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THAI & CAMBODIA & VIETNAM    
 

แหลมฉบงั – สีหนวิุลล ์– เกาะฟกูว๊ก- เกาะสมยุ - แหลมฉบงั 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุส าคญัท่ีสดุ 

1. เรือส าราญล าน้ีปลอดเชื้อโรคเน่ืองจากมีการท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ และพนกังานบน

เรือส าราญทกุคน มีการผ่านการตรวจเชื้อโรคทกุคน 

2. ระบบรกัษาความสะอาดและป้องกนัเชื้อโรค แบบเขม้งวดสงูสดุทกุจดุบนเรือส าราญ 

3. ระหว่างการเดินทางจะมีการท าความสะอาดทกุจดุบนเรือส าราญ ในทกุช่วงเวลา 

 

ก าหนดการเดินทาง วนัท่ี 19-23 พฤษภาคม 2566 



 

วนัแรกของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบงั 

หมายเหต ุ รถรบัส่ง ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการใชบ้ริการรถรบั-ส่ง จาก กรงุเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรงุเทพ 

สามารถข้ึนรถไดท่ี้ *********************** และกรณุาแจง้ใหก้บัทางเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้ ระหว่าง

การท าจองทนัที และสามารถแจง้เพ่ิมการส ารองรถ  ล่าชา้ไดไ้ม่เกิน 30 วนั ก่อนการเดินทาง  

08.00 น. พรอ้มกัน ณ.จดุนัดพบท่ี กรงุเทพฯ ทกุท่านท าการเช็คชื่อก่อนขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ พรอ้มรับเอกสาร

ส่วนตวัเพื่อใชใ้นการท าเช็คอินท่ีท่าเรือแหลมฉบัง 

13.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบงั จ.ชลบรุี มีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

(ส าคญัมาก ***ทกุท่าน ตอ้งเตรียมหนงัสือเดินทางท่ีมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และ ผลตรวจเชื้อ

โควิด แบบ ATK เพ่ือแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีกอ่นท าการเชค็อิน ข้ึนเรือส าราญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิพิเศษของหอ้งพกัแบบ PREMIUM 

1. เลือกรอบเวลาของอาหารม้ือค ่าได ้ 

2. สามารถสัง่อาหารในรอบเชา้มาเสริฟท่ีหอ้งพกัได ้

3. หอ้งพกัอย ูช่ัน้ระดบับนๆของเรือ วิวสวย



 

ค ่า ทกุท่านสามารถรับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบท่ีไดม้ีเอกสารวาง

ไวใ้หใ้นหอ้งพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกับความเพลิดเพลินใน

กิจกรรมต่างๆ ท่ีไดรั้บการคัดสรรไวบ้นเรือส าราญ COSTA SERENA 

หมายเหต ุ ทกุท่านสามารถ

เลือกซื้อแพคเกจ

เคร่ืองด่ืมบนเรือ

ได ้ตลอดการ

เดินทาง  

 

 

 

 

 

*** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล (Muster Drill) 

โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสารทกุท่านมารายงานตวัยงัจดุท่ีก าหนดไว ้โดยสงัเกต ุจดุรวมพลของแต่ละท่านได ้ท่ีแผ่น

ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน*** 

16.00 น. เรือส าราญ COSTA SERENA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตดัผ่านอ่าวไทยสู่ นา่นน า้สากล 

 

 



 

วันท่ีสองของการเดินทาง สีหนวิุลล,์ ประเทศกมัพชูา  (อิสระเลือกซื้อทวัรเ์สริมบนฝ่ัง)       

สดุพิเศษกบังานปารต้ี์บนเรือ THEME COLORFUL NIGHTS PARTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA SERENA 

08.00 น. เรือส าราญ COSTA SERENA เขา้เทียบท่าเรือ สีหนวิุลล ์(Sihanoukville) 

16.00 น. เรือส าราญ COSTA SERENA จะออกจาก ท่าเรือ สีหนวิุลล ์ผ ูโ้ดยสารทกุท่านตอ้งถึง

เรือส าราญ ก่อนเวลาเรือออกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

*** อิสระใหท่้านเลือก  ซื้อทวัรเ์สริมบนฝ่ังท่ีทางเรือมี

บริการค่ะ***โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้ร ูจั้ก

กันในนาม "เมืองกมัปงโสม" ถือเป็นเมือง

ตากอากาศชายทะเลอันดบัหนึ่งของกัมพชูา 

และยังเป็นเมืองท่า  ส าคัญ โดยมีท่าเรือน า้

ลึกระดบัสากล (International Port) แห่ง

เดียวของกัมพชูาอีก และเป็นเมืองท่ีติด

อันดบั 8 ในการจัดอันดบั 10 สดุยอดหาด

ในเอเชีย โดยหนงัสือพิมพ ์Sunday Herald 

Sun ของประเทศ

ออสเตรเลีย อิสระให้

ท่านพักผ่อนใน

หอ้งพักเคบินส่วนตวั 

หรือ เพลิดเพลินไปกับ

บริการต่าง ๆ ท่ีเรือ

ส าราญ COSTA 

SERENA คัดสรรไว้

ใหท่้าน ทกุท่าน

สามารถเลือกท่ีจะไป

แวะเยือน เยี่ยมชม

เมืองสหุนวุิลลด์ว้ย

ตนเอง  

เท่ียง 

 รับประทานอาหาร

กลางวัน ณ 

หอ้งอาหารของเรือ

ส าราญ COSTA SERENA 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆบน

เรือ ท่ีจัดเตรียมไวใ้หท้กุท่านอย่างเต็มท่ีตลอดท้ังวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดตูาราง

กิจกรรมต่างๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมีส่งไวใ้หท้กุท่านทกุเชา้ที่หนา้หอ้งของ

ทกุท่าน 



 

ช่วงบ่าย ใหท้กุท่านอิสระช่วง

บ่ายท ากิจกรรมบนเรือส าราญ 

ค ่า รับปร ะทานอาหารค ่ า  ณ 

หอ้งอาหารบนเรือส าราญ  

 ทกุท่านสามารถเขา้

รับประทานอาหารตาม

รอบท่ีไดม้ีเอกสารวางไว้

ใหใ้นหอ้งพัก ท่านยัง

สามารถอิสระพักผ่อน 

หรือ เลือกใชบ้ริการ

พรอ้มไปกับความ

เพลิดเพลินในกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีไดรั้บการคัดสรรไวบ้เรือส าราญ COSTA SERENA 

สดุพิเศษกบังานปารต้ี์บนเรือ THEME WONDERLAND PARTY 



 

วนัท่ีสามของการเดินทาง เกาะฟกูว๊ก, ประเทศเวียดนาม       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง และ ค ่า 

รับประทานอาหารกลางวัน 

และ อาหารค า่ ณ 

หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

COSTA SERENA 

 

 

  
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA SERENA 

07.00 น. เรือส าราญ COSTA SERENA จอดทอดสมอท่าเรือ เกาะฟู่ ก๊วก เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวไดเ้ลย 

17.00 น. เรือส าราญ COSTA SERENA ออกจากท่าเรือ เกาะฟู่ ก๊วก ผ ูโ้ดยสารทกุท่านตอ้งถึงเรือส าราญ ก่อนเวลา

เรือออกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

*** อิสระใหท่้านเลือกซื้อทวัรเ์สริมบนฝ่ังท่ีทางเรือมีบริการค่ะ*** 



 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง  เกาะสมยุ, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทวัร์

เสริมบนฝ่ัง)     ส าราญ

ปารต้ี์บนเรือ THEME GATSBY THE STAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.30 น. เรือส าราญ COSTA SERENAจอด

ทอดสมอหนา้เกาะสมยุ 

18.00 น. เรือส าราญ COSTA SERENAออกจาก

ท่ารเรือเกาะสมุย ผ ู้โดยสารทกุท่านต้องถึงเรือ

ส าราญ ก่อนเวลาเรือออกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

*** อิสระใหท่้านเลือกซื้อทวัรเ์สริมบนฝ่ังท่ีทางเรือมี

บริการคะ*** 

บนเกาะสมยุ การเดินทางค่อนขา้งที่จะสะดวกสบาย มี

ถนนยาว  รอบเกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวี



 

ราษฎรภ์กัดี และก็ยังมีรถสองแถวท่ีวิ่งรอบเกาะไวใ้หบ้ริการ ตัง้แต่

เวลา 06.00 - 21.00 น. ราคาก็เร่ิมกันตัง้แต่ 30 บาท ไปจนถึง 

60 บาท ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่ราคาตอ้งตกลงกันเอง ไม่มี

มิเตอร ์หรือใครอยากจะเช่ารถขบัเองก็มีตัง้แต่รถยนตจ์นถึง

มอเตอรไ์ซค ์รา้นใหเ้ช่ารถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสักมีใหเ้ลือก

หลายรา้นเลย ราคาก็แตกต่างกันไปเร่ิมตน้ท่ี มอเตอรไ์ซค ์200-

300 บาท รถจ๊ิป 800-1,000 บาท   

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในเกาะสมยุ เกาะสมยุมีแหล่ง

ท่องเที่ยวส าคัญท่ีมีชื่อเสียงมากมายและ  หลากหลายรปูแบบ เช่น 

หาดเฉวง หาดละไม หาดทอ้งตะเคียน หาดแมน่ า้ หาดหนา้ทอน หิน

ตาหินยาย น า้ตกหนา้เหมือง วัดพระใหญ่ หรือศนูยว์ัฒนธรรมวัด

ละไม เป็นตน้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร    

                    ของเรือส าราญ COSTA SERENA 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ท่ีจัดเตรียมไวใ้หท้กุท่านอย่าง

เต็มท่ีตลอดท้ังวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรม

ต่างๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมีส่งไวใ้หท้กุท่านทกุเชา้ที่หนา้หอ้งของทกุท่าน 

18.00 น. เรือส าราญ COSTA SERENA เดินทางออกจากเกาะสมยุ ประเทศไทย 

ค ่า     รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ แบบชดุไทย  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA SERENA 

08.00 น.  ส าราญ COSTA SERENA เขา้เทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสือเดินทาง   

ศลุกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแลว้ เดินทางกลับเขา้สู่ กรงุเทพฯ  

                  ส าหรบัคณะท่านท่ีจองรถรบัส่งไว ้ม ุ่งหนา้กลบัส ู่ กรงุเทพฯ พรอ้มคณะ  

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

 

 

 

 

 

 

ราคาหอ้งพกัส าหรบั สวีท และแกรนดส์วีท 

ส าหรบัหอ้งพกัประเภทนี้จะมีเพจเก็ตด่ืม แบบมีแอลกอฮอล ์ใหก้บัทกุท่านในหอ้งพกั 

ประเภทหอ้งพกับนเรือ 

COSTA SERENA 

 ผ ูใ้หญ่ท่านล่ะ 

พกั 2 ท่านต่อหอ้ง  
พกัเด่ียว 

  พกัท่านท่ี 3-4 

ส าหรบัเด็ก  

อาย ุ4-17 ปี  

 พกัท่านท่ี 3-4 

 ส าหรบัผ ูใ้หญ่  

      Interior Classic  9,999 16,999 

3,999 7,999 

   INTERIOR PREMIUM         10,999 ---- 

  Oceanview Classic 11,999 18,999 

  OCEANVIEW PREMIUM         12,999 ---- 

     Balcony Classic 14,999 21,999 

   BALCONY PREMIUM         15,999 22,999 

MINI SUITE 21,999 -------- 5,999 9,999 

SUITE 29,999 -------- 
7,999 11,999 

GRAND SUITE 32,999 ------- 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบงั- กรงุเทพฯ

early bird 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิประโยชน ์SUITE AND 

MINI SUITE CABINS 

1. สดุพิเศษโซนรบัประทานอาหารเฉพาะผ ูท่ี้พกัหอ้งแบบ SUITE / MINI SUITE เท่านัน้  

2. ตอ้นรบัอย่างอบอ ุ่นดว้ยผลไม ้ภายในหอ้งพกัของท่าน และ บริการน ้าด่ืมฟรี 2 ขวดในหอ้งพกั เฉพาะคืน

แรก 

3. ช่องเช็คอินพิเศษ ท่ีท่าเรือแหลมฉบงั 

4. ไดข้ึ้นเรือและลงเรือเป็นกล ุ่มแรกของการเดินทางท่ีจดุหมาย 

 

หมายเหต ุส าหรบัเด็กทารถอาย ุ6 เดือน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี ขึ้นเรือฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย 

การช าระเงิน  



 

ช าระเงินค่าหอ้งพกับนเรือส าราญ เต็มจ านวน ของราคาหอ้งพกัท่ีท่านท าการจอง และ

สามารถส่งรายชื่อไดช้า้สดุก่อนเดินทาง 30 วนั  

และช าระเงิน คา่ภาษีท่าเรือ ก่อนวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2566 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม    

o หอ้งพกับนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้ าการช าระเงินมา) 

o อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ ตามท่ีทางเรือส าราญ ก าหนด

ว่ารวมอย ู่ในราคาทวัรแ์ลว้เท่านัน้  และไดร้วมค่าภาษีท่าเรือเรียบรอ้ยแลว้ 

o ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง จาก กรงุเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบงั  ไป-กลบั เฉพาะท่านท่ีจอง

ในช่วงโปรโมชัน่ท่ีทางบริษทัฯ ก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

o เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

• ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ ตามพระราชบญัญติัการท่องเท่ียว (ตามกรมธรรม)์ วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท 

• ค่ารกัษาพยาบาล (ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ลกูคา้ส ารองจ่าย และท าเบิก

คืนภายหลงัได ้) 

 ***** หมายเหต ุส าหรบัทวัรเ์สริมบนฝ่ังสามารถซ้ือเพิ่มเติมบนเรือไดเ้ลยครบั **** 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าภาษีท่าเรือ ส าหรบั ผ ูใ้หญ่ และ  เด็ก ท่านละ  5,999 / ท่าน  

2. ค่าทิปพนกังานบนเรือ  

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ  INSIDE / OCEANVIEW / BALCONY  

ผ ูใ้หญ่ ท่านละ 64 USD / เด็ก  ( อายรุะหว่าง 4-17 ปี ) ท่านละ 32 USD   

เป็นอตัรา ณ. วนัท่ี 01 มกราคม 2566 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ.วนัเดินทาง 

ช าระวนัสดุทา้ยบนเรือ  
 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ  MINI SUITE / SUITE  

ผ ูใ้หญ่ ท่านละ 76 USD / เด็ก (อายรุะหว่าง 4-17 ปี) ท่านละ 38 USD  

เป็นอตัรา วนัท่ี 01 มกราคม 2566 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ.วนัเดินทาง 

ช าระวนัสดุทา้ยบนเรือ  

 

ค่าทิปพนกังานบนเรือส าราญ ตลอดการเดินทาง 5 วนั ซึ่งเป็นธรรมเนียมส าหรบัการล่องเรือส าราญ ในส่วนนี้

ลกูคา้ตอ้งไปช าระเองบนเรือและจะถกูชารต์เขา้ไปใน Cruise Card โดยอตัโนมติั 

3. ค่าทัวรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองต่างๆ ที่เรือส าราญจอด 

4. อาหารพิเศษที่ท่านสัง่เพิ่มเติมกับทางเรือ 

5. ค่าเพคเกจน า้ดื่มบนเรือส าราญ 

6. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

7.  ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

8.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ค่าเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

 

การยกเลิก 



 

1. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่พิเศษ ไม่สามารถ ยกเลิกการเดินทางได ้แต่ สามารถเปล่ียนชื่อผ ู้
เดินทางไดจ้นกว่าวนัเดินทาง 30 วนั โดยไม่มีค่าใชจ้่าย 

2. หากมีการเปล่ียนชื่อผ ูเ้ดินทาง หลงัจาก 30 วนั ก่อนถึงวนัเดินทาง จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมใน
การเปล่ียนชื่อ ขึ้นอย ู่กบัเง่ือนไขของทางเรือส าราญ 
 

หมายเหต ุส าคญัท่ีสดุ  

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากทางรฐับาลมีประกาศหา้มการเดินทาง หรือ สถานการณไ์ม่

ปลอดภยัส าหรบัการเดินทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนวนัการเดินทางดงักล่าว 

หมายเหต ุ: 

1. กรณีที่เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

ได ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ

และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อันเกิดจากเหตสุดุวิสัย เช่น อบัุติเหต ุภัยธรรมชาติ การนัด

หยดุงาน การก่อการจลาจล การถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงเวลาการดินทางของเรือส าราญ 

หรือ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินทาง เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯ จะค านึงถึงความ

สะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดือน 

นบัจากวนัท่ีเดินทาง  กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรีบท าเล่มหนงัสือเดินทางใหม่ และส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบริษทัฯอีกครัง้ 

หากมีการผิดพลาดทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น    

เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าบริการทวัร ์หรือช าระค่าบริการทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ ในกรณีท่ีหนงัสือเดินทาง

ผ ูโ้ดยสารไม่ถึง 6 เดือน ณ.วนัท่ีเดินทาง แลว้ทางเจา้หนา้ท่ี ไม่สามารถใหข้ึ้นเรือได ้ทางบริษทัฯ จะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น และจะไม่สามารถท าการคืนเงินใหก้บัทางลกูคา้ 


