


 

อารค์าเดยี ครูซ เซน็เตอร ์191/2 ถนน สาทรเหนือ ซอย ศกึษาวทิยา แขวง สลีม เขต บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
Arcadia Cruise Center, 191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak Bangkok 10500 

Tel. 02 235 1133   Fax. 02 235 4149 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อารค์าเดยี ครูซ เซน็เตอร ์191/2 ถนน สาทรเหนือ ซอย ศกึษาวทิยา แขวง สลีม เขต บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
Arcadia Cruise Center, 191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak Bangkok 10500 

Tel. 02 235 1133   Fax. 02 235 4149 

 

วนัแรก : วนัพุธที ่17 เมษายน 62 กรุงเทพฯ – แหลมฉบงั 
 

08.00 พรอ้มกนั ณ สถานทีนั่ดหมาย       

 น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสูท่า่เรอืแหลมฉบงั  จงัหวดัชลบุร ี  

 

11.00 ถงึทา่เรอืแหลมฉบงั เพือ่ท าการเชค็อนิขึน้เรอืส าราญ “Costa Venezia”   

 โปรดเตรยีมเอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเชค็อนิ ดงันี ้ 

1. พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืมากวา่ 6 เดอืน  

2. ตั๋วเรอื, Boarding Form ของ Costa  

3. ใบ ต.ม. ขาเขา้ – ขาออกประเทศไทย (ส าหรบัชาวตา่งชาต)ิ  

 เมือ่ผ่านขัน้ตอนการลงทะเบยีน, การตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง, การตรวจ X-RAY กอ่นขึน้เรอื 

 

** หมายเหตุ : ทางเรอืจะเปิดใหท้ าการเช็คอนิ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ช ัว่โมงก่อนเรอืออกจากท่า 
คอืระหว่าง 12.00 – 16.00 น และ ปิดการเช็คอนิก่อนเวลาเรอืออก 1 ช ัว่โมง** 

  

 

 

   Welcome to Costa Venezia 

 
 

ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่เรอืส าราญอติาลสุีดหรู   ล าใหม่ล่าสุดของตระกูล Costa Cruises ทีจ่ะ

ปลอ่ยลงน า้ในวนัที ่3 มนีาคม 2562   เป็นเรอืส าราญขนาดใหญ ่ขนาด 135,500 ตนั   จุผูโ้ดยสารได ้

มากกว่า 5,280คน มีหอ้งพกัไวร้องรบัผูโ้ดยสารมากถงึ   1,300  หอ้ง พรอ้มพนักงานกว่าพนัคนคอย

ใหบ้รกิารทกุทา่น  

หลงัเชค็อนิขึน้เรอืเรยีบรอ้ยแลว้  ทา่นสามารถรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรอื   

หลงัอาหารเชญิทา่นพกัผ่อน หรอืเดนิส ารวจกบัการตกแตง่สไตลอ์ติาเลีย่น ซ ึง่จะท าใหท้่านเพลดิเพลนิ 

สนุกสนานกบัวนัเวลาทีส่ดุแสนอสิระ กอ่นจะเร ิม่ตน้ ณ ราตรแีห่งค ่าคนืนี ้

 
16.00 กอ่นเวลาเรอืออกจากทา่ขอเชญิท่านนําเสือ้ชชูพีจากหอ้งพกัของท่านมาเขา้ รว่ม

ฟังการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Emergency Drill)   
 หมายเหตุ !!!  ทางเรอืจะประกาศเวลาทีแ่น่นอนในการท า Emergency Drill  อกีคร ัง้  . 

 

17.00   เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู่ “ท่าเรอืฟูมาย” ประเทศเวยีดนาม 
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  เชญิทา่นรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื  

หลงัอาหารเชญิทา่นสนุกสนานกบักจิกรรมความบนัเทงิหลากหลายทีเ่ตรยีมไวต้อ้นรบัลูกคา้คนส าคญั

เชน่ท่าน  อาท ิ การแสดงโชวท์ีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีง ณ โรงภาพยนตร ์  หรอืเสีย่งโชคกนัที่

หอ้งคาสโิน  หอ้งฟังเพลงและหอ้งเลาจน์  บารเ์คร ือ่งดืม่  หรอื จะสนุกสนานกนักบัพอ้งเพือ่นทีด่สิโกเ้ธค 
 

 

 

 

 

 

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Venezia  
 

วนัทสีอง : วนัพฤหสับดทีี ่18 เมษายน 62 ล่องทะเล 

 
 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั 

เชา้นีท้่านสามารถออกก าลงักายดว้ยการจ็อกกิง้บนจ็อกกิง้แทรค หรอืจะว่ายน ้าออกก าลงักาย เพื่อ 

ความสดชืน่   ชว่งสายๆ ขอเชญิท่านพกัผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิง
หลากหลายบนเรอื หรอืใช ้Facility ตา่ง ๆ ทีม่อียูม่ากมาย อาทเิชน่    
  หอ้งอาหารหลกั 2 หอ้ง ไดแ้ก ่Canal Grande Restaurant,  Marco Polo Restaurant 
  หอ้งอาหารบุฟเฟ่ต ์ไดแ้ก ่Lido Marketplace Restaurant 

 หอ้งอาหารพเิศษ 6 หอ้ง  ไดแ้ก ่La Fiorentina  Steakhouse,  Teppanyaki, Sichuan,  
    Hot Pot, Frutti di Mare (Seafood), Ristorante Casanova (มคีา่บรกิาร) 

   โรงภาพยนตร ์พรอ้มการแสดงดว้ยระบบแสงสเีสยีง  Teatro Rosso 
  ดสิโกเ้ธค  Disco, หอ้งฟังเพลงและหอ้งเลาจน์, บารเ์คร ือ่งดืม่, คาราโอเกะ 
  หอ้งคาสโิน (Casino Dea  Bendata) 
  สระวา่ยนํา้และสระนํา้วน, หอ้งฟิตเนส  หอ้งเซาวน่า  
  หอ้งสปา  Bellezza  Spa  (มคีา่บรกิาร) 
  Juventus  Theme Bar & Shop 
   หอ้งเกมส ์สโมสรสาํหรบัเด็ก และ วยัรุน่ 
  อนิเตอรเ์น็ทคาเฟ่,  หอ้งสมุด, หอ้งแสดงภาพเขยีนศลิปะ,   
     รา้นขายของทีร่ะลกึ,  และ  รา้นคา้ปลอดภาษี 

  เชญิทา่นรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื  

ค า่นี ้  ทางเรอืจะจดั Welcome Party Night  เลีย้งตอ้นรบัท่านผูม้เีกยีรต ิ

ท่านจะเพลดิเพลนิและสนุกสนานกบับรรยากาศของดนตรทีีเ่ตรยีมไว ้

เพือ่ท่าน  พรอ้มดว้ยเมนูอาหารทีจ่ดัเตรยีมไวเ้ป็นพเิศษรวมทัง้ความ

ส าราญอนัหลากหลายทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวใ้หท่้าน  
 หมายเหตุ กรุณาเชค็วนัเวลาทีแ่น่นอนจาก Today บนเรอือกีคร ัง้ 
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วนัทสีาม : วนัศกุรท์ี ่19 เมษายน 62 ท่าเรอืฟูมาย (Phu My) / โฮจมินิห ์ ประเทศเวยีดนาม 

Welcome to Ho Chi Minh 
 เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 08:00 – 21:00  

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั 

08.00   เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่่าเรอืฟูมาย (Phu My) ประเทศเวยีดนาม 

ขอตอ้นรบัท่านสู่ ประเทศเวียดนาม  เวียดนามไดช้ ือ่ว่ามี
ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกยาวจากเหนือจรดใต ้เป็นระยะทาง
ถงึ  3,260 กโิลเมตร และเป็นปากทางแม่นํ้าทีเ่รยีกว่า "มงักร
เกา้สาย" ทําใหเ้วยีดนามมีท่าเรอืจํานวนมาก   ท่าเรอืฟูมาย 
เป็นหน่ึงในท่าเรอืสําคญัและเป็นประตูสู่เวียดนามตอนใต ้  
และ ตัง้อยู่ห่างจากนครโฮจมิินห ์ตัง้อยู่ห่างออกไปเพียง 67 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง โดยประมาณ 1.30 ช ัว่โมง 
นครโฮจมิินห ์หรอืทีรู่จ้กักนัอีกชือ่หน่ึงว่านครไซง่่อน  เป็น
เมืองใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เป็นศูนยก์ลางธุรกิจการคา้ 

อตุสาหกรรม  การพาณิชยแ์ละเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิของเวยีดนามตอนใต ้
เชญิท่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังเพิม่เตมิกบัทาง
เรอืได ้ทวัรท์ีแ่นะน ามดีงันี ้  (คา่ใชจ้่ายทวัรบ์นฝ่ัง - ไม่รวมในรายการ) 

 Code 015P : Cu Chi Tunnels and Panoramic Ho Chi Minh 9 HRS   EUR 89/PAX 

 Code 015Q: Historical Ho Chi Minh    9 HRS   EUR 94/PAX 

 Code 015T : A day Discovering  Ho Chi Minh  9 1/2 HRS  EUR 90/PAX 

 Code 015U: The Mekong River Delta by Boat  11 1/2 HRS  EUR 94/PAX 

 Code 015V : Vung Tau Countryside    4 1/2 HRS  EUR 59/PAX  
  
 หมายเหต ุ:   ทางเรอืไม่อนุญาตใหจ้ดัท าทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง  

   ในกรณีทีท่่านลงจากเรอืกรณุากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างนอ้ย 1 ช ัว่โมง 

 

    เชญิทา่นรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

หลงัอาหารเชญิทา่นสนุกสนานกบักจิกรรมความบนัเทงิหลากหลายทีเ่ตรยีมไวต้อ้นรบัลูกคา้คนส าคญั

เชน่ท่าน กบัการแสดงโชวท์ีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีงทีโ่รงภาพยนตร ์     เสีย่งโชคกนัทีห่อ้ง

คาสโิน  หอ้งฟังเพลงและหอ้งเลาจน์ตามอธัยาศยั  

 
21:00   เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่“เมอืงดานงั” ประเทศเวยีดนาม 
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วนัทสีี ่: วนัเสารท์ี ่20 เมษายน 62 ล่องทะเล 
 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 
  ขอเชญิท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้

Facilities ตา่ง ๆ ทีม่อียูม่ากมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั และ คํ่า  ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ตต์าม
อธัยาศยั  
หลงัอาหารเชญิท่านเพลดิเพลนิกบัแสดงโชวท์ีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีงทีโ่รงภาพยนตร ์    เสีย่ง

โชคกนัทีห่อ้งคาสโิน  หอ้งฟังเพลงและหอ้งเลาจน์ตามอธัยาศยั  
 

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Venezia  

 

Welcome to Danang 

เรอืเทยีบท่าต ัง้แตเ่วลา 08.00 น. – 20.00 น.   

  เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหาร     

  บุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั 

08:00 เรอืเทยีบทา่ทีท่่าเรอื Chan May / เมอืงดานงั   ประเทศเวยีดนาม 

 ขอตอ้นรบัท่านสู่ ดานัง เมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศ  เป็นเมอืง
ชายทะเลทีต่ ัง้อยู่บนแม่นํ้า Han ทีถู่กโอบลอ้มดว้ยภูเขา ทะเลสาบและ
หาดทรายบรสิุทธิ ์ ความเจรญิเตบิโตจากหมู่บา้นชาวประมงกลายเป็น
เมอืงท่าทีส่ําคญั   ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่คีวามสําคญัทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้และเป็นศูนยก์ลางการ
ทอ่งเทีย่ว  

  

วนัทหีา้ : วนัอาทติยท์ี ่21 เมษายน 62 ดานงั, ประเทศเวยีดนาม 
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 เชญิท่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัรบ์นฝ่ังเพิม่เตมิกบัทาง
เรอืได ้ทวัรท์ีแ่นะน ามดีงันี ้(คา่ใชจ้่ายทวัรบ์นฝ่ัง - ไม่รวมในรายการ) 

 Code 02A9 : The Charming Mangrove Coco Forest (CH&EU 8 HRS     EUR 65/PAX 

 Code 020I  : Hoi An Ancient Town + lunch            7 ½ HRS EUR 65/PAX 

 Code 6983 : Deep Vietnam, Hoi An, Marble Mountain & Shopping   8 HRS     EUR 79/PAX 

 Code 6984 : Imperial Hue  + lunch     9 ½ HRS EUR 94/PAX 

 หมายเหต ุ:   ทางเรอืไม่อนุญาตใหจ้ดัท าทวัรบ์นฝ่ังดว้ยตวัเอง  

   ในกรณีทีท่่านลงจากเรอืกรณุากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างนอ้ย 1 ช ัว่โมง 

   เชญิทา่นรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

  หลงัอาหารเชญิ ทา่นสนุกสนานกบักจิกรรมความบนัเทงิหลากหลายตามอธัยาศยั  

20:00   เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่“เซนิเจิน้” ประเทศจนี 
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วนัทหีก : วนัจนัทรท์ี ่22 เมษายน 62                                ล่องทะเล 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอื หอ้งบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 
  ขอเชญิท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้

Facilities ตา่ง ๆ ทีม่อียูม่ากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั และ คํ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์  

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Venezia  



 

อารค์าเดยี ครูซ เซน็เตอร ์191/2 ถนน สาทรเหนือ ซอย ศกึษาวทิยา แขวง สลีม เขต บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
Arcadia Cruise Center, 191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road.Silom, Bangrak Bangkok 10500 

Tel. 02 235 1133   Fax. 02 235 4149 

 

Welcome to Shenzhen & Hong Kong 

เรอืเทยีบท่าเซิน้เจิน้ต ัง้แตเ่วลา 07.00 น. – 14.00 น.   

เรอืเทยีบท่าฮ่องกงเวลา 20.00 น. พกัคา้งคนืบนเรอื   

 

07:00 เรอืเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงเซนิเจิน้   ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย ประชาชนจนี 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรอื 
ขอตอ้นรบัท่านสู่เซนิเจิน้ หรอื ซมิจุ่ม ตามส าเนียง

แตจ้ิ๋ว  เป็นเมืองแห่งเศรษฐกจิและการคา้ทีส่ าคญั

ของมณฑลกวางตุง้  เป็นเมืองชายแดนรมิฝ่ังทะเล

ตรงข ้ามกับ เกา ะฮ่ อ งกง   จึง เ ป็นแหล่ งดึงดูด

อุตสาหกรรมต่าง ๆ จากฮ่องกงใหเ้ขา้มาลงทุนจนใน

ที่สุดกลายเป็นเมืองใหญ่ บรเิวณสามเหลี่ยมแม่น ้า   

ไดช้ ือ่ว่าไข่มุกทางเศรษฐกิจแห่งส าคญัทางตอนใต ้

ของประเทศจนี และเป็นแหลง่รวมความทนัสมยัแห่งหน่ึงในมณฑลกวางตุง้  

 หมายเหตุ  ในกรณีทีท่่านลงจากเรอืกรณุากลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกอย่างนอ้ย 1 ช ัว่โมง 

     เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื หรอืหอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 

14:00    เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้สู ่“ฮ่องกง” เขตปกครองพเิศษของประเทศจนี 

 ชว่งบ่ายเชญิทา่นอสิระชมความงามของสองฟากฝ่ังขณะทีเ่รอืจะลอ่งสูฮ่่องกง  

     เชญิทา่นรบัประทานอาหารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกับนเรอื  

20:00 เรอืเทยีบทา่ทีท่่าเรอืไคต ัก๊  ฮ่องกง   

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอตอ้นรบัทา่นสู ่ฮ่องกง เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี  ฮ่องกง” หรอืชือ่เรยีก

อย่างเป็นทางการ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (Hong Kong SAR)  เพลดิเพลนิกบัแสงสทีีส่วยงาม

พสิุทธิย์ิง่โดยเฉพาะในยามค ่าคนื ดงัค ากล่าวทีว่่า “ไข่มุกตะวนัออกของโลก” อกีทัง้ยงัเป็นอ่าวทีส่วย

ทีส่ดุแห่งหน่ึงของโลก 

** คนืนีข้อใหท้่านเก็บกระเป๋าใบใหญ่และสมัภาระต่างๆใหเ้รยีบรอ้ย โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะนําแท็กผูก
กระเป๋าสตี่างๆ ตามเวลาทีจ่ะลงจากเรอืมาไวใ้หท้่านในหอ้งพกั   ใหท้่านผูกแท็กกระเป๋าใหเ้รยีบรอ้ย 
จากน้ันนํามาวางไวห้นา้หอ้งพกั ก่อนเวลา 23.00 น. เจา้หนา้ทีข่องเรอืมาจดัเก็บ  และนํากระเป๋าของ
ทา่นลงจากเรอืในเชา้วนัรุง่ขึน้   และขอแนะนําใหท้า่นจดัของใชท้ีเ่หลอือยูนํ่าใส่กระเป๋าใบเล็กเพือ่ถอืลง
จากเรอืในวนัรุง่ขึน้ ** (วนัเวลาทีแ่น่นอนเชค็จาก Today อกีคร ัง้) 

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ Costa Venezia  

วนัทเีจ็ด : วนัองัคารที ่23 เมษายน 62 เซนิเจิน้ (Shenzhen) – ฮ่องกง  ประเทศจนี 



 

อารค์าเดยี ครูซ เซน็เตอร ์191/2 ถนน สาทรเหนือ ซอย ศกึษาวทิยา แขวง สลีม เขต บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
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Tel. 02 235 1133   Fax. 02 235 4149 

 

วนัทแีปด : วนัพุธที ่24 เมษายน 62 ฮ่องกง  - ชมเมอืง - กรุงเทพฯ 

 เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัหรอืหอ้งอาหารบุฟเฟ่ตบ์นเรอืตามอธัยาศยั 

 หลงัอาหารขอใหทุ้กท่านจดัเก็บกระเป๋าสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย  ลงมาพรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ และ  รอ
เจา้หนา้ที ่  ประกาศเรยีกลงเรอื อยา่ลมืนํา Costa card ตดิตวัมาดว้ยเพือ่แสดงต่อเจา้หนา้ทีข่ณะที่

ลงจากเรอื 
หลงัจากตรวจรบัสมัภาระและ ผ่านขัน้ตอนตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง พรอ้มพธิกีารทางศุลกากรแลว้    

 

เชา้ น าท่านลอดอโุมงคใ์ตท้ะเลสู่เขตเซ็นทรลั ฝ่ัง

เกาะฮ่องกง ซึ่ง เ ป็นที่ต ั้งของบรรดาตึกและ

อาคารระฟ้า กบัอาคารเก่าแก่  ซ ึง่สรา้งตาม

สถาปัตยกรรมแบบยโุรป บ่งบอกถึงความเป็น

อาณานิคมเก่าขององักฤษที่มีความรุง่เรอืงใน

การบรหิารและพฒันายงัความเจรญิมาสู่ฮ่องกง

ในทุกวนันี ้นมสัการสิ่งศกัดิส์ทิธิท์ี่ รพีลัสเ์บย ์ 
(Repulse Bay) หรอื ชายหาดนํ้าตืน้  กราบ
ขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภ   เพือ่ความเป็นสิรมิงคล     และเดนิขา้มสะพานต่อ
อายซุ ึง่เช ือ่กนัวา่ขา้มหน่ึงคร ัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี    จากน้ันแวะชอ้ปป้ิงทีร่า้นฮ่องกงจวิเวอรร ี ่ ทีข่ึน้ช ือ่
ของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีท่นัสมยั และใชใ้นการเสรมิดวงเร ือ่งฮวงจุย้  เร ือ่งโชคลาภเงนิทอง ธรุกจิ

การคา้ใหเ้จรญิรุง่เรอืง 

  (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

บ่าย  เชญิทา่นอสิระตามอธัยาศยั สาํหรบัการจบัจา่ยสนิคา้ ณ บรเิวณฮารเ์บอร ์ซติี ้หรอืโอเชีย่น เทอรม์นัิล 
ชอ้ปป้ิงเซน็เตอร ์ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี ประกอบดว้ยรา้นคา้มากกวา่ 700 รา้น
และภตัตาคาร  50 รา้น ศูนยร์วมสนิคา้อนัทนัสมยัมากมาย แหลง่รวมสนิคา้
แบรนดเ์นมช ัน้นํา อาทเิชน่ Christian Dior, Fendi, Coach, Dolce & 
Gabana, Burberry , Channel , Emporio Armani, Giorgio Armani, 
DKNY, รวมถงึผลติภณัฑช์ ัน้นําจากองักฤษ อาทเิชน่  St.Michael ณ หา้ง 
Mark & Spencer, G 2000 หรอื Duty Free (รา้นคา้ปลอดภาษี)  และ
สาํหรบัคณุหนู ๆ ขอเรยีนแนะนําหา้ง  Toy R Us ศูนยร์วมเคร ือ่งเลน่เด็กทกุ
ชนิด  หรอืทา่นจะสาํรวจฮ่องกงดว้ยตวัของทา่นเอง ซ ึง่มสีถานทีท่ีน่่าสนใจอกี
มากมาย   หรอื เขตจมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) ยา่นถนนนาธาน (Nathan 
Road) เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายหลกั และมถีนนสายรอง ซึง่สองฝ่ังถนนเต็มไป
ดว้ยรา้นคา้หลากหลายประเภท ทัง้เสือ้ผา้เคร ือ่งแตง่กายทีท่นัสมยั กลอ้ง
ถา่ยรปู และอปุกรณส์นิคา้ปลอดภาษี ยา่นถนนโมดี ้  (Mody Road) ยา่นถนนไฮฟอง (Haiphong 
Road) ถนนกวางตุง้  (Canton Road)   

17.00    ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง เพือ่เชค็อนิและโหลดสมัภาระของทา่น 

21.30  โดยสายการบนิอมิเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK385  น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ  

  

23.45 ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ       

 
หมายเหตุ : ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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Line @ : @arcadiacruisecente     Facebook : Arcadia Cruise Center 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
ราคาพเิศษนีภ้ายใน 15 มกราคม 2562 เท่านัน้ 

ราคาหอ้งพกั 
บนเรอืตอ่ท่าน 

(บาท) 

Sailing :  April 17-24, 2019 

Inside 
Plus Credit on board US$100/cabin 

3rd & 4th 

(ผูใ้หญ่) 

เด็กอายุต า่
กวา่ 12 ปี 

** 
พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน  
Outside Balcony 

ผูใ้หญ่ เร ิม่ตน้ 39,500 51,500 59,500 31,000 21,000 

ราคานีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิเทีย่วเดยีว เสน้ทาง ฮ่องกง – กรงุเทพฯ ช ัน้ประหยดั โดยสายการบนิอมิเิรสต ์(EK) 
 ค่าหอ้งพกับนเรอื หอ้งพกั หอ้งละ 2 ท่าน / 7คนื   
 ภาษีท่าเรอื และค่าประกนับนเรอื  
 อาหารทุกมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ)  

คุม้คา่สุดๆ  จองตอนนีแ้ถมทนัท ี
 รถรบัจากกรงุเทพฯ –  ท่าเรอืแหลมฉบงั  (จดุรบัและเวลาเป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด) 
 ค่าวซีา่ท่องเทีย่วจนี 1 คร ัง้ (ยืน่ธรรมดา) ** 
 ซติีท้วัรแ์ละชอ้ปป้ิงทีฮ่่องกง  รถรบัจากท่าเรอืฮ่องกง – ชมเมอืง –  สนามบนิฮ่องกง 
 หวัหนา้ทวัรด์ูแลคณะจากเมอืงไทย 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทาง **เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมก์ าหนด 

ราคานีไ้ม่รวม 
 ค่าวซีา่ส าหรบัชาวต่างชาต ิ(ถา้ม)ี , ค่าทวัรเ์ทีย่วบนฝ่ัง, ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั, ค่าเครอืงดืม่,  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, หกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าทปิบนเรอื ผูใ้หญ่ ท่านละ USD 101.50 / เด็กอายุ 4 – 12 ปี USD 50.75 / เด็กอายุนอ้ยกวา่ 4 ปี ฟร ี

เง่ือนไขการข าระเงิน  
1. ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 1-3 วนั หลงัจากทีไ่ดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั   
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืภายใน 25 มกราคม 2562  

เง่ือนไขการยกเลกิ  : ภายหลงัการช าระเงนิแลว้ยกเลกิการเดนิทาง  
ยกเลกิหลงัมดัจ า - 61 วนั กอ่นการเดนิทาง ไม่คนืค่ามดัจ า  
ยกเลกิภายใน 60 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ช าระ 50% ของราคาเต็ม 
ยกเลกิภายใน 28 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง ช าระ 80% ของราคาเต็ม 

ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ช าระ 100% เต็ม 
หมายเหต ุ:  
 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจอง,จ านวนหอ้งพกับนเรอื ทีย่งัว่างอยู่ 
 *** เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ***  ฟรเีฉพาะค่าตั๋วเรอื คงยงัช าระ ภาษีท่าเรอื, ประกนัภยับนเรอื ค่าตั๋ว

เคร ือ่งบนิ คา่รถรบัท่าเรอืแหลมฉบงั-กรงุเทพฯ และอืน่ๆ ตามทีร่ะบุรายการในรายการ                        TAT No.11/05788 

Date Port ARR DEP 
17APR19 WED  Laem Chabang Embark 17:00 
18APR19 THU  Cruising - - 
19APR19 FRI  Phu My, Vietnam 08:00 21:00 
20APR19 SAT  Cruising - - 
21APR19 SUN Danang, Vietnam 08:00 20:00 
22APR19 MON Cruising - - 

23APR19 TUE Shenzhen, China 07:00 14:00 
Hong Kong 20:00 Overnight 

24APR19 WED Hong Kong Disembark 


