลมฉบงั–ฟหูมี-แหลมฉบงั  / 5 วนั 4 คืน 



 

 COST@ VENEZI@ 

                     ระบบป้องกนั COVIC-19 แบบเขม้ขน้ท่ีสดุ 

หมายเหต ุสําคญัท่ีสดุ 

1. การเดินทางครัง้น้ี ผ ูโ้ดยสารทัง้หมดเป็นคนไทย หรอืต่างชาติท่ี

พํานกัในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแลว้  

2. การขายครัง้น้ีทัง้หมด เกิดข้ึนในประเทศไทย ทางต่างประเทศไม่

สามารถทําการจองได ้

3. เรอืสาํราญลาํน้ีไดใ้ห ้ พนกังานบนเรอืสาํราญทกุคนมีการผา่นการ

ตรวจเช้ือโรค รวมถึงหากกอ่นเดินทางมีวคัซีนป้องกนัเช้ือโรค ทางเรอืจะใหพ้นกังานบนเรอืทกุคนรบั

การฉีดวคัซีนทนัที 

4. ระบบรกัษาความสะอาดและป้องกนัเช้ือโรค แบบเขม้งวดสงูสดุ 

5. มีการทําความสะอาดทกุจดุบนเรอืสาํราญ ในทกุช่วงเวลา 

6. ไมว่่ากรณีใดๆ หากทางรฐับาลมีประกาศหา้มการเดินทาง หรอื สถานการณไ์มป่ลอดภยัสาํหรบัการ

เดินทาง ทางบรษิทัฯ ยินดีคืนเงินทัง้หมดท่ีทางลกูคา้ไดชํ้าระเงินมาแลว้ แบบเต็มจํานวน ตามจํานวน

เงินจรงิท่ีไดชํ้าระเงินมา โดยไมมี่การหกัอะไรทัง้สิ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัท่ี 25 พ.ย.64  

กรงุเทพฯ- ท่าเรอืแหลมฉบงั 

บรกิารรถรบั-สง่ 

ช่วงเชา้  จดุนดัหมายท่ีกรงุเทพฯ 

บรเิวณ XXXXXXXXX นําทกุ

ท่านเดินทางส ูท่่าเรอืแหลม

ฉบงั โดยรถโคช้ปรบัอากาศ 
 

ช่วงบ่าย นําทกุท่านเช็คอิน ณ.ท่าเรอื

แหลมฉบงั ใหท้กุท่านไดผ้า่น

การตรวจหนงัสือเดินทางใน

การ เขา้-ออก ประเทศไทย  

ส่ิงสําคญั       ลกูคา้ทกุท่านควรเขา้หอ้งพกั และนําบตัรประจําตวับนเรอืของตนเองท่ีวางอย ูใ่น

หอ้งพกั ของทกุท่านมาทําการลงทะเบียน ณ.จดุลงทะเบียน เครือ่งตโนมติั บนเรอื

สําราญ ซ่ึงมีพนกังานช่วยเหลือประจําจดุลงทะเบียน 



 
 

   
 
 

วนัท่ี 26 พ.ย.64  

ช่วงบ่าย  

สดุพิเศษ! รว่มฟังคําบรรยาย ทําอยา่งไรให ้มีโชค

ลาภ เทคนิคเสรมิดวงเพ่ิมความปังของแต่ละราศี  

กบั อ.คฑา ชินบญัชร พรอ้มเคล็ดลบั การไหวเ้จา้

ขอพร ใหไ้ดผ้ลดีท่ีสดุ  

!!! สดุเก ๋สําหรบัท่าน ผ ูโ้ชคดี 2 ท่าน จะไดเ้ช็คดวง 

แบบเป็นสว่นตวั กบั อ.คฑา ซ่ึงทางทีมงานจะมีการ

นดัหมายหลงัจบการบรรยาย 

รบัประทานอาหารค่ํา  

ณ หอ้งอาหาร 

บนเรอืสําราญ ทกุท่าน 

สามารถ เข้า รับปร ะทาน

อาหารตามรอบเวลา ท่ีไดล้ง

ไว้ในเอกสาร ซ่ึงอย ู่ภายใน

หอ้งพกั ท่านยงัสามารถอิสระ

พกัผ่อน หรือ เลือกใชบ้ริการ

พรอ้มไปกบัความเพลิดเพลิน

ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดร้บัการ

คั ด ส ร ร ไ ว้ บ เ รื อ สํ า ร าญ 

COSTA VENEZIA  



 
 

 

     สดุพิเศษกบังานปารต้ี์บนเรือ  

      THEME WONDERLAND PARTY 

วนัท่ี 27 พ.ย.64  

ท่าเรอืฟหูมี ประเทศเวียดนาม 

ช่วงเชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  

หอ้งอาหารของเรอืสําราญ  

07 00.น. เ รือสํ าราญ  COSTA 

VENEZIA  

จอดทอดสมอท่าเรอืฟู้ หมี  

เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเท่ียวได้

เลย  

*** อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัร์

เสรมิบนฝ่ังท่ีทางเรอืมีบริการ

ค่ะ *** 

และสาํหรบัทา่นท่ีไมต่อ้งการลงจากเรือ 

สาํราญ ทกุทา่นสามารถอิสระพกัผอ่น 

หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความ

เพลิดเพลินในกิจกรรมตา่งๆ ที่ไดร้บั

การคดัสรรไวบ้นเรือสาํราญ  

COSTA VENEZIA 

เชิญทกุท่าน รบัประทานอาหารเท่ียง 

ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ  

COSTA VENEZIA 

 



 
 
 

รบัประทานอาหารค่ํา ณ หอ้งอาหาร  

บนเรอืสําราญ 

     สดุพิเศษกบังานปารต้ี์บนเรือ  

        THEME GATSBY THE STAR 

วนัท่ี 28 พ.ย.64  

น่านน้ําสากล 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้  

ณ หอ้งอาหารของเรอื 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง  

ณ หอ้งอาหารของเรอื 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *****ราคาดงักลา่ว ยงัไม่ค่าภาษีท่าเรอื ท่านละ 4,900 บาท*****  

อตัราน้ีไมร่วม 

1. ค่าทิปพนกังานบนเรอื (เป็นอตัราท่ีกาํหนด ไว ้ณ.วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564) 

สําหรบัหอ้งพกัแบบ  INSIDE/OCEANVIEW / BALCONY  (ชําระวนัสดุทา้ยบนเรอื) 

ผ ูใ้หญ่ ท่านละ 62 USD / เด็ก (อายรุะหว่าง 3 ปีข้ึนไป-13ปี) ท่านละ 31 USD  

 

สําหรบัหอ้งพกัแบบ  MINI SUITE / SUITE (ชําระวนัสดุทา้ยบนเรอื)  

ผ ูใ้หญ่ ท่านละ 74 USD / เด็ก (อายรุะหว่าง 3 ปีข้ึนไป-13ปี)  ท่านละ 37 USD  

     สดุพิเศษ DINNER ในแบบชดุไทย 

วนัท่ี 29 พ.ย.64  

ท่าเรอืแหลมบงั 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ 

หอ้งอาหารของเรือสาํราญ  

  08.00 น.  

Cเรอืสําราญ COSTA VENEZIA 

 เขา้เทียบทา่แหลมฉบงัหลงัเสร็จจาก    

 การตรวจหนงัสือเดินทาง และผา่น 

 ศลุกากร และรบักระเป๋า สมัภาระ 

 การเดินทางแลว้  

  เดนิทางกลบัเขา้ส ู ่กรงุเทพฯ  

          

  สําหรบัคณะท่านท่ีจองรถรบัสง่ 

  ไว ้นําท่านข้ึนรถโคช้ปรบัอากาศ 

   เพ่ือเดินทางกลบักรงุเทพฯ 

 



 

สดุพิเศษกบัราคาเปิดขายครัง้น้ี จองกอ่น วนัท่ี 18 กรกฏาคม 2564 เท่านัน้ 

!!!!! จํากดัเพียง  200 หอ้ง เท่านัน้ !!!!! 

 

 

 

สิทธิประโยชน ์STAR CABINS 

1. มีผ ูช้่วยสว่นตวัตลอด 24 ชัว่โมง 

2. สดุพิเศษโซนรบัประทานอาหารเฉพาะผ ูท่ี้พกัหอ้งแบบ SUITE & STAR เท่านัน้  

3. รบัสิทธิในการเขา้ใช ้Della MODA LOUNGE แบบไม่จํากดั  

4. ตอ้นรบัอยา่งอบอ ุ่นดว้ยผลไมภ้ายในหอ้งพกัของท่าน และบรกิารน้ําด่ืมฟร ี2 ขวด (เฉพาะคืนแรก) 

5. มีชนิดความน ุ่มของหมอนใหท่้านเลือก สาํหรบัหอ้งพกัน้ีเท่านัน้ 

ขอ้ความสาํคญั 

หากเกิดปัญหาในการเดินทางครัง้น้ี สําหรบัเหตกุารณท่ี์ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การปิดท่าเรอื 

โรคระบาด หรอืเหตผุลอ่ืนๆ ภยัธรรมชาติ ซ่ึงทําใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดีคืนเงิน

ทัง้หมดท่ีไดมี้การชําระเงินมาใหก้บัทางบรษิทัฯ  

 

 

 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื 

COSTA VENEZIA 

 ผ ูใ้หญ่ท่านละ 

พกั 2 ท่านต่อหอ้ง 
พกัเด่ียว 

  พกัท่านท่ี 4-3 

สาํหรบัเด็ก  

อาย ุ ปี 12-4 

 พกัท่านท่ี 4-3 

 สาํหรบัผ ูใ้หญ่  

        Inside Classic       11,999 
19,999 

7,999 

 

9,999 

 

       INSIDE PREMIUM    13,999 

    Oceanview Classic    15,999  
23,999 

  OCEANVIEW PREMIUM   17,999 

       Balcony Classic     19,999  

29,999 
   BALCONY PREMIUM    21,999 

 SUITE & STAR CABINS 
 ผ ูใ้หญ่ท่านละ 

พกั 2 ท่านต่อหอ้ง 
พกัเด่ียว 

  พกัท่านท่ี 4-3 

สําหรบัเด็ก  

อาย ุ ปี 12-4 

 พกัท่านท่ี 4-3 

 สําหรบัผ ูใ้หญ่  

INSIDE 14,999 -------- 
9,999 12,999 

BALCONY 24,999 ------- 

MINI SUITE 31,999 -------- 
12,999 16,999 

SUITE 36,999 ------- 



 

หมายเหต ุสําหรบัเด็กทารถ อายตุัง้แต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี และตอ้งเป็นท่านท่ี 3-4 ในหอ้งพกั

นัน้ เสียค่าใชจ่้าย 6,900 บาท 

การชําระเงิน  

1. ชําระเงินเต็มจํานวน ภายใน 3 วนัหลงัจากมีการทําสาํรองท่ีนัง่ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม    

o หอ้งพกับนเรอืสาํราญ 4 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดทํ้าการชําระเงินมา) 

o อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสําราญ ตามท่ีทางเรือสําราญ กําหนดว่า

รวมอย ูใ่นราคาทวัรแ์ลว้เท่านัน้   

o ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ จาก กรงุเทพฯ-ท่าเรอืแหลมฉบงั  ไป-กลบั เฉพาะท่านท่ีจองในช่วง

โปรโมชัน่ท่ีทางบริษทัฯ กาํหนดไวเ้ท่านัน้ 

o เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ ตามพระราชบญัญติัการท่องเท่ียว (ตามกรมธรรม)์ วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท 

 ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ลกูคา้สาํรองจ่าย และทําเบิกคืน

ภายหลงัได ้) 

ค่าทิปพนกังานบนเรอืสาํราญ ตลอดการเดินทาง 5 วนั ซ่ึงเป็นธรรมเนียมสาํหรบัการลอ่งเรือสาํราญ ในสว่นน้ี

ลกูคา้ตอ้งไปชําระเองบนเรอืและจะถกูชารต์เขา้ไปใน Cruise Card โดยอตัโนมติั 

 

 ***** หมายเหต ุสําหรบัทวัรเ์สรมิบนฝ่ังสามารถซ้ือเพ่ิมเติมบนเรอืไดเ้ลยครบั **** 

อตัราน้ีไมร่วม 

1. ค่าทิปพนกังานบนเรอื (เป็นอตัราท่ีกาํหนด ไว ้ณ.วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564) สําหรบัหอ้งพกั     

    แบบ  INSIDE/OCEANVIEW / BALCONY  (ชําระวนัสดุทา้ยบนเรอื) 

ผ ูใ้หญ่ ท่านละ 62 USD / เด็ก (อายรุะหว่าง 3 ปีข้ึนไป-13ปี) ท่านละ 31 USD  

 

สําหรบัหอ้งพกัแบบ  MINI SUITE / SUITE (ชําระวนัสดุทา้ยบนเรอื)  

ผ ูใ้หญ่ ท่านละ 74 USD / เด็ก (อายรุะหว่าง 3 ปีข้ึนไป-13ปี)  ท่านละ 37 USD  

 

2. ค่าภาษทีา่เรือ ทา่นละ 4,900 บาท 

3. ค่าทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือสาํราญจอด 

4. อาหารพิเศษท่ีทา่นสัง่เพ่ิมเตมิกบัทางเรือ และ ค่าเพคเกจเคร่ืองดืม่บนเรือสาํราญ 

5. ค่าภาษมีลูค่าเพ่ิม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษหีกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

6.  ค่าทาํหนงัสือเดนิทาง, ค่าวีซ่าสาํหรบัชาวตา่งชาต ิ

7.  ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองดืม่ ฯลฯ 

 

การยกเลิก 

1. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่จะไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได ้แต่หากทางเรือสําราญ ไม่

สามารถ เดินทางไดต้ามกําหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะทําการคืนเงินเต็มจํานวนทัง้หมด ท่ีทาง

ลกูคา้ได ้มีการชําระเงินมาใหก้บัางบรษิทัฯ  

2. หากเกิดปัญหาในการเดินทางครัง้น้ี สําหรบัเหตกุารณท่ี์ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การ

ปิดท่าเรือ โรคระบาด ภยัธรรมชาติ ซ่ึงทําใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ยินดีคืน

เงินทัง้หมดท่ีไดมี้การชําระเงินมาใหก้บัทางบรษิทัฯ 

 



 

 

 

3. ในทกุกรณีสามารถเปล่ียนช่ือผ ูเ้ดินทางได ้ก่อนการเดินทาง 15 วนัทําการ แต่อาจมีค่าใชจ่้าย

เพ่ิมเติมในการเปลี่ยนช่ือ ข้ึนอย ูก่บัเง่ือนไขของทางเรอืสาํราญ 

 

 

หมายเหต ุ: 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

คืนค่าทวัรใ์หไ้ด ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่า

ทา่นสละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยดุงาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจาก การเปล่ียนแปลงเวลาการดนิทางของ

เรือสาํราญ หรือ ปรบัเปลี่ยนตารางการเดินทาง เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั

ฯ จะคาํนงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ยเดือน 6  

นบัจากวนัท่ีท่านตอ้งเดินทาง  กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า เดือน 6นบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรบีทําเลม่หนงัสือเดินทางใหม ่และสง่สําเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯ อีกครัง้ 

หากมีการผิดพลาด หรอืท่านไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจาก หนงัสือเดินทางของท่านอาย ุ

ใชง้านนอ้ยกว่าท่ีกําหนด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น    

 
 
 
 


