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เปิดเส้นทางปฐมฤกษ ์ล่องเรือส าราญ Costa Venezia 8 วัน 7 คืน  
เส้นทาง แหลมฉบัง - Phu My - ดานัง (เวียดนาม) - เซิ่นเจิ้น (จีน) - ฮ่องกง 

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค                      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง วันที่ 17-24 เม.ย. 62         (พักห้องไม่มีหน้าต่าง)       ราคา 39,500 บาท 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 บริการรถรับสง่ สู่ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุร ี- เช็คอินเข้าขึ้นเรือส าราญ Costa Venezia - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
ล่องน่านน้ าสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, 
ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจ าลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ 

วันที3่ 
เรือเทยีบทา่ Phu My (เวียดนาม) - อิสระเดินเล่นบนฝัง่ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการ
เพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอ่น 

วันที่4 
ล่องน่านน้ าสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, 
ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจ าลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ 

วันที่5 
เรือเทยีบทา่ดานัง (เวียดนาม) - อิสระเดนิเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการ
เพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอ่น 

วันที่6 
ล่องน่านน้ าสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, 
ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจ าลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ 

วันที่7 
เรือเทยีบทา่เซิ่นเจิ้น (จีน) - อิสระเดินเล่นบนฝัง่ หรือเลอืกซื้อทัวร์เสรมิบนฝั่ง (สอบถามอัตราคา่บริการเพิ่มเติมบน
เรือ) - กลับขึ้นเรือ อสิระพกัผ่อน - เรือเทียบท่าฮ่องกง 

วันที่8 ท่าเทียบเรือเกาะฮ่องกง - อ าลาเรือส าราญ - อิสระเดนิทางกลบั โดยสวัสดิภาพ 
 

Date Port ARR DEP 
17APR19 WED  Laem Chabang Embark 17:00 
18APR19 THU  Cruising - - 
19APR19 FRI  Phu My, Vietnam 08:00 21:00 
20APR19 SAT  Cruising - - 
21APR19 SUN Danang, Vietnam 08:00 20:00 
22APR19 MON Cruising - - 

23APR19 TUE 
Shenzhen, China 07:00 14:00 
Hong Kong 20:00 Overnight 

24APR19 WED Hong Kong Disembark 
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อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เส้นทางฮ่องกง - กรงุเทพฯ  
2. ค่าห้องพกับนเรือ ห้องพัก หอ้งละ 2-4 ท่าน / 7คืน  
3. ภาษีท่าเรือ และค่าประกันบนเรือ c 
4. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)  
5. ค่ารถรับจากกรุงเทพฯ –  ท่าเรอืแหลมฉบัง  (จดุรับและเวลาเป็นไปตามที่บรษิัทฯ กําหนด) 
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีน 1 ครั้ง (ยืน่ธรรมดา) โดยประมาณ 4 วันทําการ 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่ารถรับจาก ท่าเรือ - สนามบินฮ่องกง  และค่าทัวร์ชมเมืองฮอ่งกง และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ  
2. ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
3. ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 101.50 / เด็กอายุ 4 – 12 ปี USD 50.75 / เดก็อายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี 
เงื่อนไขการข าระเงิน  
*โปรดช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วันท าการ หลังจากที่ไดร้ับการยื่นยันทีน่ั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันทพีร้อมส่ง
สําเนาหน้าหนังสือ เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / ชําระส่วนที่เหลือภายใน 75 วันก่อนการเดินทาง 
/ หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอน เงินมาได้ที่  Fax 0 2116 6423   (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา 
หรือชําระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) เงื่อนไข
การยกเลิก ภายหลังจากการช าระเงินแล้ว 
เงื่อนไขการยกเลิก  : ภายหลังการชําระเงินแล้ว  

ยกเลิกมากกว่า 76 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ไม่คืนค่ามัดจ า 
ยกเลิกภายใน 75 - 61 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ไม่คืนค่ามัดจ า 
ยกเลิกภายใน 60 - 29 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ช าระ 50% ของราคาเต็ม 
ยกเลิกภายใน 28 - 15 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ช าระ 80% ของราคาเต็ม 
ยกเลิกภายใน 14 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ช าระ 100% เต็ม 

หมายเหต ุ:  
 ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จํานวนห้องพักบนเรือ ที่ยังว่างอยู ่
 *** เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี พักกับผู้ใหญ ่ 2 ท่าน ***  ฟรีเฉพาะค่าตั๋วเรือ คงยังชําระ ภาษีท่าเรือ, ประกันภัยบนเรอื ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่ารถรับท่าเรือแหลมฉบัง-กรงุเทพฯ และอื่นๆ ตามทีร่ะบุรายการในรายการ 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท าการจองทวัร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า ราคาพิเศษนี้ภายใน 30 กันยายน 2561 เท่านั้น 

อัตราค่าบริการ 
ต่อท่าน (บาท) 

วันที่ 17-24 เมษษยน 2562 
ผู้ใหญท่่านที่ 3, 4 

เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

Inside 
ห้องไม่มีหน้าต่าง 

Plus Credit on board US$100 / Cabin 
Outside ห้องมีหน้าต่าง Balcony ห้องมีระเบียง 

ผู้ใหญ่ เริ่มต้นท่ี 39,500.- 51,500.- 59,500.- 31,000.- 17,000.- 


