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LLAAEEMM  CCHHAABBAANNGG--HHOO  CCHHII  MMIINNHH 

ลอ่งเรือ ลอ่งเรือ CCOOSSTTAA  VVIICCTTOORRIIAA 

5 วนั 4 คืน 5 วนั 4 คืน  
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ก ำหนดกำรเดินทำง วนัท่ี 11-15 มกรำคม 2560 

วนัแรกของกำรเดินทำง กรงุเทพฯ – ท่ำเรอืแหลมฉบงั – ลอ่งเรอืออกน่ำนน ้ำสำกล 

 

หมำยเหต ุ ฟร ีรถรบัสง่ ส ำหรบัท่ำนท่ีตอ้งใชบ้ริกำรรถโคช้ปรบัอำกำศ  รบั-สง่ จำก กรงุเทพ-ท่ำเรอื

แหลมฉบงั-กรงุเทพ กรณุำแจง้ใหก้บัทำงเอเยน่ตท์รำบลว่งหนำ้ระหว่ำงกำรท ำจองครบั  

 

13:00 น.      คณะพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ แลว้น ำทกุท่ำน เดินทำงส ู ่ท่ำเรอืแหลมฉบงั โดยรถโคช้ปรบัอำกำศ  

15.30 น.      เดินทำงถึง ท่ำเรอืแหลมฉบงั น ำทกุท่ำนลงทะเบียนเพ่ือเช็คอินข้ึนเรอื COSTA VICTORIA ซ่ึงเป็น

เรอืสญัชำติอิตำเลี่ยน โดยเรอืมีขนำด 75,166 ตนั แบ่งเป็น 14 ชัน้ สำมำรถรองรบัผ ูโ้ดยสำรได้

มำกถึง 2,394 ท่ำน (ทกุท่ำน ตอ้งเตรยีมหนงัสือเดินทำงท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 6 เดือน บตัรเขำ้งำน  

ILLUGIC CRUISE พรอ้มติดป้ำยผกูกระเป๋ำเดินทำง กอ่นข้ึนเรอื มีเจำ้หนำ้ท่ีคอยแนะน ำตลอดกำร

ท ำเช็คอิน)  

17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงออกส ู ่ น่ำนน ้ำสำกล ทกุท่ำนสำมำรถรบั 

CRUISE CARD ส ำหรบัแต่ละท่ำนท่ีใชบ้นเรอื ไดใ้นหอ้งพกั

ของทกุท่ำน รบกวนตรวจสอบช่ือทกุท่ำนว่ำถกูตอ้งตำม

หนำ้หนงัสือเดินทำงหรอืไมห่ำกไม่ถกูตอ้งกรณุำรบีติดต่อ

กบัทำงเจำ้หนำ้ท่ี และท่ำนยงัสำมำรถดรูำยละเอียดตำรำง

กิจกรรม บนเรอื รวมถึง ช่วงเวลำมี ปำรต้ี์บนเรอื ในแต่ละ

วนัท่ีเดินทำง ไดจ้ำกหนงัสือ TODAY ท่ีเตรยีมไวใ้หใ้น

หอ้งพกัของทกุท่ำน (รำยละเอียดบรเิวณต่ำงๆ  ภำยในเรอื

มีเตรยีมไวใ้นหอ้งพกัของทกุท่ำนแลว้ ส ำหรบักำร

รบัประทำนอำหำร ช่วงเชำ้ ช่วงกลำงวนั ช่วงบ่ำย ช่วงเย็น 

ช่วงค ่ำ ทกุท่ำนสำมำรถดตูำรำงเวลำส ำหรบักำร

รบัประทำนอำหำรไดจ้ำก หนงัสือ TODAY ของแต่ละวนั ครบั ) 

หมำยเหต ุทกุท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือแพ็คเก็ตเครือ่งด่ืมไดใ้นระหว่ำงอย ูบ่นเรอืส ำรำญ ตลอดกำรเดินทำง เพียงใช้

CRUISE CARD ในกำรสัง่ซ้ือ รำยละเอียดสำมำรถขอไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ีบนเรอืส ำรำญ 

สดุพิเศษ !!!!!! ทกุค ่ำคืนท่ีอย ู ่บนเรอื ILLUGIC CRUISE ทกุท่ำนจะได ้สนกุกบัปำรต้ี์ พรอ้มของขวญัพิเศษ ส ำหรบั

แขกพิเศษบนเรอืเช่นคณุ ส ำหรบักำรลอ่งเรอื ILLUGIC CRUISE ในครัง้น้ี จะน ำทกุท่ำนใหห้ลงใหล

บรรยำกำศในแบบ Psychedelic Forest บนชัน้ดำดฟ้  ำ บรเิวณสระว่ำยน ้ำ ชัน้ 11 ของเรอืส ำรำญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTY 1 “90’ CLUBBING  ON 11 JAN’17 
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ขอน ำทกุท่ำนเขำ้ส ูบ่รรยำกำศกำรตกแต่ง ภำยใต ้Concept “Psychedelic Forest” พรอ้มสนกุสนำนไปกบัปำรต้ี์

แบบ Clubbing ดว้ยเพลงในยคุ 90 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง น่ำนน ้ำทะเลสำกล-ลอ่งเรอืส ู ่นครโฮจิมินห ์

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ.หอ้งอำหำรบนเรอืส ำรำญ ตำมอธัยำศยั 

 ใหท้กุท่ำน พกัผอ่นตำมอิสระ และท ำกิจกรรมบนเรอืส ำรำญ สำมำรถดรูำยละเอียดไดจ้ำก หนงัสือ 

TODAY  

 ทกุท่านสามารถท ากิจกรรมตา่งๆ ขณะอยู่บนเรือส าราญ

ตามตารางเวลากิจกรรมของทางเรือส าราญได ้ ส าหรับ เรอื

ส ำรำญ  COSTA VICTORIA ล านีม้กีิจกรรมสารพดัอย่าง

บนเรือล านี ้ มใีหเ้ราไดเ้ลอืกท าอย่างจใุจ ไม่ว่ำจะเป็นควำม

บนัเทิงจำกกำรแสดง คารบ์าเร่ยโ์ชว ์อนัมชีวีิตชวีา และการ

แสดงแปลกใหม ่ ส าหรบัใครที่ชอบการออกก าลงักาย 

นอกจากสระว่ายน า้กลางแจง้แลว้ ที่นีย่งัม ี สนามบาสเก็ต

บอล  หอ้งเลน่ไพ่นกกระจอก หอ้งสนัทนาการ อีกทัง้ยงัมอี่าง

น า้วนจากซุซ่ี สปา ซาวนา่ และกิจกรรมผอ่นคลายความตงึเครียดอื่น ๆ อย่างโยคะ …อย่างนีค้งเป็นที่ถกูใจผูร้กั

สขุภาพทัง้หลายแนเ่ชยีว  อย่าพลาดกิจกรรม ปารต์ีบ้นเรือ ในแตล่ะโซน ที่ทางเราไดจ้ดัไวใ้หก้บัทกุท่าน  

อำหำรเท่ียง อำหำรบ่ำย อำหำรเย็น รวมถึงอำหำรค ่ำ มีบรกิำรบนเรอืส ำรำญ ท่ำนสำมำรถใชห้อ้งอำหำรไดต้ำม

ตำรำงเวลำบนเรอืส ำรำญตลอดกำรเดินทำง หำกมีขอ้สงสยั สำมำรถติดต่อทำงเจำ้หนำ้ท่ีบนเรอื 

 

 

PARTY 2 “BOHEMIAN REUNION”  ON 12 JAN’17 
 

ค ่ำคืนแห่งควำมสนกุสนำนท่ีอยำกใหท้กุคนไดร้ว่มแต่งกำยแบบ Bohemian และรว่ม Dance on the floor ไปกบับท

เพลง Reunion 
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วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง   นครโฮจิมินห-์น่ำนน ้ำสำกล      

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ.หอ้งอำหำรบนเรอืส ำรำญ ตำมอธัยำศยั 

08:00 น.   เรือส าราญจอด ณ.ท่าเรือ นครโฮจมินิห ์ทกุท่านสามารถ ซ้ือทวัรเ์พิ่มได้

จากทางเรือส าราญ ส าหรับการท่องเที่ยวในนครโฮจิมนิห ์  ส าหรับท่านที่ลงจากเรือ 

ตอ้งกลบัมาขึน้เรือภายในเวลา 16.00 น. หากท่านใดไมไ่ดล้งจากเรือก็สามารถใชเ้วลา

บนเพื่อท ากิจกรรมตา่งๆ บนเรือส าราญตามตาราง TODAY ในวนันัน้ไดเ้ลยครับ 

อำหำรเท่ียง อำหำรบ่ำย อำหำรเย็น รวมถึงอำหำรค ่ำ มีบรกิำรบนเรอืส ำรำญ 

ท่ำนสำมำรถใชห้อ้งอำหำรไดต้ำมตำรำงเวลำบนเรอืส ำรำญตลอดกำร

เดินทำง หำกมีขอ้สงสยั ส  ำมำรถติดต่อทำงเจำ้หนำ้ท่ีบนเรอื 

อยำ่พลำดกิจกรรมปำรต้ี์บนเรอืในแต่ละโซนท่ีทำงไดจ้ดัไวใ้หก้บัทกุท่ำน พรอ้ม

กิจกรรมต่ำงๆ  บนเรอืมำกมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTY 3 “PSYCHEDELIC FOREST”   ON 13 JAN’17 
 

ป่ำตอ้งมนตรท่ี์จะท ำใหท้กุท่ำนตอ้งหลงใหล ไปกบัภำพบรรยำกำศท่ีชวนใหต้กอย ูใ่นหว้งแห่งมนตรม์ำยำแบบ 

Psychedelic Style โดยกำรแต่งแตม้สีสนับนใบหนำ้ 

และรำ่งกำยตำม Style ของตนเอง เพ่ือไดร้ว่มสนกุไปกบั ปำรต้ี์ EDM. สดุมนัส ์
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วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง   น่ำนน ้ำสำกล      

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ.หอ้งอำหำรบนเรอืส ำรำญ ตำม

อธัยำศยั 

ใหท้กุท่ำน พกัผ่อนตำมอิสระ และท ำกิจกรรมบนเรอื

ส ำรำญ สำมำรถดรูำยละเอียดไดจ้ำก หนงัสือ TODAY 

 ทกุท่านสามารถท ากิจกรรมตา่งๆ ขณะอยู่บนเรือส าราญตาม

ตารางเวลากิจกรรมของทางเรือส าราญได ้ ส าหรับ เรอื

ส ำรำญ  ILLUGIC CRUISE ล านีม้กีิจกรรมสารพดัอย่างบน

เรือล านี ้ มใีหเ้ราไดเ้ลอืกท าอย่างจใุจ ไม่ว่าจ ะเป็นควำมบนัเทิง

จำกกำรแสดง คารบ์าเร่ยโ์ชว ์ อนัมชีวีิตชวีา และการแสดง

แปลกใหม ่ ส าหรับใครที่ชอบการออกก าลงักาย นอกจากสระ

ว่ายน า้กลางแจง้แลว้ ที่นีย่งัม ี สนามบาสเก็ตบอล  หอ้งเลน่ไพ่นกกระจอก หอ้งสนัทนาการ อีกทัง้ยงัมอี่างน า้วน

จากซุซ่ี สปา ซาวนา่ และกิจกรรมผอ่นคลายความตงึเครียดอืน่ ๆ อย่างโยคะ …อย่างนีค้งเป็นที่ถกูใจผูร้กัสขุภาพ

ทัง้หลายแนเ่ชยีว  อย่าพลาดกจิกรรม ปารต์ีบ้นเรือ ในแตล่ะโซน ที่ทางไดจ้ดัไวใ้หก้บัทกุท่าน  

อำหำรเท่ียง อำหำรบ่ำย อำหำรเย็น รวมถึงอำหำรค ่ำ มีบรกิำรบนเรอืส ำรำญ ท่ำนสำมำรถใชห้อ้งอำหำรไดต้ำม

ตำรำงเวลำบนเรอืส ำรำญตลอดกำรเดินทำง หำกมีขอ้สงสยั สำมำรถติดต่อทำงเจำ้หนำ้ท่ีบนเรอื 

PARTY 4 “MEMOIRS”   ON 14 JAN’17 
 

ค ่ำคืนสง่ทำ้ยควำมสขุ สนกุสนำน ท่ีจะใหท้กุท่ำนไดผ้่อนคลำยไปกบัดนตรสีบำยๆ และท ำกิจกรรมเพ่ือเก็บภำพ

ควำมประทบัใจ และบนัทึกภำพควำมทรงจ ำ ในกำรเดินทำงรว่มกบั Illugic Cruise  

 

หมำยเหต ุ      ทำงลกูคำ้ สำมำรถตรวจเช็ครำยละเอียดค่ำใชจ่้ำย ท่ีใชบ้นเรอืไดจ้ำกใบแจง้ยอดท่ีทำงเรอืจะน ำไปไว้

ใหใ้นหอ้งพกัคืนวนัท่ี 14 มกรำคม หำกทำงลกูคำ้ตรวจสอบแลว้มีขอ้ผิดพลำดสำมำรถติดต่อไดท่ี้ทำงเจำ้หนำ้ท่ี 

บรเิวณลอ็บบ้ีหอ้งโถงกลำงเรอื 
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วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง   ท่ำเรอืแหลมฉบงั      

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ.หอ้งอำหำรบนเรอืส ำรำญ ตำมอธัยำศยั 

หมำยเหต ุทกุท่ำนสำมำรถช ำระเงินค่ำใชจ่้ำยท่ีใชร้ะหว่ำงอย ูบ่นเรอืไดก้อ่นลงจำกเรอืท่ี ล็อบบ้ีโถงกลำง

ของทำงเรอืไดเ้ลยครบั 

หำกลกูคำ้ท่ำนใดท่ีลงทะเบียนไวส้ ำหรบักำรใชร้ถรบัสง่ไปยงักรงุเทพฯ กรณุำนัง่รถโคช้ตำมหมำยเลขท่ี

ท่ำนไดร้บัตอนระหว่ำงลงจำกเรอืครบั 

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

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัท่ี 11-15 มกรำคม 2560 

 

ILLUGIC CRUISE  

5 วนั 4 คืน  

อตัรำค่ำบรกิำร 

หอ้งพกัแบบ INSIDE พกัแบบ 4 ท่ำน / ท่ำนละ 17,900 

หอ้งพกัแบบ INSIDE พกัแบบ 3 ท่ำน / ท่ำนละ 18,900 

หอ้งพกัแบบ INSIDE พกัแบบ 2 ท่ำน / ท่ำนละ 19,900 
 

 

หอ้งพกัแบบ OCEAN VIEW พกัแบบ 4 ท่ำน / ท่ำนละ 19,900 

หอ้งพกัแบบ OCEAN VIEW พกัแบบ 3 ท่ำน / ท่ำนละ 20,900 

หอ้งพกัแบบ OCEAN VIEW พกัแบบ 2 ท่ำน / ท่ำนละ 21,900 
 

 

หอ้งพกัแบบ BALCONY พกัแบบ 2 ท่ำน / ท่ำนละ 25,900 
 

 

 

หอ้งพกัแบบ MINI SUITE พกัแบบ 2 ท่ำน/ท่ำนละ 35,900 
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หอ้งพกัแบบ MINI SUITE BALCONY พกัแบบ 2 ท่ำน/ท่ำนละ 39,900 
 

 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

ทิปส ำหรบั พนกังำนบนเรอื ซ่ึงเป็นธรรมเนียมส ำหรบักำรลอ่งเรอืส ำรำญ  

ตลอดกำรเดินทำง 5 วนั บนเรอืส ำรำญ เป็นจ ำนวนเงิน ท่ำนละ 1,750 บำท 

 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• ค่ำหอ้งพกับนเรอื COSTA VICTORIA ตำมแบบหอ้งพกั ท่ีท่ำนไดป้ระสงคเ์ลือกช ำระเงินมำ 

• ค่าอาหารบนเรือส าราญ ค่าภาษที่าเรือ และค่าประกนัการเดนิทางบนเรือ 

• ค่ารถรับสง่ระหว่าง กรงุเทพ-ท่าเรือแหลมฉบงั-*กรงุเทพ 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

       ค่าธรรมเนยีมการท าหนงัสอืเดนิทาง 

       ค่ำทวัรส์ว่นของ โฮจิมินห ์หำกทำงลกูคำ้ ตอ้งกำรซ้ือเพ่ิม กรณุำติดต่อกบัทำงเรอืส ำรำญ 

• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเคร่ืองดืม่ และค่าอาหารหอ้งอาหารพิเศษ ค่าอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

 

กำรช ำระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิเต็มจ านวน ตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน หลงัจากมกีารท าจองส ารองที่นัง่แลว้ 2 วนัท าการ ส าหรับ

การจองทวัรเ์รือส าราญครั้งนี ้

 

กำรยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิ แตท่างผูโ้ดยสารสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้่อนวนั

เดนิทาง 7 วนั 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของเรือส าราญ หรือเกิดเหตกุารณท์าง

การเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบคืนเงนิใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่ทางลกูคา้ น าหนงัสอืเดนิทางทีม่อีายนุอ้ยกว่า 6 เดอืนมาเดนิทาง 

และไมไ่ดร้ับการอนญุาตใหข้ึน้เรือ จากทางกองตรวจหนงัสอืเดนิทาง ณ.ท่าเรือแหลมฉบงั  


