
 

 

COSTA FORTUNA  

 เส้นทาง: สิงคโปร ์- สีหนุวิลล์ - แหลมฉบัง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINGAPORE & CAMBODIA & THAI BY TR  
 

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทุกท่านชมววิ เมอรไ์ลออ้น สงิคโปร ์ไฟลเออร์ ตกึเอสพลานาด และบรเิวณอ่าวมารีน่าเบย ์จาก

มุมมองทีแ่ตกต่าง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทเีดยีว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอรไ์ล

ออ้นสัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ซึง่มอีายุกว่า 30ปี โดยรูปป่ันครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หันหนา้ออกทาง

อา่วมารน่ิา ซึง่มทีัศนยีภาพงามมากๆ The Merlion นีถู้กผสมผสานระหว่างความจรงิ และตํานานซึง่มหีัว

เป็นสงิโตและลําตัวเป็นปลากําลังโตค้ลืน่ สว่นหัวนัน้เป็นสัญลักษณ์ของตํานานการคน้พบสงิหปรุะ หรอื

สงิคโปรใ์นปัจจบุนั  

วนัแรก 

กรงุเทพ - สงิคโปร ์- เมอรไ์ลออ้น - ถนนออรช์ารด์ - เรอืส าราญ COSTA FORTUNA  

06.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู6 เคารเ์ตอร ์L โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

08.40 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิสกูด๊ เทีย่วบนิที ่TR609 

12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิ ซางฮ ีประเทศสงิคโปร ์โดยทา่อากาศยานนานาชาตชิาฮไีดรั้บการลงคะแนนให ้

เป็นท่าอากาศยานทีด่ทีีส่ดุในโลก  (เวลาทอ้งถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรน าทกุทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วบนเกาะสงิคโปร ์ 

 



 

 

 
 

 

ถนนออรช์ารด์ 

นําท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออรช์ารด์ ศูนย์รวมหา้งสรรพสินคา้ชัน้นําและสินคา้

หลากหลาย อาท ิเชน่ เซน็เตอรพ็์อยท,์ โรบนิสนั, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิามา่, ออรช์ารด์ชอป้ป้ิง

เซน็เตอร ์เป็นตน้ ใหท้า่นชอป้ป้ิงสนิคา้ มากมายจากทั่วโลก ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้ นําต่าง ๆ 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรนําท่าน

เดนิทางสูส่นามบนิ 

 

 

16.00 น. เริม่ทําการเช็คอนิขึน้เรอืสําราญ COSTA FORTUNA ซึง่เป็นเรอืสัญชาตอิติาเลีย่น โดยเรอืมขีนาด 

102,587 ตัน แบ่งเป็น 17 ชัน้ (ชัน้สําหรับใชส้อย 13 ชัน้) สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ 3,470 

ท่าน ทีห่รูหราในสไตล์ยุโรป พรอ้มบรกิารในระดับสากล บนเรอืสําราญท่านจะไดพ้บกับความบันเทงิ

หลากหลายรูปแบบ เต็มอิม่กับอาหารสไตลย์โุรป และ อาหารเอเชยี ชมการแสดงแสนอลังการทุกคนื

หลังมือ้อาหารคํ่าที ่โรงละคร Rex1932Theatre **ท่านสามารถรับทราบรายละเอยีดของกจิกรรม

ตา่งๆ ทีเ่รอืสําราญ COSTA FORTUNA จะจัดขึน้ในวันถัดไปไดจ้ากเอกสาร Today ทีจ่ะสง่ถงึหอ้งพัก

ของทา่นทกุคนื** 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ** กอ่นทีเ่รอืส าราญจะท าการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรอืจะมกีารซอ้มหนภียัตามหลกัสากล 

(Muster Drill) โดยขอใหผู้โ้ดยสารทุกทา่นมารายงานตวัยงัจุดทีก่ าหนดไว ้โดยสงัเกตจุดรวม

พลของแตล่ะ่ทา่นได ้ทีแ่ผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของทา่น** 

 

20.00 น. เรอืสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre สูน่่านน้ําสากล 

ค า่  ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืสําราญ ตามรอบทีไ่ดม้เีอกสารวางไวใ้หใ้น

  หอ้งพัก ทา่นยงัสามารถอสิระพักผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกับความเพลดิเพลนิในกจิกรรมต่างๆ 

  ทีไ่ดรั้บการคัดสรรไวบ้เรอืสําราญ COSTA FORTUNA 

  หมายเหต ุทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืได ้ตลอดการเดนิทาง 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FORTUNA 

 ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจั่ดขึน้ตัง้แตเ่ชา้จรดคํ่า 

ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินทีจั่ดเครือ่งเล่น

ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน้ํากลางแจง้

ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี,่ สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถเลน่เครือ่งเลน่บน

เรอืได ้

 

กลางวนั รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FORTUNA  

วนัทีส่อง 

สูน่า่นน า้สากล  (อสิระกจิกรรมบนเรอืส าราญ)       



 

 

 

 

 

 
 

 

เย็น รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FORTUNA 

  หลังอาหารคํา่ ชมการแสดงทีโ่รงละคร Rex 1932 Theatre กอ่นกลบัไปพักผอ่น ณ หอ้งพักสว่นตวั

  ของทา่น 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FORTUNA 

 

09.00 น. เรอืสําราญ COSTA FORTUNA เขา้เทยีบท่าเมอืงสหีนุวลิล ์(Sihanoukville) *** อสิระใหท้า่น

เลอืก  ซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่งทีท่างเรอืมบีรกิารคะ่*** 

 โดยแตเ่ดมิเมอืงทา่เรอืนีรู้จ้ักกนัในนาม "เมอืงกมัปง

โสม" ถอืเป็นเมอืงตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่ง

ของกัมพูชา และยังเป็นเมอืงท่าสําคัญ โดยมที่าเรอื

น้ําลกึระดับสากล (International Port) แห่งเดยีว

ของกมัพชูาอกี และเป็นเมอืงทีต่ดิอนัดับ 8 ในการจัด

อันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชยี โดยหนังสือพมิพ ์

Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลยี อสิระ

ใหท้่ านพักผ่อนในหอ้งพักเคบินส่วนตั ว  หรือ 

เพลดิเพลนิไปกบับรกิารตา่ง ๆ ทีเ่รอืสําราญ COSTA 

FORTUNA คัดสรรไวใ้หเ้ลือก หรือ เลือกที่จะไป

แวะเยอืน เยีย่มชมเมอืงสหุนุวลิลด์ว้ยตนเอง 

วนัทีส่าม 

สหีนวุลิล,์ ประเทศกมัพูชา  (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่ง)       



 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FORTUNA 

 
อสิระใหทุ้กท่าน สนุกสนานเพลดิเพลนิ กับกจิกรรมและ สิงํ่านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  

จัดเตรียมไวใ้หทุ้กท่านอย่างเต็มที่ตลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกจิกรรมต่างๆ ไดจ้าก

เอกสาร ชือ่วา่ TODAY ทีจ่ะมสีง่ไวใ้หท้กุทา่นทกุชา้ทีห่นา้หอ้งของทกุทา่น 

 

 

 

15.00 น. เรอืสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากทา่เมอืงสหีนุวลิล ์ประเทศกมัพชูา มุง่สู ่ทา่เรอืแหลมฉบงั 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FORTUNA    

 หลังอาหารคํ่า ชมการแสดงทีโ่รงละคร Rex 1932 Theatre กอ่นกลับไปพักผ่อน ณ หอ้งพักสว่นตัว

ของทา่น 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FORTUNA 

 

07.00 น. เรอืสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอแหลมฉบงั 

*** อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่งทีท่างเรอืมบีรกิาร*** 

สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจไกลแ้หลมฉบงั แหลมฉบังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทีไ่มห่า่งจากแหลมฉบงัมากนัก มากมายหลายแห่ง เชน่ ปราสาทสัจธรรม สวนเสอืศรรีาชา ฮา

เบอรแ์หลมฉบงั สวนนงนุช หาดดงตาล พัทยา เป็นตน้  

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่

ทา่เรอืแหลมฉบงั  

          



 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FORTUNA 

 อสิระใหทุ้กท่าน สนุกสนานเพลดิเพลนิ กับกจิกรรมและ สิง่อํานวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ทีท่่าเรือ  

จัดเตรียมไวใ้หทุ้กท่านอย่างเต็มทีต่ลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกจิกรรมต่างๆ ไดจ้าก

เอกสาร ชือ่วา่ TODAY ทีจ่ะมสีง่ไวใ้หท้กุทา่นทกุชา้ทีห่นา้หอ้งของทกุทา่น 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FORTUNA 

 หลังอาหารคํ่า ชมการแสดงทีโ่รงละคร Rex 1932 Theatre กอ่นกลับไปพักผ่อน ณ หอ้งพักสว่นตัว

ของทา่น 

 (ทา่นทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะลงเรอืวนันีต้อ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้) 

 

หมายเหต ุ

 ในเย็นวนันีท้า่นจะไดร้บัป้ายผกูกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรอื 

ทา่นจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญว่างไวห้นา้หอ้ง กอ่นเทีย่งคนื โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็น

ไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญข่องทา่นไปต ัง้แต่

กลางดกึ และบญัชคีา่ใชจ้่ายตา่งๆ จะถูกส่งมาใหท้่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข ึน้ 

ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการช าระผา่นบตัรเครดติ ทางบรษิทัเรอืจะชารจ์คา่ใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติที่

ทา่นไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัทีท่า่นเช็คอนิโดยอตัโนมตั ิ

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FORTUNA 

 

 
 

08.00 น.  ลงจากเรอืสําราญ COSTA FORTUNA หลังเสร็จจากพธิตีรวจหนังสอืเดนิทาง ศลุกากร และรับกระเป๋า 

สมัภาระการเดนิทางแลว้ มุง่หนา้กลบัสูก่รงุเทพฯพรอ้มคณะ โดยรถโคช้ 

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

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิเงือ่นไขตา่งๆ 
โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ 

ทา่เรอืแหลมฉบงั - กรงุเทพฯ  

          



 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

อตัรานีไ้มร่วม    

 ภาษทีา่เรอื ทา่นละ 4,500 บาท(ช าระพรอ้มคา่บรกิารทวัร)์ 

 คา่ทปิพนกังานบรกิารบนเรอื 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ Inside / Oceanview / Balcony เก็บทปิพนกังานบรกิารบนเรอืทา่นละ 

- ผูใ้หญ ่    ทา่นละ  14.5  USD/ทา่น/คนื 

- เด็ก ( อายรุะหวา่ง 4-13ปี) ทา่นละ  7.25 USD/ทา่น/คนื 

 ตลอดการเดนิทาง 5 วนั 4 คนื ซึง่เป็นธรรมเนยีมส าหรบัการลอ่งเรอืส าราญ ในสว่นนีล้กูคา้ตอ้งไป

ช าระเองบนเรอืและจะถกูชารต์เขา้ไปใน Cruise Card โดยอตัโนมตั ิ

***** หมายเหต ุส าหรบัทวัรเ์สรมิบนฝั่งสามารถซือ้เพิม่เตมิบนเรอืไดเ้ลยครบั ***** 

 

ชนิดและประเภทหอ้งพกั บนเรอื COSTA FORTUNA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท
หอ้งพกั 

ผูใ้หญท่า่นละ่ 
(พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง) 

ผูใ้หญค่นที ่3 และ 4 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 13 ปี 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 
(เพิม่) 

Inside 18,900 16,900 15,900 8,900 

Oceanview  22,900 16,900 15,900 10,900 

Balcony 26,900 16,900 15,900 13,900 

Inside (IC) Balcony (BC) Oceaview (EC) 



 

 

หอ้งอาหารท่ีท่านสามารถเลือกรบัประทานไดฟ้ร ีรวมอย ูใ่นค่าบริการทวัรแ์ลว้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม: 

 หอ้งพักบนเรอืสําราญ 4 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชําระเงนิมา) 
 ตั๋วเครือ่งบนิขาไป ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรงุเทพ – สงิคโปร ์   
 อาหารบ 
 นเรอืสําราญ, กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ 
 คา่ภาษีน้ํามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัรา 

ณ วันที ่01 สงิหาคม 2562 และ ทา่นตอ้งช าระเพิม่ หากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่ 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น ) 
 ทัวรส์งิคโปร ์และ รถรับสง่จากแหลมฉบงั-กรงุเทพ 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยอํานวยความสะดวก 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีทีเ่สยีชวีติ (สําหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี) 
 คา่รักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี) 

 
อตัรานีไ้มร่วม: 

 ภาษทีา่เรอื ทา่นละ 4,500 บาท(ช าระพรอ้มคา่บรกิารทวัร)์ 

 คา่ทปิพนกังานบรกิารบนเรอื ผูใ้หญ ่ทา่นละ 14.5 USD/ทา่น/คนื / เด็กทา่นละ 7.25 USD/ทา่น/คนื 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ 300 บาท 

 คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด 

 อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

 คา่เพคเกจน้ําดืม่บนเรอืสําราญ 

Michelangelo  

Position: Deck 3 & 4 (Aft) 

Capacity: 1084 pax     Free restaurant 

Raffaello  

Position: Deck 3 & 4 (Mid) 

Capacity: 654 pax     Free restaurant 

 

Colombo  

Position: Deck 9 & 10 (Aft) 

Capacity: 609 pax      

Free buffet restaurant 

 



 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต ์และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซน็ต ์

  คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

การช าระเงนิ  

ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น หลงัจากมกีารท าจองส ารอง

โปรแกรมทอ่งเทีย่วแลว้ 3 วนัท าการ ส าหรบัการจองทวัรเ์รอืส าราญคร ัง้นี ้และรบกวนช าระยอดเต็มทีเ่หลอื

หลงั 14 วนัท าการนบัจากวนัทีช่ าระยอดมดัจ า 

 

การยกเลกิ 

หากมกีารยกเลกิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ(ไมค่นืเงนิในทุกกรณี) แตท่างผูโ้ดยสารสามารถ

เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้อ่นวนัเดนิทาง 60 วนัท าการ (ไมร่วมเสาร-์อาทติย)์  

หมายเหต ุ: 

1. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืค่าทัวรใ์ห ้

ได ้

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะถอืว่าท่านสละสทิธิ์

และไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุ

งาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

5. สตรทีีม่อีายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิใ์นการขึน้เรอื 

โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดนิทางของทา่นวา่มอีายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทาง 

กรณีอายหุนงัสอืเดนิทางนอ้ยกวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทาง 

ควรรบีท าเลม่หนงัสอืเดนิทางใหม ่และสง่ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอกีคร ัง้ 

หากมกีารผดิพลาดทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

*** เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ *** 




