RYRK193303

COSTA FIRENZE
THAILAND & VIETNAM & THAILAND
5 DAYS 4 NIGHTS

เส้นทาง: แหลมฉบัง –ฟูหมิง ประเทศเวียดนาม– แหลมฉบัง

วันที่ 23-27 ต ุลาคม 2563
EARLY BIRD

!!!!!!!! ส ุดพิเศษ จองในช่วงเวลา
!!!!!!!
ตัง้ แต่วนั นี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เท่านัน้
***รับสิทธิ์ FREE UPGRADE PREMIUM CABINS ทันทีท ุกท่าน
***รับสิทธิ์ รถ-รับส่ง กร ุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง ทันทีท ุกท่าน
***รับสิทธิ์ ชาระเงินมัดจาเพียงท่านละ 10,000 บาท ทันทีท ุกท่าน
***รับสิทธิ์ ลน้ ุ รางวัล lucky draw มูลค่า กว่า 200,000 บาท

-1

RYRK193303

วันแรกของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้าสากล
หมายเหต ุ

13.00 น.

รถรับส่ง สาหรับท่านที่ตอ้ งการใช้บริการรถรับ -ส่ง จาก กร ุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กร ุงเทพ
สามารถขึ้นรถได้ที่ ข้างสวนจฬุ า 100 ปี บริเวณหลังตลาดสามย่าน และกร ุณาแจ้งให้กบั ทาง
เอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทาจองทันที และสามารถแจ้งเพิ่มการสารองรถ ล่าช้าได้ไม่
เกิน 30 วัน ก่อนการเดินทาง
(ค่าบริการ รถรับ-ส่งท่าเรือ แจ้งพร้อมชาระเงินพร้อมกับค่าทัวร์เต็มจานวนเท่านัน้ )
พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบ ุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้แก่ท่าน

(สาคัญมาก ***ท ุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่
มีอายไุ ม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)
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*** ก่อนที่เรือสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภยั ตามหลักสากล (Muster Drill)
โดยขอให้ผโ้ ู ดยสารท ุกท่านมารายงานตัวยังจ ุดที่กาหนดไว้ โดยสังเกตจ ุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้าย
ด้านหลังประต ูห้องพักของท่าน***
17.00 น. เรือสาราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่ น่านนา้ สากล

ค่า

หมายเหต ุ

ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ใน
ห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ
ที่ได้รบั การคัดสรรไว้บเรือสาราญ COSTA FIRENZE
ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดืม่ บนเรือได้ ตลอดการเดินทาง
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วันที่ สองของการเดิ นทาง อิ สระบนเรือสาราญ
เช้า
เที่ยง

ค่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FIRENZE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FIRENZE
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รบั การคัดสรรไว้บเรือ
สาราญ COSTA FIRENZE

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ
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ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระ
พักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รบั การคัดสรรไว้บเรือ
สาราญ COSTA FIRENZE

ส ุดพิเศษกับงานปาร์ต้ ีบนเรือ THEME SUPERSTAR PARTY

P
A
R
T
Y
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วันที่สามของการเดินทาง

ฟู่หมิง เวียดนาม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FIRENZE

07.00 น.

เรือสาราญ COSTA FIRENZE จอดทอดสมอท่าเรือฟู้ หมี(Phu My)เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวได้เลย

*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FIRENZE

อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รบั การคัด
สรรไว้บเรือสาราญ COSTA FIRENZE
18.00 น. เรือสาราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือฟู่ หมิง(Phu My)

-6

RYRK193303

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FIRENZE

ปาร์ต้ ีบนเรือ THEME COLORFUL NIGHT PARTY

COLORFUL NIGHT PARTY
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วันที่สี่ของการเดินทาง น่านน้าสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือ
สาราญ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ
ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ใ ห้ใ นห้อ งพัก ท่านยังสามารถอิ สระ
พักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือ
สาราญ COSTA FIRENZE

THAI STYLE
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วันที่หา้ ของการเดินทาง

ท่าเรือแหลมฉบัง- กร ุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FIRENZE
08.00 น.
เรือสาราญ COSTA FIRENZE เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับ
กระเป๋ า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ
สาหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มุง่ หน้ากลับสู่ กร ุงเทพฯ พร้อมคณะ
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อัตราค่าบริการ
ประเภทห้องพักบนเรือ

COSTA FIRENZE
Inside Classic (IC)
Oceanview Classic (EC)
Balcony Classic (BC)
Mini-Suite

Suite

ผูใ้ หญ่ท่านล่ะ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง)

พักท่านที่ 3-4
( สาหรับผูใ้ หญ่ )

พักท่านที่ 3-4
( สาหรับเด็ก )

พักเดี่ยว

17,999
19,999
23,999
26,999
32,999

11,999
11,999
11,999
-------15,999

8,999
8,999
8,999
-------11,999

26,999
28,999
32,999
---------------

UPGRADE PREMIUM CABINS ห้องพักประเภท INSIDE / OCEN VIEW / BALCONY
สาหรับ ท่านที่ 1-2 เพิ่มเงินจานวน ท่านละ 3,000 บาท
สาหรับ ท่านที่ 3-4 เด็ก และผูใ้ หญ่ FREE สาหรับการ UPGRADE
*************************************************************************************************************

!!!!!!!! ส ุดพิเศษ จองในช่วงเวลา EARLY BIRD !!!!!!!
ตัง้ แต่วนั นี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เท่านัน้
รับสิทธิ์ FREE UPGRADE PREMIUM CABINS ทันทีท ุกท่าน
รับสิทธิ์ รถ-รับส่ง กร ุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง ทันทีท ุกท่าน
รับสิทธิ์ ชาระเงินมัดจาเพียงท่านละ 10,000 บาท ทันทีท ุกท่าน
รับสิทธิ์ ลน้ ุ รางวัล lucky draw มูลค่า กว่า 200,000 บาท

สิทธิพิเศษของห้องพักแบบ PREMIUM
1. เลือกรอบเวลาของอาหารมื้อค่าได้
2. สามารถสัง่ อาหารเช้ามาเสริฟที่หอ้ งพักได้
3. ห้องพักอยูช่ นั้ ระดับบนๆของเรือ วิวสวย
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ชนิดและประเภทห้องพัก บนเรือ COSTA FIRENZE

Inside Classic (IC)

Inside Premium (IP)

Deck 1, Deck 2

Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 8, Deck 9, Deck
10, Deck 11, Deck 12, Deck 14

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

Oceanview Classic (EC)

Oceanview Premium (EP)

Deck 1

Deck 1, Deck 2, Deck 3, Deck 6, Deck 7,
Deck 9, Deck 10, Deck 11, Deck 14

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

Balcony Classic (BC)

Balcony Premium (BP)

Deck 2

Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 8, Deck 9, Deck
10, Deck 11, Deck 12, Deck 14

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

Mini-Suite

Suite

Deck 6, Deck 7, Deck 8

Deck 7, Deck 9, Deck 11, Deck 14

อัตราค่าบริการนี้รวม
o ห้องพักบนเรือสาราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาการชาระเงินมา)
o อาหารบนเรือสาราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสาราญ ตามที่ทางเรือสาราญ กาหนดว่า
รวมอยูใ่ นราคาทัวร์แล้วเท่านัน้
o ค่าภาษีท่าเรือแล้ว
o เจ้าหน้าที่บริษทั คอยอานวยความสะดวก
 ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท
 ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ล ูกค้าสารองจ่าย และทาเบิกคืน
ภายหลังได้ )
ค่าทิปพนักงานบนเรือสาราญ ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเป็ นธรรมเนียมสาหรับการล่องเรือสาราญ ในส่วนนี้
ล ูกค้าต้องไปชาระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ
***** หมายเหต ุ สาหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ *****
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อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผูใ้ หญ่ ท่านละ 15.50 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-13ปี )
ท่านละ 7.75 USD (ชาระวันสุดท้ายบนเรือ COSTA FIRENZE)
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือสาราญจอด
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง จาก กรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง ไป-กลับ ท่านละ 500 บาท
4. อาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรือ
5. ค่าเพคเกจน้าดื่มบนเรือสาราญ
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
7. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
การชาระเงิน
ชาระค่าบริการทัวร์แบบเต็มจานวน หลังจากมีการทาจองสารองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วไม่เกิน 2 วันทา
การ เท่านัน้
ชำระเงินโดยโอนเงินเข้ำบัญชีกรรมกำรบริษัท รักยิ้ มทัวร์ ชื่อบัญชี : อรินทร์ชยำ บรรเจิดศิริ
ธนำคำรกสิกรไทย เลขที่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบัง
ธนำคำรไทยพำณิชย์ เลขที่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบัง)
ธนำคำร กรุงเทพ เลขที่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)
ธนำคำรกรุงไทย
เลขที่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบัง)
ธนำคำรทหำรไทย เลขที่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบัง
หลังจำกทำกำรโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้ำหนังสือเดินทำง(พำสปอร์ต)พร้อมระบุหมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อกลับ
ระบุโปรแกรม วันเดินทำงมำทีไ่ ลน์ออฟฟิ ค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 /
0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip หรืออีเมลล์
E-Mail: rakyimtour@gmail.com

การยกเลิก
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงิน (ไม่คืนเงินในทุกกรณี ) แต่หากมากกว่า 14 วันของการ
เดินทาง ทางบริษทั ฯ จะพยายามทาการเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสารให้กบั ทางลูกค้า
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หมายเหต ุ :
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผเู้ ดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอาย ุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
นับจากวันที่เดินทาง กรณีอายหุ นังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทาเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กบั ทางบริษทั ฯอีกครัง้
หากมีการผิดพลาดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาบริการทัวร์ หรือชาระค่าบริการทัวร์เต็มจานวนแล้ว ในกรณีที่หนังสือเดินทาง
ผูโ้ ดยสารไม่ถึง 6 เดือน ณ.วันที่เดินทาง
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