
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 สิทธิพิเศษจองภายใน 14 ก.พ. 63 น้ีเท่าน้ัน 
< ฟรี Upgrade จาก Classic to Premium Type [ห้องพักช้ันบน] 

< ฟรี รถรบั – ส่ง | กรุงเทพ – ท่าเรอื – กรุงเทพ  

< ฟรี เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี [นับจากวันเดินทาง] หรือ ผู้ใหญ่ช าระเพียง 50% กรณีพักเป็นเตียงท่ี 3 หรือ 4 ในห้อง [รับ

สิทธ์ิ 1 ท่าน ต่อ 1 ห้อง]  

< ลด ค่ามัดจ าทันที 50% เหลือช าระ เพียง 5,000 บาทต่อท่าน  

< ลด ทันที ห้องละ 1,000 บาท ส าหรับผู้สูงอายุ อายุเกิน 60 ปี  [นับจากวันเดินทาง] 

 



วันแรก : 27 ตุลาคม 2563 (อังคาร) กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง  

09:00  พร้อมกนั ณ โรงแรมรามาดา แม่น ้ า  
น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ท่าเรือแหลมฉบงั  จงัหวดัชลบุรี   

11:00 ถึงท่าเรือแหลมฉบงั เพื่อท าการเช็คอินขึ้นเรือส าราญ “Costa Firenze” เรือส าราญขนาดใหญ่ที่จุผูโ้ดยสารได้
มากกวา่ 5,000 คน มีหอ้งพกั 2,136 หอ้ง พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน โปรดเตรียมเอกสารที่ตอ้งใชใ้น
การเช็คอิน ดงัน้ี 

< พาสปอร์ตผูเ้ดินทางที่มีอายกุารใชง้านเหลือมากวา่ 6 เดือน  
< ตัว๋เรือ, Boarding Form ของ Costa  
< ใบ ต.ม.ขาเขา้ – ขาออกประเทศไทย (ส าหรับชาวต่างชาติ)  

เพือ่ผา่นขั้นตอนการเช็คอิน, การตรวจลงตราหนงัสือเดินทาง, การตรวจ X-RAY  สมัภาระก่อนขึ้นเรือ 
       * หมายเหตุ: ทางเรือจะเปิดให้ท าการเช็คอิน ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ช่ัวโมง ก่อนเรือออกจากท่า * 

ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือส าราญอิตาลสุีดหรู  Costa Firenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือเช็คอินขึ้นเรือแลว้ ท่านสามารถตรงไปที่หอ้งพกัของท่าน ท่านจะพบ Costa Card และเอกสารต่างๆ บนห้องพกั
ของท่าน  เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรือ ชั้น 10  ตามอธัยาศยั 
 
 
 

ระวางขับน า้  135,500 ตนั  / ความยาวของเรือ 323.3 เมตร /  ความกว้างของเรือ  37.2 เมตร  / จ านวนผู้โดยสาร สูงสุด 5,246 ท่าน   
จ านวนห้องพัก 2,136  ห้อง /  จ านวนช้ันให้บริการ (Deck)  15 / เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ  2020 



บ่าย Emergency Drill :  ขอเชิญท่านน าเส้ือชูชีพมาร่วมซอ้มการสาธิตระบบความปลอดภยับนเรือที่ทุกท่านตอ้งเขา้
ร่วม 

   หมายเหตุ !!!  ทางเรือจะประกาศเวลาที่แน่นอนในการท า Emergency Drill  อีกคร้ัง   
17:00   เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ “สีหนุวลิล”์ (Sihanoukville), ประเทศกมัพชูา 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรือ ตามรอบที่มีเอกสารระบุไวใ้นห้องพกั หรือ เลือกรับประทาน

อาหารที่หอ้งบุฟเฟ่ตต์ามอธัยาศยั 
  โดยปกติเวลาอาหารค ่าตามมาตราฐานเอเซีย  แบ่งเป็น 2 รอบ  
   รอบแรกเร่ิม  ตั้งแต่เวลา 17:30  ||| รอบสองเร่ิม ตั้งแต่เวลา 20:00 

หลงัอาหารเชิญท่านสนุกสนานกบัวนัเวลาที่สุดแสนอิสระตามอธัยาศยั อาทิเช่น  เส่ียงโชคกนัที่ห้องคาสิโน, ฟัง
เพลง ณ หอ้งเลาจน์  บาร์เคร่ืองด่ืม  หรือ ชมโชวอ์นัตระการตาที่พร่ังพร้อมดว้ยระบบแสงสีเสียงที่จะสับเปล่ียน
หมุนเวยีนมาใหท้่านไดช้มในทุกๆ วนั 

หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก “Today ~ ข่าวสารบนเรือ” อีกคร้ัง 
 

  พักค้างคนืบนเรือส าราญ Costa Firenze  



 

เรือเทียบท่า 10:00 – 20:00 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรือห้องบุฟเฟ่ตบ์นเรือตามอธัยาศยั 

เชา้น้ีท่านสามารถออกก าลงักายดว้ยการจอ็กก้ิง, วา่ยน ้ า หรือ การเตน้ตามจงัหวะเพือ่ความสดช่ืน 
10:00 เรือเทียบท่าที่เมืองสีหนุวลิล,์ ประเทศกมัพชูา  หรือ กรุงพระสีหนุ เมืองที่คนไทยรู้จกักนัในช่ือว่า “กมัปงโสม” 

เป็นเมืองชายทะเลยอดนิยมมากที่สุดของกมัพูชา เป็นเมืองเอกของจงัหวดัสีหนุวิลล์ อยูห่่างจากกรุงพนมเปญ 
246 กิโลเมตร ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุเม่ือปี ค.ศ. 1964  เชิญท่านอิสระพกัผ่อนบนเรือตาม
อธัยาศยั หรือ เลือกซ้ือทวัร์บนฝ่ังกบัทางเรือ ส าหรับท่านที่จองทวัร์บนฝ่ังกบัทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัด
หมายที่ทางเรือแจง้ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้
ภายหลงัตามที่เรือแจง้  อยา่ลืมน า Costa card ติดตวัมาดว้ยทุกคร้ังที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝ่ัง   

  สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า  
< Ream National Park     อุทยานแห่งชาติเรียม ให้ท่านไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติ พบสตัวห์ายากและวถีิชีวติชาวพื้นเมือง 
< Ou Chheuteal Beach ชายหาดยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของเมืองน้ี 
< Golden Lion [Photo Stop] วงเวียนสิงโตคู่ 
< Sokha Beach [Private beach]      พกัผอ่นในรีสอร์ท 5 ดาวบนหาดส่วนตวั 
*แนะน าซ้ือทวัร์เพิม่เติม ไม่รวมในราคาทวัร์* 

    
หมายเหตุ  ท่านที่ลงจากเรือกรุณากลบัขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกัหรือหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกัหรือหอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 

เชิญชมการแสดงโชวอ์นัตระการตาที่พร่ังพร้อมดว้ยระบบแสงสีเสียงที่จะสับเปล่ียนหมุนเวียนมาให้ท่านไดช้ม
ในทุกๆ วนั ณ หอ้งเธียร์เตอร์ ชั้น 4 และ ชั้น 5 หรือเลือกเพลิดเพลินกบับาร์และเลานจต่์างๆ   หรือเส่ียงโชคกบั
คาสิโน  รวมถึงชอ้ปป้ิงในร้านคา้ปลอดภาษีบนเรือ 

 
20:00  เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ “ฟูมาย (โฮจิมินห์)มิ 

หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก “Today ~ ข่าวสารบนเรือ” อีกคร้ัง 
  พักค้างคนืบนเรือส าราญ Costa Firenze  

วันที่สอง : 28 ตุลาคม 2563 (พุธ) สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา 
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วันที่สาม : 29 ตุลาคม 2563 (พฤหัส) ล่องทะเล 

@ Sea @ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรือหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 
เชิญท่านพกัผอ่นอยา่งอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช ้Facilities ต่าง ๆ ที่มี
อยูม่ากมาย :  อาทิเช่น ยามเชา้ท่านสามารถสนุกสนานกบัการออกก าลงักายดว้ยการเตน้ตามจงัหวะกบัคอสตา้
ทีม เพือ่ความสดช่ืน หรือชมการสาธิตการท าอาหารกบัเชฟมืออาชีพ,  ร่วมสนุกสนานและลุน้ไปกบัผูเ้ขา้ร่วม
การแข่งขนัปิงปองทวัร์นาเมน้ต ์ เป็นตน้ 

                   
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกั หรือ หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรือ   

ยามบ่าย  ร่วมสนุกสนานกบัการเตน้รุมบา้กบัแดนเซอร์มืออาชีพ,  เลือกฟังเพลงไปกบัแนวเพลงที่ท่านช่ืนชอบ,  ชวนก๊วน

เพื่อนๆ ที่ช่ืนชอบการเล่นไพ่นกกระจอกมาสนุกสนานไปดว้ยกัน (มีค่าบริการจองโต๊ะ – ไม่รวมในรายการ),   

เพลินเพลิดและผอ่นคลายกบัคอร์สสปา ซ่ึงทางเรือมีโซนสปาที่หรูหราไวใ้ห้บริการท่าน  (ค่าใชจ่้ายสปาไม่รวม

ในรายการน้ี),    

             
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกั หรือ หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรือ  

ค ่าวนัน้ี เชิญร่วมสนุกสนานไปกบั  ”Golden Party” หรือ ราตรีสีทอง ร่วมแต่งกายธีมสีทองอร่ามตา  และ
มาร่วมกนัเตน้ร าตามจงัหวะ ดนตรีอนัเร้าใจ เพือ่ท  าใหร้าตรีแห่งค  ่าคืนน้ีเป็นของเรา  

                   
หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก “Today ~ ข่าวสารบนเรือ” อีกคร้ัง 

  พักค้างคนืบนเรือส าราญ Costa Firenze  



 
 
 

วันที่ส่ี : 30 ตุลาคม 2563 (ศุกร์) ฟูมาย (โฮจิมินห์), เวียดนาม 

  เรือเทียบท่า 07:00 – 18:00  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรือหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรือ 

07:00  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ “ฟูมาย” (Phu My), ประเทศเวยีดนาม 

  ขอตอ้นรับท่านสู่ ประเทศเวียดนาม  ประเทศที่ไดช่ื้อว่ามีชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกยาวจากเหนือจรดใต ้เป็น

ระยะทางถึง 3,260 กิโลเมตร และเป็นปากทางแม่น ้ าที่เรียกว่า "มงักรเกา้สาย" ท่าเรือฟูมาย เป็นหน่ึงในท่าเรือ

ส าคญั ถือเป็นประตูสู่เวยีดนามตอนใต ้  ตั้งอยูห่่างจากนครโฮจิมินห์ ออกไปเพียง 67 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการ

เดินทาง โดยประมาณ 1.30 ชัว่โมง  

เชิญท่านอิสระพกัผอ่นบนเรือตามอธัยาศยั หรือ เลือกซ้ือทวัร์บนฝ่ังกบัทางเรือ ส าหรับท่านที่จองทวัร์บนฝ่ังกบั

ทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนดัหมายที่ทางเรือแจง้ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจาก

เรือไดภ้ายหลงัตามที่เรือแจง้   อยา่ลืมน า Costa card ติดตวัมาดว้ยทุกคร้ังที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝ่ัง   

  สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า : 

นครโฮจิมินห์ (จากท่าเรือใชเ้วลาประมาณ 1.30 – 2.00 ชม.) เมืองหวุงเต่า (จากท่าเรือ 1.00 – 1.30 ชม.) 

< Notre Dame Cathedral of Saigon ~ โบสถค์าทอลิค   Thuy Van  ~ หาดถุ่ยวนั 

< Saigon Central Post Office ~ อาคารไปรษณีย ์  Lang Ca Ong ~ วดัปลาวาฬ 

< Tan Dinh Church ~ โบสถสี์ชมพ ู  White Palace Villa Blanche ~ วลิล่าบลองเช่ 
< President Ho Chi Minh Statue ~จตัุรัสกลางเมือง  Niet Ban Tinh Xa Pagoda ~ วดัพระนอน 
< Ho Chi Minh City Hall ~ ศาลากลาง  วดั Tinh Xa Ngoc Bich  

 
หมายเหตุ  ท่านที่ลงจากเรือกรุณากลบัขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกัหรืออิสระตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกัหรือหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรือ    

เชิญร่วมสนุกสนาน และ เพลิดเพลิน กบักิจกรรมต่างๆ ที่ไดรั้บการคดัสรรไวบ้นเรือส าราญ  

18:00   เรือออกจากท่ากลบัสู่ “ท่าเรือแหลมฉบงั” ประเทศไทย 

หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก “Today ~ ข่าวสารบนเรือ” อีกคร้ัง 
  พักค้างคนืบนเรือส าราญ Costa Firenze  



 
 

วันที่ห้า : 31 ตุลาคม 2563 (เสาร์) ล่องทะเล 

@ Sea @ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรือหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรือตามอธัยาศยั 

เชิญท่านพกัผอ่นอยา่งอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช ้Facilities ต่าง ๆ ที่มี
อยูม่ากมาย : อาทิเช่น จ๊อกก้ิงไปตามลู่บนดาดฟ้าเรือ,  หรือจะร่วมการเตน้ตามจงัหวะกบัคอสตา้ทีม เพื่อความ
สดช่ืน,  ชมการสาธิตการท าคอลเทลกบับาร์เทนด้ีมืออาชีพ เป็นตน้ 
 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกัหรือหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรือตามอธัยาศยั   
ยามบ่าย  ร่วมฉลองและสนุกสนานกบัปาร์ต้ีหนา้กากหลากสีแบบเทศกาลคาลนิวลัของอิตาลี  “Carnival of Viareggio” 

 
 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรือ หรือ หอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

ค ่าคืนน้ีสนุกสนานไปกับการเส่ียงโชคในคาสิโน หรือ ลุ้นไปกับตูส้ล็อตแมสชีน ตามอัธยาศยั  (สามารถดู

รายละเอียดกิจกรรมไดจ้าก “Today”  อีกคร้ัง)  

คนืนี้   ขอใหท้่านน ากระเป๋าใหญ่ ที่ผูกป้ายติดกระเป๋าใหม่ เรียบร้อยแลว้ วางไวห้น้าห้อง ภายในเวลาที่

เรือก าหนด (ตรวจสอบเวลาจาก “Today”)   ทางเจา้หน้าที่เรือจะน าไปเก็บ และ น าลงจากเรือให้

ท่านเพือ่ความสะดวกในการขึ้นฝ่ังเม่ือเรือเทียบท่าที่แหลมฉบงั เรียนแนะน าใหท้่านเตรียมกระเป๋า

ใบเล็กส าหรับใส่ของใชส่้วนตวัเพือ่ลงจากเรือในวนัรุ่งขึ้น 

 
หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก “Today ~ ข่าวสารบนเรือ” อีกคร้ัง 

  พักค้างคนืบนเรือส าราญ Costa Firenze  



Welcome Back to Leam Chabang 

เรือเทียบท่าต้ังแต่เวลา 08:00 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรือหอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรือตามอธัยาศยั 

07:00 ขอใหทุ้กท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้รียบร้อย  พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ  

08:00  เรือเทียบท่าเรือ แหลมฉบงั, ประเทศไทย  

หลงัจากตรวจรับสมัภาระ และ ผา่นขั้นตอนตรวจลงตราหนงัสือเดินทาง พร้อมพธีิการทางศุลกากรแลว้  น าท่าน

เดินกลบัทางสู่กรุงเทพมหานคร  

เที่ยง  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ       

หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก “Today ~ ข่าวสารบนเรือ” อีกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หก : 01 พฤศจิกายน 2563 (อาทิตย์) แหลมฉบัง – กรุงเทพฯ  



 

ประเภทห้องพกับน
เรือ 

ราคาห้องพกับนเรือต่อท่าน (บาท) 
เดินทาง 27 ต.ค – 01 พ.ย 63 

Inside 
หอ้งดา้นใน 

Outside 
หอ้งมีหนา้ต่าง 

Balcony 
หอ้งมีระเบียง 

Mini Suite Suite 

CLASSIC 18,900 22,900 26,900 

35,900 39,900 PREMIUM 21,000 24,900 29,900 

STAR  25,900 N/A 32,900 

พกัเด่ียว เพิม่ท่านละ 12,000 N/A 
เตียง 3th & 4th  

ผูใ้หญ่ 
13,000 17,000 

เตียง 3th & 4th  

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 
10,000 

 
ราคานี้รวม 

 ค่าหอ้งพกับนเรือ หอ้งพกัคู่ รวม 5 คืน (พกัสองท่านต่อหอ้ง) /  ภาษีท่าเรือ  
 อาหารทุกม้ือบนเรือ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ) 
 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง  (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์) 

 
ราคานี้ไม่รวม 
 ค่าวซ่ีา (ถา้มี), ค่าทวัร์บนฝ่ัง, ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุอ่ืน ๆ  
 ค่าทิปบนเรือ ส าหรับหอ้ง Inside / Outside / Balcony ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 77.50 / เด็กอาย ุ12 – 4 ปี USD 38.75 / เด็ก

อายนุอ้ยกวา่ 4 ปี ฟรี 
 ค่าทิปบนเรือ ส าหรับหอ้ง Mini Suite / Suite  ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 92.50 / เด็กอาย ุ12 – 4 ปี USD 46.25 / เด็กอายนุอ้ย

กวา่ 4 ปี ฟรี 
 



   

เงื่อนไขการจอง    : ส่งจองพร้อมหนา้หนงัสือเดินทาง 

เงือ่นไขการช าระเงนิ    :   ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัได้รับการยืนยนัห้องพกั 
        ช าระส่วนทีเ่หลอืภายในวนัที ่30 เมษายน 2563  
เงื่อนไขการยกเลิก   :    ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินในทุกกรณี 
 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคา ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยงัว่างอยู่ 
 
หมายเหตุ 

1. ส าหรับผูเ้ดินทาง พาสปอร์ต ตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน (180 วนั) นบัจากวนัเดินทาง 
2. สตรีที่มีอายคุรรภต์ั้งแต่ 24 สปัดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหข้ึ้นเรือ 
3. ส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ทางเรือขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหข้ึ้นเรือ 
4. ในกรณีชาวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบเร่ืองวซ่ีาก่อนจอง และ ตอ้งมีวซ่ีาพร้อมก่อนเดินทาง (ไม่รวมในค่าใชจ่้าย)  
5. การอนุมติัวซ่ีาขึ้นอยูก่บัความสมบูรณ์ของเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสิทธ์ิ ของทางสถานทูต ทางบริษทัฯ เป็น

เพยีงตวัแทนในการยืน่เท่านั้น 
6. กรณีที่เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่าทวัร์ใหไ้ด ้
7. ** ส าคัญ ** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อัน

เน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ ทั้งน้ีลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคน
เขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง  และการพจิารณาเป็นของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองเท่านั้น ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศก์ไม่
สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆ ไดท้ั้งส้ิน 

8. ระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและ
ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

9. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 

10. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซ่ึงเป็นไปตามโปรแกรมการเดินทางของทางเรือ
เป็นหลกั  โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีจะค านึงถึงความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 

11. หากท่านไดท้  าการจอง และ ช าระเงินมดัจ า หรือ เตม็จ านวนแลว้ ทางบริษทั ถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขที่ระบไุวข้า้งตน้ 

 



   

Cabin / ประเภทห้องพัก:  
Costa Firenze ห้องพกัสไตล์อิตาเลียน ถูกออกแบบตกแต่งโดยให้สีสันที่ชวนให้นึกถึงยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาการ Florentine สะทอ้นแนวคิดวิถีชีวิตของชาวอิตาลีซ่ึงทุกรายละเอียดมีความส าคัญ 
หอ้งสวทีไดต้กแต่งที่โดดเด่นดว้ยสไตล ์ท่านจะรับความสะดวกสบาย พร้อมช่ืนชมความสง่างามระ
หวา่การล่องเรือของท่านไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
 

ห้องพักแบบ Premium & Classic Type 

Balcony Premium Balcony Classic [Cove] Outside Inside 

    

Size : 14.50 m2 

Deck : 6,  7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 14.50 m2 

Deck : 2 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 13.00 m2 

Classic Deck : 1 
Premium Deck : 1, 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 11, 14 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 11.80 m2 

Classic Deck : 1, 2 
Premium Deck : 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14 
Max : 2 – 4 Pax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ห้องพักแบบสวีต และ สตาร์ 

Suite Mini Suite Balcony Star Inside Star 

    

Size : 21.10 m2 

Deck : 7, 9, 11, 14 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 17.00 m2 

Deck : 6, 7, 8,  
Max : 2 Pax 

Size : 14.50 m2 
Deck : 5 
Max : 2 – 4 Pax 

Size : 11.80 m2 

Deck : 5 
Max : 2 – 4 Pax 

สิทธิพเิศษ เฉพาะ ส าหรับท่านที่เข้าพกั ห้อง Suite & Star Type 
< 24 Hours Butler Service.  
< Dedicated staff available to help you book shore excursion.  
< Reserved Restaurant exclusively for Suite & Star guests. 
< Exclusive unlimited access to Della Moda Lounge (deck 5) 
< Welcome gift/ Welcome drink/ Welcome fruit basket. 
< Complimentary 2 bottle of water in cabin [On Embark day]. 
< Complimentary Iron services hold sailing [Except Embark & Disembark day]. 
< Complimentary amenity kit in bathroom.   
< Choice of pillows (pillow menu). 
< Exclusive VIP Party. 
 



Line ID :  @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 
0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritr ip

หรือทาง E-Mail :  rakyimtour@gmail .com

ชําระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีกรรมการบริษัท รักยิ�มทัวร์

ชื�อบัญชี
ประเภทบัญชี

:    อรินทร์ชยา  บรรเจิดศิริ
:    ออมทรัพย์

   ธนาคาร                     เลขที�บัญชี                      สาขา

 กสิกรไทย
 ไทยพาณิชย์
 กรุงเทพ

 กรุงไทย

 ทหารไทย

760-2-60427–0 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

405-0-14046-4 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง
919-0-20407–4 สุขุมวิท 77 (ประเวศ)

845-0-11221-4 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

262-2-02142-2 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

หลังจากทําการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรม วันเดินทางมาที�ไลน์ออฟฟ�ศ  

-  ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ทุ ก ท่ า น ที� ใ ช้ บ ริ ก า ร  -

ติดต่อฝ�ายขาย :

คุณรักษ์ 061-2589758 / คุณเกด 093-6952758 / คุณมิน 061-3934433
คุณเบล 081-8171514 / คุณนาว 094-8866168 / คุณเหมียว 087-5894554 


