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สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรคูรัง้หน่ึงในชีวิตกบั 

การลอ่งเรอืส าราญระดบัโลก COSTA VICTORIA 

แหลมฉบงั –สีหนวิุลล ์– เกาะฟกูว๊ก – เกาะสมยุ – 

แหลมฉบงั 

เดินทาง: 15 – 19 มกราคม 2560 

(5 วนั 4 คืน) 

ราคาเริม่ตน้ 14,999 บาท 
 

ท่ีนัง่จ านวนจ ากดั...จองกอ่น...มีสิทธ์ิกอ่น ราคาพิเศษน้ีจองภายใน  

14 ตลุาคม 2559 
 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ – แหลมฉบงั                        (1) 
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หมายเหต ุ  ฟรี รถรบัส่ง ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการใชบ้ริการรถรบั-ส่ง จาก กรงุเทพ-ท่าเรือแหลม

ฉบงั-กรงุเทพ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้ ระหว่างการท าจอง  

11.00 น.  พรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่าน  

11.30 น. น าท่าน ออกเดินทางสูท่่าเรือแหลมฉบงั 

14.00 น. เดินทางถึง ท่าเรอืแหลมฉบงั (ทกุท่าน ตอ้งเตรียมหนงัสือเดินทางท่ีมีอายมุากกว่า 6 เดือน) น า

ทกุท่านท าการเช็คอินขึ้นเรือ COSTA VICTORIA ซ่ึงเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 

75,166 ตนั แบ่งเป็น14 ชัน้ สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 2,394 ท่าน ท่ีหรหูราในสไตล์

ยโุรป พรอ้มบริการในระดบัสากล บนเรือส าราญท่านจะไดพ้บกบัความบนัเทิงหลากหลายรปูแบบ 

เต็มอ่ิมกบัอาหารสไตลย์โุรป และ อาหารเอเชีย 5 มื้อตอ่วัน ชมการแสดงแสนอลงัการทกุคืนหลัง

อาหารท่ี โรงละคร Festival ร่ืนเริงกับการรอ้งเพลงและเตน้ร า ท่านสามารถออกลีลาแดนซ์

กระจายท่ี ผบั Rock Star Disco **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือ

ส าราญ COSTA VICTORIA จะจดัขึน้ในวันถดัไปไดจ้ากเอกสาร Today ท่ีจะสง่ถึงหอ้งพกัของท่าน

ทกุคืน** 

 *** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภยัตาม

หลกัสากล (Muster Drill) โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสารทกุท่านมารายงานตวัยงัจดุท่ีก าหนดไว ้โดย

สงัเกตจดุรวมพลของแต่ละ่ท่านได ้ท่ีแผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน*** 

17.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria ออกจากท่าเรือแหลมฉบงัตดัผา่นอ่าวไทยสูน่า่นน า้สากล 

19.00 น.  อาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกับความ

เพลิดเพลินในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีไดร้บัการคดัสรรไวบ้เรือส าราญ COSTA VICTORIA 

 หมายเหต ุทกุท่านสามารถเลือกซ้ือแพคเกจเคร่ืองดื่มบนเรือได ้ตลอดการเดินทาง 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  

09.00 น. เ รื อ ส า ร าญ  Costa Victoriaเข ้ า เ ที ย บ ท่ า เ มื อ ง สี ห น ุ วิ ล ล ์

(Sihanoukville) *** อิสระให้ท่านเลือกซ้ือทัวรเ์สริมบนฝ่ังท่ีทาง

เรือมีบริการค่ะ***โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้ร ูจ้ักกันในนาม "เมืองกมั

ปงโสม" ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดบัหนึ่งของกมัพชูา และ

ยังเป็นเมืองท่าส าคัญ โดยมีท่าเรือน ้าลึกระดับสากล ( International 

วนัท่ีสอง สีหนวิุลล,์ ประเทศกมัพชูา  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)           

(2)  
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Port) แห่งเดียวของกัมพชูาอีก และเป็นเมืองท่ีติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สดุยอดหาดใน

เอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่านพักผ่อนใน

หอ้งพักเคบินส่วนตวั หรือ เพลิดเพลินไปกบับริการตา่ง ๆ ท่ีเรือส าราญ Costa Victoria คดัสรร

ไวใ้หเ้ลือก หรือ เลือกท่ีจะไปแวะเยือน เย่ียมชมเมืองสหุนวิุลลด์ว้ยตนเอง  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 

 อิสระใหท้่านไดเ้ลือกใชบ้ริการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ บนเรือส าราญ COSTA VICTORIA 

ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการของหอ้ง Pompeii Spa & Fitness Center สว่นท่านท่ีชื่นชอบการช้

อปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลนิไปกบัการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ีระลึก สินคา้แบรนดต์า่งๆ ท่ี

รา้น Duty Free บนเรือส าราญ ส าหรบัท่านท่ีชอบการเสี่ยงดวงหอ้ง Casino บนเรือส าราญ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านไดเ้ป็นอย่างดี 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

หลังอาหารค า่ ชมการแสดงท่ีโรงละคร Festival ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ หอ้งพักส่วนตัวของ

ท่าน 

22.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria ออกจากท่าเมืองสีหนวิุลล ์

 

 

 

 

 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  

 

08.00 น. เรือส าราญ Costa Victoria จอดทอดสมอหนา้เกาะฟูก๊วก(Phu Quoc)” เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสดุใน

เวียดนาม ห่างจากแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมี

ชื่อเสียงมากของประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นสวรรค์เขตรอ้นอันแสนเงียบสงบท่ามกลางน า้

ทะเลสีฟ้าคราม ซ่ึงไดร้ับความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก *** อิสระใหท่้านเลือกซ้ือ

ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีทางเรอืมีบรกิารค่ะ*** 

 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของ เกาะฟกูว๊ก  

- Ho Quoc Pagoda วัดทางพุทธศาสนาท่ีสร้างขึ้นบนเนินเขา

บริเวณชายฝัง่ดา้นตะวันออก ซ่ึงกล่าวไดว่้าเป็นจดุชมวิวทิวทัศน์

ยามอาทิตยข์ึ้นเหนืออ่าวไทยไดส้วยท่ีสดุของเกาะฯ ชมเจดียอ์งค์

ใหญ่ท่ีสดุบนเกาะฟูก๊วกท่ีตัง้อยู่โดดเด่นประจันหนา้กับทอ้งทะเล 

ภายในวัดมีรปูป้ันทางพทุธศาสนาตั้งรายเรียงอยู่บนลานหนา้

บนัไดทางขึน้สกัการะขอพรเจา้แมก่วนอิมประดิษฐานอยู่ในวัด  

- หมู่บา้นประมง Ham Ninh ซ่ึงในดั้งเดิมนั้นชาวบา้นในหมู่บา้นนี้จะใชป้ลาเพียงอย่างเดียวใน

การด ารงชีวิต แตเ่มื่อไม่กี่ปีท่ีผ่านมาเมื่อการท่องเที่ยวกลายมาเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกั 

วนัท่ีสาม เกาะฟกูว๊ก, ประเทศเวียดนาม  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)           

(3)  
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ชาวบา้นไดเ้ปลี่ยนการด ารงชีวิตดว้ยการขายอาหารทะเล และการขายหัตถกรรมสินคา้ของท่ี

ระลึก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 

 อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศัยในหอ้งพกัเคบินของท่าน ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการของหอ้ง 

Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนท่านท่ีชื่นชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการ

เลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ีระลึก สินคา้แบรนดต์า่งๆ ท่ีรา้น Duty Free บนเรือส าราญ ส าหรบัท่าน

ท่ีชอบการเสี่ยงดวงหอ้ง Casino บนเรือส าราญสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านไดเ้ป็น

อย่างดี 

17.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria ออกเดินทางจากเกาะฟูกว๊ก มุง่ส ูเ่กาะสมยุ 

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ หลังอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร 

Festival กอ่นกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัสว่นตวัของท่าน 

 

  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

09.00 น. เรือส าราญ Costa Victoria จอดทอดสมอหนา้เกาะสมยุ 

 *** อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝ่ังท่ีทางเรือมีบริการ

คะ*** 

 การเดินทางบนเกาะสมยุ บนเกาะสมยุการเดินทางคอ่นขา้งที่จะ

สะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎรภ์กัดี และก็ยงัมีรถ

สองแถวที่ว่ิงรอบเกาะไวใ้หบ้ริการ ตัง้แตเ่วลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เร่ิมกนัตัง้แต ่30 บาท ไป

จนถึง 60 บาท ตามแตร่ะยะทาง แท็กซ่ีก็มีแตร่าคาตอ้งตกลงกนัเอง ไมม่ีมิเตอร ์หรือใครอยากจะ

เชา่รถขบัเองก็มีตัง้แตร่ถยนตจ์นถึงมอเตอรไ์ซค ์รา้นใหเ้ชา่รถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสกัมีให้

เลือกหลายรา้นเลย ราคาก็แตกตา่งกนัไปเร่ิมตน้ท่ี มอเตอรไ์ซค ์200 บาท รถจ๊ิป 800 บาท ตอ่

วัน มอเตอรไ์ซคร์บัจา้งเกาะสมยุก็มีแตร่าคาจะแพงกว่ารถสองแถวสกัหนอ่ยเร่ิมตน้ท่ี 30 บาท  

 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในเกาะสมยุ เกาะสมยุมีแหลง่ท่องเท่ียวส าคญัท่ีมีชื่อเสียงมากมาย

และหลากหลายรปูแบบ เชน่ หาดเฉวง หาดละไม หาดทอ้งตะเคียน หาดแมน่ า้ หาดหนา้ทอน หินตา

หินยาย น า้ตกหนา้เหมือง วัดพระใหญ่ หรือศนูยว์ัฒนธรรมวัดละไม เป็นตน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 

บ่าย อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศัยในหอ้งพกัเคบินของท่าน ทา่นสามารถเลือกใชบ้ริการของหอ้ง 

Pompeii Spa & Fitness Center สว่นท่านท่ีชื่นชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบัการ

เลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ีระลึก สินคา้แบรนดต์า่งๆ ท่ีรา้น Duty Free บนเรือส าราญ ส าหรบัท่าน

ท่ีชอบการเสี่ยงดวงหอ้ง Casino บนเรือส าราญสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านไดเ้ป็น

อย่างดี 

18.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria เดินทางออกจากเกาะสมยุ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  

วนัท่ีสี่  เกาะสมยุ, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)           

(4)  
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 หลงัอาหารค า่ ชมการแสดงที่โรงละคร Festival กอ่นกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัเคบินสว่นตวัของ

ท่าน 

 

หมายเหต ุ

ในเย็นวนัน้ีท่านจะไดร้บัป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน

จะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หนา้หอ้ง ก่อนเท่ียงคืน โดยแยกขา้วของเครื่องใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋า

เดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชี

ค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถกูส่งมาใหท่้านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัร ุง่ข้ึน ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการช าระผ่าน

บตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชารจ์ค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดย

อตัโนมติั 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 

08.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria เขา้เทียบทา่แหลมฉบงัหลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสือเดินทาง 

ศลุกากร และรบักระเป๋า สมัภาระการเดินทางแลว้ เดนิทางกลบัเขา้สูก่รงุเทพฯ  

 ส าหรบัคณะท่านท่ีไดใ้ชร้ถรบัสง่ไปยงักรงุเทพเดินทางกลบัพรอ้มคณะ  

 

................................................................................................................................... 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

แบบหอ้งพกั      ผ ูใ้หญ่ท่านละ่ 

 (พกั 2 ท่านต่อหอ้ง) 

 ผ ูใ้หญ่คนท่ี 3 และ 4 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

   พกัเด่ียว 

หอ้งพกัแบบไมม่ีหนา้ตา่ง     14,999       11,999       7,999   21,999 

หอ้งพกัแบบมีหนา้ตา่ง     18,999       11,999       7,999   24,999 

หอ้งพกัแบบมีระเบียง     21,999   โปรดสอบถาม   โปรดสอบถาม   29,999 

หอ้งพกัแบบมินสิวีทมีหนา้ตา่ง     23,999       11,999       7,999   39,999 

หอ้งพกัแบบมินสิวีทมีระเบียง     26,999       11,999       7,999   44,999 

หอ้งพกัแบบสวีทมีหนา้ตา่ง     29,999       11,999       7,999   51,999 

 

วนัท่ีหา้  ท่าเรอืแหลมฉบงั – กรงุเทพฯ                 

(5)  
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อตัรานีไ้ม่รวม 
ค่าทปิพนักงานบนเรือท่านล่ะ1,750 บาท ตลอดการเดินทาง 5 วนั ซ่ึงเป็นธรรมเนียมส าหรับการล่องเรือส าราญ 
ช าระพร้อมราคาทวัร์งวดสุดท้าย  ****หมายเหตุ ส าหรับทวัร์เสริมบนฝ่ังสามารถสอบถามเพิม่เติมได้
ค่ะ****** 

 
อตัรา ค่าบริการ ทวัร์เสริม  
สีหนุววิล์    ท่านละ 3,500 บาท รถรับส่ง+อาหารเทีย่ง+ไกด์+ค่าเข้าชม 

     � City Tour Sihanoukville , วงเวยีน Golden Lions , วดั Krom, หาด Sokha,ตลาด Psa Leu   
เกาะฟูก๊วก  ท่านละ  1,800 บาท รถรับส่ง+อาหารเทีย่ง+ไกด์+ค่าเข้าชม 
🚌 พพิธิภัณ์คุก ฟูก๊วก , วดั Dinh ba,ไปดูโรงงานไข่มุก , วดั Dinh Cau   
เกาะสมุย    ท่านละ  1,000 บาท รถรับส่ง+อาหารเทีย่ง+ไกด์+ค่าเข้าชม 
� วดัพระใหญ่เกาะฟาน ,น า้ตกหน้าเมือง ,หินตาหินยาย ,จุดชมววิ ,ศาลเจ้ากวนอู ,ตลาดเก่าหน้าทอน 
 

ขนาดของห้องพกับนเรือ 
หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง (INSIDE CABIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งพกัแบบมีหนา้ต่าง (OCEAN VIEW CABIN) 
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หอ้งพกัแบบมีระเบียงง (BALCONY CABIN) 

 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวม: 

1. หอ้งพักบนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบหอ้งพักท่ีท่านได้

ท าการช าระเงนิมา) 

2. รถรบัสง่จากกรงุเทพ-ท่าเรือแหลมฉบงั-กรงุเทพ 

3. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ,ภาษีท่าเรือ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

5. คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 

70 ปี) 

6. คา่รกัษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 
อตัราน้ีไม่รวม: 

1. คา่ทิปพนกังานบนเรือ ท่านละ 1,750 บาท 

2. คา่ทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 

3. อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเตมิกบัทางเรือ 

4. คา่แพคเกจน า้ดื่มบนเรือส าราญ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

6.  คา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่วีซ่าส าหรบัชาวตา่งชาติ 
7.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท ์คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

 

 การช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงินเต็มจ านวนต่อผ ูโ้ดยสารหน่ึงท่าน หลงัจากมีการท าจองส ารองท่ีนัง่

แลว้ 2 วนัท าการ ส าหรบัการจองทวัรเ์รอืส าราญครัง้น้ี 

 การยกเลิก 
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 หากมีการยกเลิกทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิ แตท่างผูโ้ดยสารสามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทาง

ไดก้อ่นวันเดินทาง 15 วัน 

หมายเหต:ุ 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืน

คา่ทวัรใ์หไ้ด ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษทัจะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได ้

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อันเกิดจากเหตสุดุวิสัย เช่น อบุัติเหต ุภยัธรรมชาต ิ
การนดัหยดุงาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

 

 รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสาร

เครือ่งบิน, ค่าธรรมเนียมของตัว๋และภาษีน ้ามนั และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทาง

บรษิทัอีกครัง้ 


