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26 ธ.ค. 60 ท่ าเรือฮ่ องกง
Welcome to Hong Kong

ฮ่ องกง เป็ นเขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ หลักบริ หาร 'หนึ่งประเทศ
สองระบบ' ด้ วยตาแหน่งที่ตงอั
ั ้ นเป็ นยุทธศาสตร์ ของฮ่องกงบนเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ปาก
แม่น ้าเพิร์ลและทะเลจีนใต้ ทาให้ ฮ่องกงเป็ นแหล่งรวมผู้คนหลายชาติหลายภาษาและเป็ นเมืองที่
เฟื่ องฟูที่สดุ ในโลกแห่งหนึง่ เลยทีเดียว
18:00
ถึงท่ าเรื อไคตั๊ก ประเทศฮ่องกง ตังอยู
้ ่บนรันเวย์ของสนามบินไคตัก๊ เดิม ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นท่าเทียบ
เรื อสาราญขนาดใหญ่ขนาด 220,000 ตันกรอสได้
(กรุ ณาเช็คอินล่ วงหน้ าก่ อนเรือออกจากท่ าอย่ างน้ อย 3 ชั่วโมง ระหว่ างเวลา 18:00 – 21:00)
ขอต้ อนรับทุกท่ านสู่เรือสาราญ Costa Fortuna

ระวางขับนา 102,500 ตัน // ความเร็วเรือ 20 Knots (37Km/h) // ความจุผูโ้ ดยสาร 3, 470 คน //
้ั การ 17 ชน้ั (สาหร ับผูโ้ ดยสร 12 ชน)
้ั
ลูกเรือ 1,027 คน // ชนบริ

………

22:00
ค่า

หลังจากนันท่
้ านสามารถขึ ้นไปรับประทานอาหารค่าที่ได้ ห้องอาหารบุฟเฟ่ ต์ หลังอาหาร
เชิญท่านพักผ่อนอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรื อ
ขอเชิ ญ ท่ า นน าเสื อ้ ชูชี พ จากห้ อ งพัก ของท่ า นมาเข้ า ร่ ว มฟั ง การสาธิ ต ระบบความ
ปลอดภัยบนเรื อ (Emergency Drill) กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจากประกาศบนเรื ออีก
ครัง้
เรื อออกจากท่ามุง่ หน้ าสู่ ดานัง, ประเทศเวียดนาม
อิสระของท่านจะเลือกชมการแสดงโชว์ที่ทางเรื อจั ดไว้ ต้อนรับท่านทุกคืนตามอัธยาศัย หรื อจะ
เลือกฟั งเพลงและห้ องเลาจ์น บาร์ เครื่ องดื่ม เสี่ยงโชคในบ่อนคาสิโน ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ
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เวลาในการรับประทานอาหารเย็นตามมาตราฐานเอเซีย แบ่งเป็ น 2 รอบ คือ รอบแรกเริ่ ม เวลา
17:30 รอบสองเริ่ มเวลา 20.00 น. ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การจอง ให้ ท่านเช็คเวลาห้ องอาหารที่แน่นอน
จาก Today (Premium class จะสามารถเลือกเวลาในการรับประทานอาหารค่าล่วงหน้ าได้ )
พักค้ างคืนบนเรือสาราญ Costa Fortuna

27 ธ.ค. 60 ล่ องทะเล

ค่านี ้

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ าอันหลากหลาย ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
วันนี ้ ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรื อ หรื อใช้
Facility ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย อาทิเช่น : ห้ องอาหารหลักได้ แก่ Michelangelo 1965
Restaurant (Sit down dinner), Raffaello 1965 Restaurant (sit down dinner) และห้ องอาหาร
แบบบุฟเฟ่ ต์ Cristoforo Colombo 1954 Buffet Restaurant ห้ องอาหารพิเศษ Conte Grande
Club Restaurant (à La Carte Club Restaurant – มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติ่ม) ดิสโก้ เธค Disco 
ห้ องฟั งเพลงและห้ องเลาจ์น บาร์ เครื่ องดื่ม และบาร์ ไอศกรี ม ห้ องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้ อม
ด้ วยระบบแสงสีเสียงที่ห้องเธียรเตอร์ ห้ องคาสิโน (Casino) สระว่ายน ้า และสระน ้าวนห้ องยิม
ห้ องเซาวน่า ห้ องนวด และอบไอน ้า ลานกีฬาอเนกประสงค์ ห้ องเกมส์ และเครื่ องเล่น Simulator
สโมสรสาหรับเด็ก และวัยรุ่น อินเตอร์ เน็ท คาเฟ่ ห้ องแพทย์ ห้ องทาพิธีแต่งงาน ห้ องสมุด ห้ อง
แสดงภาพเขียนศิลปะ ร้ านขายของที่ระลึก และPortobello Market ร้ านค้ าปลอดภาษี
ทางเรื อจะจัด Welcome Party Night เลี ้ยงต้ อนรับท่านผู้มีเกียรติ ท่านจะเพลิดเพลินและ
สนุกสนานกับบรรยากาศของดนตรี ที่เตรี ยมไว้ เพื่อท่าน พร้ อมด้ วยเมนูอาหารที่จดั เตรี ยมไว้ เป็ น
พิ เ ศษ รวมทัง้ ความส าราญอัน หลากหลายที่ ไ ด้ จัด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ท่ า น (วัน และเวลาอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงให้ เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today อีกครัง้ )
พักค้ างคืนบนเรือสาราญ Costa Fortuna
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28 ธ.ค. 60 ดานัง ประเทศเวียดนาม
Welcome to Da Nang
เรือเทียบท่ าตัง้ แต่ เวลา 08:00 – 18:00
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ าอันหลากหลาย ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
08:00
เรื อเทียบท่าเมืองดานั ง, ประเทศเวียดนาม เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับที่สี่ของเวียดนาม
โครงสร้ างพื น้ ฐานของดานัง ให้ เ ป็ น เมื อ งที่ ส มบูร ณ์ แ บบ ง่ า ยต่ อ การสัญ จร ดานัง มี ส ถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ภูเขาหินอ่อน (Marble Mountain) และชายหาดอันเงียบสงบ
ทอดยาว อิสระพักผ่อนบนเรื อตามอัธยาศัย หรื อ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรื อประกาศ
เพื่อรอเรี ยกลงจากเรื อ อย่าลืมนา Costa card ติดตัวมาด้ วยทุกครัง้ ที่ลงและขึ ้นเที่ยวบนฝั่ง
หมายเหตุ ท่ านที่ลงไปเดินเล่ นต้ องกลับขึน้ เรือก่ อนเวลาเรือออกอย่ างน้ อย 1 ชั่วโมง

18:00

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
เรื อออกจากท่ามุง่ หน้ าสู่ ฮ่ องกง
เชิญท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
พักค้ างคืนบนเรือสาราญ Costa Fortuna
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29 ธ.ค. 60 ล่ องทะเล
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ าอันหลากหลาย ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
วันนี ้ ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรื อ หรื อใช้
Facility ต่าง ๆ ที่มีอยูม่ ากมาย
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ ค่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
ค่ าคืนนี ้ ทางเรื อจะแจ้ งเวลาให้ ท่า นนากระเป๋าใหญ่ มาวางไว้ หน้ าห้ อง โดยให้ ผูก แท็ก กระเป๋าสี ซึ่ง
เจ้ าหน้ าที่เรื อจะนามาให้ ท่านในห้ องพัก เพื่อนาไปเก็บไว้ ในสโตร์ และนาส่ งให้ พรุ่ งนีต้ ามเวลาที่กาหนด
ขอเรียนแนะนาให้ ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ ของใช้ ส่วนตัว สาหรับวันรุ่ งขึน้
พักค้ างคืนบนเรือสาราญ Costa Fortuna

30 ธ.ค. 60 ฮ่ องกง

07:00

Welcome to Hong Kong
เรือเทียบท่ าเวลา 07:00
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ าอันหลากหลาย ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
เรื อเทียบท่า ณ ท่ าเรือไคตั๊ก, ประเทศฮ่องกง
เชิญท่านขึ ้นจากเรื อ พร้ อมรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ๋ในการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งล่วงหน้ า
Date
26DEC17
27DEC17
28DEC17
29DEC17
30DEC17

Port
Hong Kong
Cruising
Da – Nang [Vietnam]
Cruising
Hong Kong

Arrival
08:00
07:00

Departure
22:00
18:00
-

ราคาพิเศษนีจ้ องก่อนมีสิทธิ์ก่อน ห้ องมีจํานวนจํากัด
ช่ วงเวลาเดินทาง
ธันวาคม : 26 – 30, 2017
Room Category
Classic / Person
Premium / Person
19,000.Inside / ห้องพักด้านใน
17,500.21,000.22,500.Outside / ห้องพักมีหน้าต่าง
25,000.26,500.Balcony / ห้องมีระเบียง
12,500.ผูใ้ หญ่พกั ท่านที่ 3 หรื อ ท่านที่ 4
เด็กอายุต่ากว่า 13 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
*** ฟรีเฉพาะค่ าตั๋วเรื อ ***
* ชําระ ภาษีท่าเรื อ, ประกันภัยบนเรื อ เท่ านั้น *

4,900.-
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ราคานีร้ วม
 ค่าห้ องพักบนเรื อ รวม 4 คืน (พักสองท่านต่อห้ อง) / ภาษีท่าเรื อ และ ค่าประกันบนเรื อ
 อาหารทุกมื ้อบนเรื อ (ยกเว้ นห้ องอาหารพิเศษ)

ราคานีไ้ ม่ รวม
 ค่าวีซา่ (ถ้ ามี), ค่าทัวร์ บนฝั่ง, ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว, ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่ารถรับ ส่ง ระหว่างสนามบิน – ท่าเรื อ – สนามบิน
 ค่าประกันสุขภาพและค่าอุบตั ิเหตุอื่นๆ
 สาหรับห้ อง Inside, Outside, Balcony ค่าทิปบนเรื อ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 54.00 / เด็กอายุ 4-12 ปี
USD 27.00 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี
เงื่อนไขการชาระเงิน (หลังจากมีการจองห้ องพัก)
 ชาระเต็มจานวน (Full Payment)ภายใน 1 - 3 วันหลังจากได้ รับการยืนยันห้ องพักจากทางเรื อ
หมายเหตุ : ราคาดังกล่ าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึน้ อยู่กับระยะเวลาในการจอง,จานวนห้ องพัก
บนเรือที่ยังว่ างอยู่

