
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก : 27 ตุลาคม 2563 (องัคาร) กรุงเทพฯ – แหลมฉบงั  

09:00  พรอ้มกนั ณ โรงแรมรามาดา แม่น ้า  

น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่ท่าเรอืแหลมฉบงั  จงัหวดัชลบุร ี  

11:00 ถงึท่าเรอืแหลมฉบงั เพือ่ท าการเชค็อนิขึน้เรอืส าราญ “Costa Firenze” เรอืส าราญขนาด

ใหญ่ทีจ่ผุูโ้ดยสารไดม้ากกว่า 5,000 คน มหีอ้งพกั 2,136 หอ้ง พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกครบ

ครนั โปรดเตรยีมเอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเชค็อนิ ดงันี ้

< พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทีม่อีายุการใชง้านเหลอืมากว่า 6 เดอืน  

< ตั๋วเรอื, Boarding Form ของ Costa  

< ใบ ต.ม.ขาเขา้ – ขาออกประเทศไทย (ส าหรบัชาวต่างชาต)ิ  

เพือ่ผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ, การตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง, การตรวจ X-RAY  สมัภาระกอ่นขึน้เรอื 

       * หมายเหตุ: ทางเรอืจะเปิดใหท้ าการเชค็อนิ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ช ัว่โมง ก่อนเรอืออกจากท่า 

* 

ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่เรอืส าราญอติาลสุีดหรู  Costa Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่เชค็อนิขึน้เรอืแลว้ ท่านสามารถตรงไปทีห่อ้งพกัของท่าน ท่านจะพบ Costa Card และเอกสาร

ต่างๆ บนหอ้งพกัของท่าน  เชญิท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรอื ช ัน้ 10  ตามอธัยาศยั 

บ่าย Emergency Drill :  ขอเชญิท่านน าเสือ้ชชูพีมารว่มซอ้มการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื

ทีทุ่กท่านตอ้งเขา้รว่ม 

   หมายเหตุ !!!  ทางเรอืจะประกาศเวลาทีแ่น่นอนในการท า Emergency Drill  อกีคร ัง้   

17:00   เรอืออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ “สหีนุวลิล”์ (Sihanoukville), ประเทศกมัพูชา 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื ตามรอบทีม่เีอกสารระบุไวใ้นหอ้งพกั หรอื เลอืก

รบัประทานอาหารทีห่อ้งบุฟเฟ่ตต์ามอธัยาศยั 

  โดยปกตเิวลาอาหารค ่าตามมาตราฐานเอเซยี  แบ่งเป็น 2 รอบ  

   รอบแรกเร ิม่  ตัง้แต่เวลา 17:30  ||| รอบสองเร ิม่ ตัง้แต่เวลา 20:00 

ระวางขบัน ้า  135,500 ตนั  / ความยาวของเรอื 323.3 เมตร /  ความกวา้งของเรอื  37.2 เมตร  / จ านวนผูโ้ดยสาร สูงสุด 5,246 ท่าน   

จ านวนหอ้งพกั 2,136  หอ้ง /  จ านวนช ัน้ใหบ้รกิาร (Deck)  15 / เปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการ  2020 



 

 

หลงัอาหารเชญิท่านสนุกสนานกบัวนัเวลาทีสุ่ดแสนอสิระตามอธัยาศยั อาทเิชน่  เสีย่งโชคกนัที่

หอ้งคาสโิน, ฟังเพลง ณ หอ้งเลาจน์  บารเ์ครือ่งดืม่  หรอื ชมโชวอ์นัตระการตาทีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ย

ระบบแสงสเีสยีงทีจ่ะสบัเปลีย่นหมุนเวยีนมาใหท้่านไดช้มในทุกๆ วนั 
 

 

วนัทีส่อง : 28 ตุลาคม 2563 (พุธ) สหีนุวลิล,์ ประเทศกมัพูชา 

Welcome to Sihanoukville 
เรอืเทยีบท่า 10:00 – 20:00 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั 

เชา้นีท้่านสามารถออกก าลงักายดว้ยการจ็อกกิง้, ว่ายน ้า หรอื การเตน้ตามจงัหวะเพื่อความสด

ชืน่ 

10:00 เรอืเทยีบท่าทีเ่มืองสหีนุวลิล,์ ประเทศกมัพูชา  หรอื กรุงพระสหีนุ เมอืงทีค่นไทยรูจ้กักนัในชือ่ว่า 

“กมัปงโสม” เป็นเมอืงชายทะเลยอดนิยมมากทีสุ่ดของกมัพูชา เป็นเมอืงเอกของจงัหวดัสหีนุวลิล ์

อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 246 กโิลเมตร ก่อตัง้โดยพระบาทสมเด็จพระนโรดม สหีนุเมื่อปี ค.ศ. 

1964  

เชญิท่านอสิระพกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื ส าหรบัท่านทีจ่อง

ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายทีท่างเรอืแจง้ เพือ่รอเรยีกลงจากเรอื  ส่วน

ท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรอืไดภ้ายหลงัตามที่เรอืแจง้  อย่าลืมน า 

Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง   

  สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า  

< Ream National Park     อุทยานแห่งชาตเิรยีม ใหท้่านไดใ้กลช้ดิกบัธรรมชาต ิพบสตัวห์ายากและวถิชีวีติชาว

พืน้เมอืง 

< Ou Chheuteal Beach ชายหาดยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของเมอืงนี ้

< Golden Lion [Photo Stop] วงเวยีนสงิโตคู่ 

< Sokha Beach [Private beach]      พกัผ่อนในรสีอรท์ 5 ดาวบนหาดส่วนตวั 

*แนะน าซือ้ทวัรเ์พิม่เตมิ ไม่รวมในราคาทวัร*์ 

    
หมายเหตุ  ท่านทีล่งจากเรอืกรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างนอ้ย 1 ช ัว่โมง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 

เชญิชมการแสดงโชวอ์นัตระการตาทีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีงทีจ่ะสบัเปลีย่นหมุนเวยีนมา

ใหท้่านไดช้มในทุกๆ วนั ณ หอ้งเธยีรเ์ตอร ์ช ัน้ 4 และ ช ัน้ 5 หรอืเลือกเพลิดเพลินกบับารแ์ละ

เลานจต่์างๆ   หรอืเสีย่งโชคกบัคาสโิน  รวมถงึชอ้ปป้ิงในรา้นคา้ปลอดภาษีบนเรอื 



 

 

 

20:00  เรอืออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ “ฟูมาย (โฮจมินิห)์ม ิ

 

วนัทีส่าม : 29 ตุลาคม 2563 (พฤหสั) ล่องทะเล 

@ Sea @ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 

เชญิท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้

Facilities ต่าง ๆ ทีม่ีอยู่มากมาย :  อาทิเชน่ ยามเชา้ท่านสามารถสนุกสนานกบัการออกก าลงั

กายดว้ยการเตน้ตามจงัหวะกบัคอสตา้ทีม เพื่อความสดชืน่ หรอืชมการสาธิตการท าอาหาร

กบัเชฟมอือาชพี,  รว่มสนุกสนานและลุน้ไปกบัผูเ้ขา้รว่มการแข่งขนัปิงปองทวัรน์าเมน้ต ์ เป็นตน้ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกั หรอื หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื   

ยามบ่าย  รว่มสนุกสนานกบัการเตน้รุมบา้กบัแดนเซอรม์อือาชพี,  เลอืกฟังเพลงไปกบัแนวเพลงทีท่่านชืน่

ชอบ,  ชวนกว๊นเพือ่นๆ ทีช่ ืน่ชอบการเล่นไพ่นกกระจอกมาสนุกสนานไปดว้ยกนั (มค่ีาบรกิารจอง

โตะ๊ – ไม่รวมในรายการ),   เพลนิเพลดิและผ่อนคลายกบัคอรส์สปา ซึง่ทางเรอืมโีซนสปาทีห่รูหรา

ไวใ้หบ้รกิารท่าน  (ค่าใชจ้า่ยสปาไม่รวมในรายการนี)้,    

 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกั หรอื หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื  



 

 

ค ่าวนันี ้เชญิรว่มสนุกสนานไปกบั  ”Golden Party” หรอื ราตรสีีทอง รว่มแต่งกายธมีสีทอง

อรา่มตา  และมารว่มกนัเตน้ร าตามจงัหวะ ดนตรอีนัเรา้ใจ เพือ่ท าใหร้าตรแีห่งค ่าคนืนีเ้ป็นของเรา  

 
 

 

วนัทีส่ี ่: 30 ตุลาคม 2563 (ศุกร)์ ฟูมาย (โฮจมินิห)์, เวยีดนาม 

Welcome to Phu My 
  เรอืเทยีบท่า 07:00 – 18:00  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 

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

  ขอตอ้นรบัท่านสู่ ประเทศเวยีดนาม  ประเทศทีไ่ดช้ ือ่ว่ามชีายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกยาวจากเหนือ

จรดใต ้เป็นระยะทางถงึ 3,260 กโิลเมตร และเป็นปากทางแม่น ้าทีเ่รยีกว่า "มงักรเกา้สาย" ท่าเรอื

ฟูมาย เป็นหน่ึงในท่าเรอืส าคญั ถือเป็นประตูสู่เวียดนามตอนใต ้  ตัง้อยู่ห่างจากนครโฮจมิินห ์

ออกไปเพยีง 67 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง โดยประมาณ 1.30 ช ัว่โมง  

เชญิท่านอสิระพกัผ่อนบนเรอืตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื ส าหรบัท่านทีจ่อง

ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื เชญิทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรอืแจง้ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทาง

ท่องเทีย่วเอง จะสามารถลงจากเรอืไดภ้ายหลงัตามทีเ่รอืแจง้   

อย่าลมืน า Costa card ตดิตวัมาดว้ยทุกคร ัง้ทีล่งและขึน้เทีย่วบนฝ่ัง   

  สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า : 

นครโฮจมินิห ์(จากท่าเรอืใชเ้วลาประมาณ 1.30 – 2.00 

ชม.) 
เมอืงหวุงเต่า (จากท่าเรอื 1.00 – 1.30 ชม.) 

< Notre Dame Cathedral of Saigon ~ โบสถค์าทอลคิ  ❖ Thuy Van  ~ หาดถุ่ยวนั 

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

< Tan Dinh Church ~ โบสถส์ชีมพู ❖ White Palace Villa Blanche ~ วลิล่าบลองเช ่

< President Ho Chi Minh Statue ~จตุัรสักลางเมอืง ❖ Niet Ban Tinh Xa Pagoda ~ วดัพระนอน 

< Ho Chi Minh City Hall ~ ศาลากลาง ❖ วดั Tinh Xa Ngoc Bich  



 

 

 
 

หมายเหตุ  ท่านทีล่งจากเรอืกรุณากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างนอ้ย 1 ช ัว่โมง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกัหรอือสิระตามอธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื    

เชญิรว่มสนุกสนาน และ เพลดิเพลนิ กบักจิกรรมต่างๆ ทีไ่ดร้บัการคดัสรรไวบ้นเรอืส าราญ  

18:00   เรอืออกจากท่ากลบัสู่ “ท่าเรอืแหลมฉบงั” ประเทศไทย 

 

 

วนัทีห่า้ : 31 ตุลาคม 2563 (เสาร)์ ล่องทะเล 

@ Sea @ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั 

เชญิท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้

Facilities ต่าง ๆ ทีม่อียู่มากมาย : อาทเิชน่ จอ๊กกิง้ไปตามลู่บนดาดฟ้าเรอื,  หรอืจะรว่มการเตน้

ตามจงัหวะกบัคอสตา้ทมี เพือ่ความสดชืน่,  ชมการสาธติการท าคอลเทลกบับารเ์ทนดีม้อือาชพี 

เป็นตน้ 

 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั   

ยามบ่าย  รว่มฉลองและสนุกสนานกบัปารต์ีห้นา้กากหลากสแีบบเทศกาลคาลนิวลัของอติาล ี “Carnival 

of Viareggio” 



 

 

 
 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื หอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

ค ่าคืนนีส้นุกสนานไปกบัการเสี่ยงโชคในคาสิโน หรอื ลุน้ไปกบัตูส้ล็อตแมสชนี ตามอธัยาศยั  

(สามารถดูรายละเอยีดกจิกรรมไดจ้าก “Today”  อกีคร ัง้)  

คนืนี ้  ขอใหท้่านน ากระเป๋าใหญ่ ทีผู่กป้ายตดิกระเป๋าใหม่ เรยีบรอ้ยแลว้ วางไวห้นา้หอ้ง ภายในเวลาที่

เรอืก าหนด (ตรวจสอบเวลาจาก “Today”)   ทางเจา้หนา้ทีเ่รอืจะน าไปเก็บ และ น าลงจาก

เรอืใหท้่านเพื่อความสะดวกในการขึน้ฝ่ังเมื่อเรอืเทียบท่าทีแ่หลมฉบงั เรยีนแนะน าให ้

ท่านเตรยีมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัใส่ของใชส่้วนตวัเพือ่ลงจากเรอืในวนัรุง่ขึน้ 

 

 

วนัทีห่ก : 01 พฤศจกิายน 2563 (อาทติย)์ แหลมฉบงั – กรุงเทพฯ  

Welcome Back to Leam Chabang 
เรอืเทยีบท่าต ัง้แต่เวลา 08:00 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั 

07:00 ขอใหทุ้กท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย  พรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ  

08:00  เรอืเทยีบท่าเรอื แหลมฉบงั, ประเทศไทย  

หลงัจากตรวจรบัสมัภาระ และ ผ่านขัน้ตอนตรวจลงตราหนังสือเดินทาง พรอ้มพิธีการทาง

ศุลกากรแลว้  น าท่านเดนิกลบัทางสู่กรุงเทพมหานคร  

เทีย่ง  ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ       

 

หมายเหตุ วนัและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถตรวจสอบไดจ้าก “Today ~ ข่าวสารบนเรอื” อกีคร ัง้ 

 

 
 


