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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ Costa Fortuna 4 วัน 3 คืน 
เส้นทำง แหลมฉบัง (ชลบุรี) - สมุย - สิงคโปร์ 

  

                                           โดยสำยกำรบินสกู๊ตแอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทำงพร้อมเจ้ำหน้ำท่ีบริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
บริกำรรถรับส่ง ขำกลบั ท่ำเรือแหลมฉบัง กรงุเทพฯ (รถให้บริกำรจุดเดียว) และทัวร์พำเทีย่วสิงคโปร์ 

อัตรำนี้ไม่รวม ภำษีท่ำเรือ ท่ำนละ 4,500 บำท(ช ำระพร้อมค่ำบริกำรทัวร์) 
ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบรกิำรบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 14.5 USD ต่อท่ำน ต่อคืน / เด็กท่ำนละ 7.25 USD ต่อท่ำน ต่อคืน 

ไม่รวม ค่ำทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น 300 บำท - ไม่รวม ค่ำทัวร์เสริมบนฝัง่ตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด 
 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือประโยชน์
ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่3-6 ม.ค. 63                                รำคำเริ่มต้นที่ 14,900 บำท (ห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
ฟรี!! บริกำรรถรับส่งกรุงเทพฯ สู่ท่ำเรือแหลมฉบัง (รับที่กรุงเทพ จุดเดียว) - เช็คอินลงเรือ Costa Fortuna - อิสระ
พักผ่อนบนเรือ - Depart 17.30 PM 

วันที่2 Arrival 8.00 AM ท่ำเรือ เกำะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) - Depart 18.00 PM 

วันที่3 At Sea (Cruising) 

วันที่4 
Arrival 9.00 AM ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center สิงคโปร์ - อ ำลำเรือส ำรำญ - พำชมวิวเมอร์ไลอ้อน - ช้อปปิ้ง
ถนนออชำร์ด - สนำมบินชำงงี - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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วันแรกของกำรเดินทำง ท่ำเรือแหลมฉบัง - น่ำนน้ ำสำกล  
 

หมำยเหตุ รถรับส่ง ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรใช้บริกำรรถรับ-ส่ง จำก กรุงเทพ-ท่ำเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สำมำรถขึ้นรถได้ที่ ข้ำง
สวนจุฬำ 100 ปี บริเวณหลังตลำดสำมย่ำน และกรุณำแจ้งให้กับทำงเอเย่นต์ทรำบล่วงหน้ำ ระหว่ำงกำรท ำจอง
เลย 

13.00 น. พร้อมกัน ณ ท่ำเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน 
  (ส ำคัญมำก ***ทุกท่ำน ต้องเตรียมหนังสือเดินทำงที่มีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือนขึ้นไปมำที่ท่ำเรือด้วย) 
13.30 น. เริ่มท าการเช็คอินขึ้นเรือส าราญ COSTA FORTUNA   ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 102,587 ตัน 

แบ่งเป็น 17 ชั้น (ชั้นส าหรับใช้สอย 13 ชั้น) สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 ท่าน ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อม
บริการในระดับสากล บนเรือส าราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอ่ิมกับอาหารสไตล์ยุโรป และ 
อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังมื้ออาหารค่ าที ่โรงละคร Rex1932Theatre  **ท่านสามารถรับทราบ
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือส าราญ COSTA FORTUNA จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึง
ห้องพักของท่านทุกคืน** 

 
*** ก่อนที่เรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลักสำกล (Muster Drill) โดย
ขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่ำนได้ ที่แผ่นป้ำยด้ำนหลัง
ประตูห้องพักของท่ำน*** 

17.30 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ าสากล 
ค่ ำ ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยัง

สามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือ
ส าราญ COSTA FORTUNA 

  หมำยเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง 
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วันที่สองของกำรเดินทำง  เกำะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่ง)       

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย 

*** อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่ีทำงเรือมีบริกำรคะ*** 
กำรเดินทำงบนเกำะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะ
สะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวี
ราษฎร์ภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่วิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 
6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่มกันตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่
ระยะทาง แท็กซ่ีก็มีแต่ราคาต้องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรือใครอยากจะ
เช่ารถขับเองก็มีตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านให้เช่ารถจะอยู่แถว ๆ 
ท่าเรือดอนสักมีให้เลือกหลายร้านเลย ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ 
มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างเกาะส
มุยก็มีแต่ราคาจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อยเริ่มต้นที่ 30 บาท  
สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจในเกำะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและ  หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาด
ละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น้ า หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น้ าตก
หน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
  COSTA FORTUNA  
18.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมุย ประเทศไทย  
  มุ่งหน้าสู่ประเทศสิงค์โปร์  
ค่ ำ  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ    
  COSTA FORTUNA 

หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 

วันที่สำมของกำรเดินทำง    อิสระบนเรือส ำรำญ  

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ อาทิเช่น สระว่ายน้ า 
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คาสิโน สปา ฟิตเนส  ที่ทางเรือ  จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรม
ต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ ำ  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไป
พักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 
 หมำยเหตุ ในเช้ำวันนี้ท่ำนจะได้รับป้ำยผูกกระเป๋ำสีต่ำงๆ  ซึ่งเป็น
ตัวก ำหนดล ำดับกำรน ำกระเป๋ำลงจำกเรือ ท่ำนจะต้องจัดกระเป๋ำใบใหญ่
วำงไว้หน้ำห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้ำวของเครื่องใช้ที่จ ำเป็นไว้ใน
กระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก เพรำะเจ้ำหน้ำที่ของเรือจะมำเก็บกระเป๋ำใบใหญ่ของท่ำนไปตั้งแต่กลำงดึก และบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จะถูกส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็คก่อนท ำกำรช ำระในวันรุ่งขึ้น ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรช ำระผ่ำนบัตร
เครดิต ทำงบริษัทเรือจะชำร์จค่ำใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตที่ท่ำนได้ให้หมำยเลขไว้ในวันที่ท่ำนเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง สิงคโปร์ - Merlion Signature - อิสระช้อปปิ้งถนนออชำร์ด - สนำมบิน - กรุงเทพ 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 
09.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าประเทศสิงค์โปร์หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับ

กระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว 
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น าทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่ง
สวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมี
อายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูก
ผสมผสานระหว่างความจริง และต านานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและล าตัวเป็นปลาก าลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของ
ต านานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

น้ ำพุแห่งควำมม่ังคั่ง 
ถนนออร์ชำร์ด 
น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชำร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นน าและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็น
เตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้า มากมาย
จากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้น น าต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ 
มากมาย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 
 ได้เวลำส ำควรน ำท่ำนสู่ท่ำอำกำศยำนสิงคโปร์ 

17.30น. ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินสกู๊ด ( SCOOT ) เที่ยวบินที ่TR 616 

19.00น. คณะเดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภำพ พร้อมด้วยควำมประทับใจ 

  หรือ 

22.05น. ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินสกู๊ด ( SCOOT ) เที่ยวบินที ่TR 868 

23.30น. คณะเดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภำพ พร้อมด้วยควำมประทับใจ 
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ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ 
โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) วันที่ วันที่ 3-6 ม.ค. 63                 
ประเภทห้องพัก ผู้ใหญ่ท่ำนล่ะ 

(พัก 2 ท่ำนต่อห้อง) 

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 13 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

พักเดี่ยว 
(เพ่ิม) 

Inside 14,900 12,900 11,900 7,900 
Ocean view 18,500 12,900 11,900 9,900 

Balcony 22,900 12,900 11,900 12,900 
อัตรำนี้ไม่รวม    
 ภำษีท่ำเรือ ท่ำนละ 4,500 บำท(ช ำระพร้อมค่ำบริกำรทัวร)์ 
 ค่ำทิปพนักงำนบริกำรบนเรือ 

ส ำหรับห้องพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony เก็บทิปพนักงำนบริกำรบนเรือท่ำนละ 
- ผู้ใหญ่    ท่ำนละ  14.5  USD/ท่ำน/คืน 
- เด็ก ( อำยุระหว่ำง 4-13ปี) ท่ำนละ  7.25 USD/ท่ำน/คืน 

ตลอดกำรเดินทำง 5 วัน 4 คืน ซึ่งเป็นธรรมเนียมส ำหรับกำรล่องเรือส ำรำญ ในส่วนนี้ลูกค้ำต้องไปช ำระเองบนเรือและ
จะถูกชำร์ตเข้ำไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัต ิ
***** หมำยเหตุ ส ำหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสำมำรถซือ้เพ่ิมเติมบนเรือได้เลย 

 

ชนิดและประเภทห้องพัก บนเรือ COSTA FORTUNA 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง

รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ

โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่าน

จอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือประโยชน์
ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

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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อัตรำนี้รวม: 
 ห้องพักบนเรือส าราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงินมา) 
 ตั๋วเครื่องบินขากลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง สิงคโปร์ - กรุงเทพ 
 อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา 

            ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562 และ ท่ำนต้องช ำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน ) 
 รถรับส่งจากแหลมฉบัง-กรุงเทพ และ ทัวร์สิงคโปร์ 
 เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

อัตรำนี้ไม่รวม: 
 ภำษีท่ำเรือ ท่ำนละ 4,500 บำท(ช ำระพร้อมค่ำบริกำรทัวร์) 
 ค่ำทิปพนักงำนบริกำรบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 14.5 USD/ท่ำน/คืน / เด็กท่ำนละ 7.25 USD/ท่ำน/คืน 
 ค่ำทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น 300 บำท 
 ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 
 อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
 ค่าเพคเกจน้ าดื่มบนเรือส าราญ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
  ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันท าการ 
(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือ
เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 20 วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 

- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
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กำรยกเลิก 
หำกมีกำรยกเลิกทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทำงผู้โดยสำรสำมำรถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำงได้ก่อน
วันเดินทำง 70 วันท ำกำรขึ้นไป (ไม่รวมเสำร์-อำทิตย)์ 

หมำยเหตุ : 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และไม่สามารถ

ขอคืนค่าบริการได ้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อ

การจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
5. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ 

 
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 

กรณีอำยุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 
ควรรีบท ำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กับทำงบริษัทฯอีกครั้ง 

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
 

*** เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินค่ำมัดจ ำบริกำรทัวร์ หรือช ำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจ ำนวนแล้ว *** 
*** ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ *** 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 

ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มควำมคุ้มครองไดม้ำกขึ้น... 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่  
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมำยเหตุ / Remark 

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก นับจากเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย /  

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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หมำยเหตุ / Remark 
1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน/ Pre-existing medical 
conditions are not covered. 
2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทาง บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความจ าเป็น และหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามก าหนดการ / Global Travel Insurance Plus covers loss while abroad 
only. Except Clau se No.5: Flight cancellation, 
Company will cover all necessary and unavoidable cost of cancelled flight prior departure. 
3.ความคุ้มครองพิเศษข้ึนกับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก / The coverage is as per the Plan Purchased. 
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