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COSTA FORTUNA  

 
แหลมฉบงั – เกาะสมยุ - สิงคโปร ์

4 วนั 3 คืน BY TG/SQ 

THAILAND - SINGAPORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 11-14 พฤศจิกายน 2561 
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ก าหนดการเดินทาง: 11 – 14 พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

หมายเหต ุ รถรบัสง่ ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการใชบ้รกิารรถรบัจาก กรงุเทพ-ท่าเรอืแหลมฉบงั สามารถข้ึน

รถไดท่ี้ KING POWER ซอยรางน ้า และกรณุาแจง้ใหก้บัทางเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้ ระหว่างการท าจองเลย 

และสามารถแจง้เพ่ิมการส ารองรถลา่ชา้ไดท่ี้สดุ 2 สปัดาหก์่อนการเดินทาง  

13.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าเรอืแหลมฉบงั จ.ชลบรุ ีมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่าน 

(ส าคญัมาก ***ทกุท่าน ตอ้งเตรยีมหนงัสือเดินทางท่ีมีอายมุากกว่า 6 เดือนข้ึนไปมาท่ีท่าเรอืดว้ย) 

13.30 น. เร่ิมท าการเช็คอินขึน้เรือส าราญ COSTA FORTUNA   ซ่ึงเป็นเรือสญัชาตอิิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 

102,587 ตนั แบ่งเป็น 17 ชัน้ (ชัน้ส าหรบัใชส้อย 13 ชัน้) สามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 3,470 

ท่าน ท่ีหรหูราในสไตลย์โุรป พรอ้มบริการในระดบัสากล บนเรือส าราญท่านจะไดพ้บกบัความบนัเทิง

หลากหลายรปูแบบ เต็มอ่ิมกบัอาหารสไตลย์โุรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลงัการทกุคืน

หลงัม้ืออาหารค า่ท่ี โรงละคร Rex1932Theatre  **ท่านสามารถรบัทราบรายละเอียดของกิจกรรม

ตา่งๆ ท่ีเรือส าราญ COSTA FORTUNA จะจดัขึน้ในวันถดัไปไดจ้ากเอกสาร Today ท่ีจะสง่ถึงหอ้งพกั

ของท่านทกุคืน** 

 

 *** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล 

(Muster Drill) โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสารทกุท่านมารายงานตวัยงัจดุท่ีก าหนดไว ้โดยสงัเกตจดุรวมพลของแต่ล่ะ

ท่านได ้ท่ีแผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน*** 

17.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบงัตดัผา่นอ่าวไทยสูน่า่นน า้สากล 

วนัแรกของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั – น่านน ้าสากล  
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ค ่า ทกุท่านสามารถรบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบที่ไดม้ีเอกสารวางไวใ้ห้

ในหอ้งพกั ท่านยงัสามารถอิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความเพลิดเพลินใน

กิจกรรมตา่งๆ ท่ีไดร้บัการคดัสรรไวบ้เรือส าราญ COSTA FORTUNA 

  หมายเหต ุทกุท่านสามารถเลือกซ้ือแพคเกจเคร่ืองดื่มบนเรือได ้ตลอดการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหนา้เกาะสมยุ 

*** อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีทางเรอืมีบรกิารคะ*** 

การเดินทางบนเกาะสมยุ บนเกาะสมยุการเดินทางคอ่นขา้งที่จะสะดวกสบาย 

มีถนนยาวรอบเกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎรภ์กัดี และก็ยงัมี

รถสองแถวที่ว่ิงรอบเกาะไวใ้หบ้ริการ ตัง้แตเ่วลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เร่ิม

กนัตัง้แต ่30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแตร่ะยะทาง แท็กซ่ีก็มีแตร่าคาตอ้ง

ตกลงกนัเอง ไมม่ีมิเตอร ์หรือใครอยากจะเชา่รถขบัเองก็มีตัง้แตร่ถยนตจ์นถึง

มอเตอรไ์ซค ์รา้นใหเ้ชา่รถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสกัมีใหเ้ลือกหลายรา้นเลย 

ราคาก็แตกตา่งกนัไปเร่ิมตน้ท่ี มอเตอรไ์ซค ์200 บาท รถจ๊ิป 800 บาท ตอ่วัน มอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง

เกาะสมยุก็มีแตร่าคาจะแพงกว่ารถสองแถวสกัหนอ่ยเร่ิมตน้ท่ี 30 บาท  

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในเกาะสมยุ เกาะสมยุมี

แหลง่ท่องเท่ียวส าคญัท่ีมีชื่อเสียงมากมายและ  

หลากหลายรปูแบบ เชน่ หาดเฉวง หาดละไม หาดทอ้ง

ตะเคียน หาดแมน่ า้ หาดหนา้ทอน หินตาหินยาย น า้ตก

หนา้เหมือง วัดพระใหญ่ หรือศนูยว์ัฒนธรรมวัดละไม 

เป็นตน้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA   

17.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมยุ ประเทศไทย มุง่หนา้สู่ประเทศสิงคโ์ปร ์ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

 หลงัอาหารค า่ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre กอ่นกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัสว่นตวัของท่าน 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  เกาะสมยุ, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)       
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆบนเรือ อาทิเชน่ 

สระว่ายน า้ คาสิโน สปา ฟิตเนส  ท่ีทางเรือ  จดัเตรียมไวใ้หท้กุท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทัง้วัน ทา่น

สามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมตา่งๆ ไดจ้ากเอกสาร   ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมีสง่ไวใ้หท้กุท่านทกุชา้ท่ี

หนา้หอ้งของทกุท่าน   

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

17.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางออกจากเกาะสมยุมุง่หนา้สู่สิงคโปร ์ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หลงัอาหารค า่ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre กอ่นกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัสว่นตวัของท่าน 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เขา้เทียบท่าประเทศสิงคโ์ปรห์ลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสือเดินทาง 

ศลุกากร และรบักระเป๋า สมัภาระการเดินทางแลว้ 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง    อิสระบนเรอืส าราญ  

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง สิงคโปร ์– Merlion Signature – Garden by the Bay – อิสระชอ้ปป้ิง

ถนนออชารด์ – สนามบิน – กรงุเทพ 
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    ใหเ้วลาทกุท่านถ่ายรปูคูก่บัเมอรไ์ลออน สญัลกัษณ์

ของประเทศสิงคโปร ์โดยรปูป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานี้หัน

หนา้ออกทางอ่าวมารินา่ มทีศันยีภาพท่ีสวยงามโดยมี

ฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดน่ดว้ย

สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน น าท่านแวะ

ชม  น า้พแุห่งความมัง่คัง่ Fountain of Wealth แห่งเมือง

สิงคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมูต่กึซันเทคซิตี้ 

    น าท่านมาชม Garden by the Bay  จะเป็นสวนที่ใหญ่ท่ีสดุในสิงคโปร ์และเป็นศนูยก์ลางในโครงการ 

พฒันา  Marina Bay อย่างตอ่เนือ่ง บริหารโครงการโดยคณะกรรมการดแูลอทุยานแห่งชาต ิ(National 

Park) ของรฐับาลสิงคโปร ์เองเลย ประกอบไปดว้ย สองสว่น คือ the Flower Dome  และ Cloud Fore st 

(ไมร่วมคา่เขา้โดม ทัง้2โดม) ภายในสวนยงัประกอบไปดว้ยสวนในแบบตา่งๆ  เชน่ สวนแบบพืชสวน

(Horticulture) , Heritage Garden รวบรวมพนัธุไ์มต้า่งๆจากทัว่โลก ออกแบบ และควบคมุงานโดยบริษทั

ภมูิสถาปัตยข์ององักฤษ และหนึง่ในไฮไลทข์องสถานท่ีนี ้ท่ีจะดึงดดูความสนใจของผูค้นก็คือ Supertrees 

ซ่ึงเป็นโครงสรา้งที่ท าเป็นรปูตน้ไมม้ีความสงูตัง้แต ่25 เมตร ถึง 50 เมตร ถา้เอาใหเ้ห็นภาพก็ประมาณ

ตกึสงู 9 ชัน้ ถึง 16 ชัน้นัน่เอง ในสวนจะมีเจา้ supertrees 

นีท้ัง้หมด 18 ตน้ โดยใชร้ะบบสวนแนวตัง้ ปลกูตน้ไมท่ี้

เป็นพืชเมืองรอ้น ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั และเฟิรน์  ใน

เวลากลางวันเจา้ตน้ไมย้กัษเ์หลา่นีก็้จะชว่ยใหร้่มเงา และ

ความเย็นชุม่ชื้นไปทัว่  บริเวณสวนตรงนัน้ และเมื่อตก

กลางคืน ตน้ไมย้กัษเ์หลา่นี้ก็จะงดงามไปดว้ยสีสนั

สวยงามจากแสงไฟที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ  ตน้ไม้

เหลา่นี ้จะตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อสรา้ง

ไฟฟ้าใหก้บัตวัเองในการใหแ้สงสว่างยามค า่คืน ตลอดจนหลอ่เลี่ยงระบบน า้ท่ีจะท าใหค้วามเย็นกบั

บริเวณโดยรอบ จะมีทางเดนิยกระดบัเชื่อมตอ่ Supetrees แตล่ะตน้ นกัท่องเท่ียวจึงสามารถมองเห็น

บริเวณสวนโดยรอบจากท่ีสงู และบนตน้ท่ีสงู 50 เมตร จะมีจดุชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของอ่าว แบบ

พาโนรามิค และบริเวณสวนโดยรอบ สวนในสว่นนี ้ (Bay South at Garden by the Bay) ไมร่วมคา่เขา้ 2 

โดม/ไมร่วม สกายวอลค์ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (BukKutTeh) 
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บ่าย  อิสระชอ้ปป้ิงถนนออชารด์ น าท่านสูย่่านธรุกิจใจกลาง

สิงคโปรท่ี์ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชัน้

น าและสินคา้หลากหลาย อาทิ เชน่ เซ็นเตอรพ์อยท,์ โร

บินสนั, ลกักี้พลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยามา่, ออรช์ารด์ชอ้

ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจาก

ทัว่โลก ไมว่่าจะเป็นเสื้อผา้แบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเค้ียว ของฝาก ของที่ระลึก ของ

เลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย  

ไดเ้วลาส าควรน าท่านส ูท่่าอากาศยานสิงคโปร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมายเหต ุ

ในเชา้วนัน้ีท่านจะไดร้บัป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรอื ท่านจะตอ้ง

จดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง ก่อนเท่ียงคืน โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 

เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถกู

สง่มาใหท่้านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัร ุง่ข้ึน ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบรษิทั

เรอืจะชารจ์ค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

17.30น. ออกเดินทางกลบัส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

  เท่ียวบินท่ี SQ982 

19.00น. คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

  หรอืเท่ียวบิน 

18.35น. ออกเดินทางกลบัส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

  เท่ียวบินท่ี SQ978 

20.10น. คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

  หรอืเท่ียวบิน  

 

20.50น. ออกเดินทางกลบัส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์ 

  เท่ียวบินท่ี TG 410  

22.10น. คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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หมายเหต ุ 

ยงัไมร่วมค่าทิป ไกคท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ และ หวัหนา้ทวัร ์ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายโดยประมาณ  

ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง หรอืสามารถใหเ้พ่ิมเติมไดต้ามความพึงพอใจ 

 

 

 

ประเภทหอ้ง 

พกับนเรอื  

COSTA FORTUNA 

Inside Oceanview Balcony Mini Suite Suite 
Grand 

Suite 

ผ ูใ้หญ่ท่านละ่ 

(พกั 2 ท่านต่อหอ้ง) 
17,900 20,900 23,900 26,900 29,900 

โปรด

สอบถาม

เจา้หนา้ท่ี 

ผ ูใ้หญ่คนท่ี 3 และ 4 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
14,900 14,900 14,900 - 16,900 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
13,900 13,900 13,900 - 14,900 

พกัเด่ียว 20,900 25,900 29,900 - - 

อตัราน้ีไม่รวม   ค่าทิปพนกังานบนเรอื  

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ Inside / Oceanview / Balcony / เกบ็ทิปท่านละ 

- ผ ูใ้หญ่    ท่านละ  43.5  USD 

- เด็ก ( อายรุะหว่าง 4-12ปี) ท่านละ  22  USD 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ Mini Suite / Suite / Grand Suite เกบ็ทิปท่านละ 

- ผ ูใ้หญ่    ท่านละ  52.5  USD 

- เด็ก ( อายรุะหว่าง 4-12ปี) ท่านละ  27  USD 

ตลอดการเดินทาง 4 วนั ซ่ึงเป็นธรรมเนียมส าหรบัการลอ่งเรอืส าราญ ในสว่นน้ีลกูคา้ตอ้งไป

ช าระเองบนเรอืและจะถกูชารต์เขา้ไปใน Cruise Card โดยอตัโนมติั 
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***** หมายเหต ุส าหรบัทวัรเ์สรมิบนฝ่ังสามารถซ้ือเพ่ิมเติมบนเรอืไดเ้ลยครบั ***** 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inside Classic (IC) 

Oceanview Classic (EC) 

Balcony Classic (BC) 

13.9 sq m (149.6 sq ft) 

1 double bed or 2 single 

beds 2 foldaway beds 

17.7 sq m (190.52 sq ft) 

1 double bed or 2 single beds 

1 foldaway bed 

Window (non open) 

20.4 sq m (219.58 sq ft) 

1 double bed or 2 single beds 

1 foldaway bed 

1 sofa bed 

ชนิดและประเภทหอ้งพกั บนเรอื COSTA FORTUNA 

 

Mini Suite with Oceanview Balcony (MS) 

48.3 sq m (519.89 sq ft) 

1 double bed or 2 single beds 

1 sofa bed 

Dressing room 

Bathroom with shower & Jacuzzi 

Suite with Oceanview Balcony (S) 

31.3 sq m (336.91 sq ft) 

1 double bed or 2 single 

beds 1 sofa bed Bathroom 

with shower & Jacuzzi 
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หอ้งอาหารท่ีท่านสามารถเลือกรบัประทานไดฟ้ร ีรวมอย ูใ่นค่าบริการทวัรแ์ลว้ 

 

 

 

 

 

  

อตัราน้ีรวม: 

1. หอ้งพกับนเรือส าราญ 3 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้ าการช าระเงนิมา) 

2. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ,ภาษีท่าเรือ 

3. รถรบัสง่จากกรงุเทพ-ท่าเรือแหลมฉบงั 

4. คา่ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัโดย สายการไทย/สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง สิงคโปร ์– กรงุเทพฯ 

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 
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5. คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา 

ณ วันที่ 18 เมษายน  2561 และ ท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิม 

6. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

7. เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

9. คา่รกัษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

 

อตัราน้ีไม่รวม: 

1. คา่ทิปพนกังานบนเรือ ผูใ้หญ่ ท่านละ  43.5  USD / เด็ก (อายรุะหว่าง 4-12ปี) ท่านละ  22   USD 

2. คา่ทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 

3. อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเตมิกบัทางเรือ 

4. คา่เพคเกจน า้ดื่มบนเรือส าราญ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

6.  คา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่วีซ่าส าหรบัชาวตา่งชาติ 

7.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท ์คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

 

การช าระเงิน  

หลงัจากมีการท าจองส ารองหอ้งพกั โปรแกรมท่องเท่ียวแลว้ ลกูคา้จ าเป็นตอ้งช าระเป็นยอดเต็ม

จ านวนของค่าบรกิารทวัรท์ัง้หมด เน่ืองจากทวัรน้ี์เป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่พิเศษ ภายใน 3 วนัท าการ 

 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทกุกรณี) แตท่างผูโ้ดยสารสามารถเปลี่ยน

ชื่อผูเ้ดินทางไดก้อ่นวันเดินทาง 30 วันท าการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย)์ กรณีเกิดเหตตุอ้งยกเลิกการเดินทางจริงๆ

ตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการเดินทาง 60 วันท าการ เท่านัน้! 

หมายเหต ุ: 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯ  ไม่สามารถคืนค่าทัวร์

ใหไ้ด ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได ้

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนดั

หยดุงาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 
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ควรรบีท าเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอีกครัง้ 

หากมีการผิดพลาดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

*** เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระค่าบรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ *** 

http://www.thaicruiseholiday.com/

