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ทัวรล์่องเรือส ำรำญ Costa Fortuna 5 วัน 4 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - สีหนุวิลล์ (กัมพูชำ) - แหลมฉบัง (ชลบุรี)   

                                           โดยสำยกำรบินสกู๊ตแอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทำงพร้อมเจ้ำหน้ำท่ีบริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
บริกำรรถรับส่ง ขำกลับ ท่ำเรือแหลมฉบัง กรุงเทพฯ (รถให้บริกำรจุดเดียว)  

และทัวร์พำเที่ยวสิงคโปร์ 
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 ่30ธ.ค.62-3ม.ค.63                รำคำเริ่มต้นที่ 18,900 บำท (ห้องไมม่ีหนำ้ต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินชำงง ี- ถ่ำยรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - ช้อปปิ้งถนนออชำร์ด - ท่ำเรือ Marina 
Bay Cruise Center สิงคโปร์ - เช็คอินลงเรือ Costa Fortuna - อิสระพักผ่อนบนเรือ Overnight 

วันที่2 At Sea (Cruising) 

วันที่3 Arrival 9.00 AM สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชำ - Depart 15.00 PM 

วันที่4 Arrival 7.00 AM แหลมฉบัง (ประเทศไทย) - .-. 

วันที5่ 
Arrival 08.00 AM ท่ำเรือแหลมฉบัง - อ ำลำเรือส ำรำญ - ฟรี!! บริกำรรถรับส่งท่ำเรือแหลมฉบัง สู่กรุงเทพฯ (รับที่
กรุงเทพ จุดเดียว) 
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วันแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพ - สิงคโปร์ -  เมอร์ไลอ้อน - ถนนออร์ชำร์ด - เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 

06.00 น. คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาร์เตอร์ L โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง 

08.40 น. เหนิฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินสกู๊ด เท่ียวบินท่ี TR609 
12.10 น. เดินทางถึงสนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยท่าอากาศยานนานาชาติชาฮีได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่า

อากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก  (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่ว โมง) น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรน าทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเท่ียวบนเกาะสิงคโปร์  

 
 
 
                    

 

น าทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมอง
ท่ีแตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน
สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริ
น่า ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และต านานซึ่งมีหัวเป็น
สิงโตและล าตัวเป็นปลาก าลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของต านานการค้นพบสิ งหปุระ หรือ
สิงคโปร์ในปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 

ถนนออร์ชำร์ด น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ี ถนนออร์ชำร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นน าและ
สินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ด 
ชอัปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้า มากมายจากท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้น  
น าต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของท่ีระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย ได้เวลาสมควรน า
ท่านเดินทางสู่สนามบิน 
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16.00 น. เริ่มท าการเช็คอินขึ้นเรือส าราญ COSTA FORTUNA   ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 
102,587 ตัน แบ่งเป็น 17 ชั้น (ชั้นส าหรับใช้สอย 13 ชั้น) สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 ท่าน 
ท่ีหรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือส าราญท่านจะได้พบกับความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลัง
มื้ออาหารค่ าท่ี โรงละคร Rex1932Theatre **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เรือส าราญ COSTA FORTUNA จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ท่ีจะส่งถึงห้องพักของท่าน
ทุกคืน** 

 
*** ก่อนที่เรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลกัสำกล 

(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของ
แต่ล่ะท่ำนได้ ที่แผ่นป้ำยด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน*** 

20.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre สู่น่านน้ าสากล 
ค่ ำ ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบท่ีได้มีเอกสารวางไว้ให้ใน

ห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ท่ี
ได้รับการคัดสรรไว้บเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

 หมำยเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเคร่ืองดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง 
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วันที่สองของกำรเดินทำง   สู่น่ำนน้ ำสำกล  (อิสระกิจกรรมบนเรือส ำรำญ)       

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมท่ีจัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ า 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าท่ีห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนท่ีจัดเครื่องเล่นไว้
พร้อมส าหรับผู้ท่ีต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านท่ีต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้ง
ขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ท่ีชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นบน
เรือได้ 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA  
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 

   
 

หลังอาหารค่ า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของ
ท่าน 

วันที่สำมของกำรเดินทำง สีหนุวิลล์, ประเทศกมัพูชำ  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)       

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
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09.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) 
 *** อิสระให้ท่ำนเลือก  ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทำงเรือ

มีบริกำรค่ะ***โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้รู้จักกันในนาม 
"เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเล
อันดับหนึ่งของกัมพูชา และยังเป็นเมืองท่าส าคัญ โดย
มีท่าเรือน้ าลึกระดับสากล (International Port) แห่ง
เดียวของกัมพูชาอีก และเป็นเมืองท่ีติดอันดับ 8 ในการ
จัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ 
Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ 
เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ท่ีเรือส าราญ COSTA FORTUNA คัดสรรไว้ให้เลือก หรือ เลือกท่ีจะไป
แวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลล์ด้วยตนเอง 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่ง านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ท่ีท่าเรือ  
จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร 
ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าท่ีหน้าห้องของทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 

 
15.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเมืองสีหนุวิลล ์ประเทศกัมพูชา มุ่งสู่ ท่าเรือแหลมฉบัง 
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA    
หลังอาหารค่ า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง ท่ำเรือแหลมฉบัง  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
07.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอแหลมฉบัง 

*** อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทำงเรือมีบริกำร *** 
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สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจไกล้แหลมฉบัง แหลมฉบังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีไม่ห่างจากแหลมฉบังมากนัก มากมายหลายแห่ง เช่น ปราสาทสัจธรรม สวนเสือศรีราชา ฮาเบอร์
แหลมฉบัง สวนนงนุช หาดดงตาล พัทยา เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 

อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  
จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร 
ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าท่ีหน้าห้องของทุกท่าน 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
หลังอาหารค่ า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของ
ท่าน 

(ท่ำนที่มีควำมประสงค์ทีจ่ะลงเรือวันนี้ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้ำ) 
หมำยเหตุ ในเย็นวันนี้ท่ำนจะได้รับป้ำยผูกกระเป๋ำสีต่ำงๆ ซึ่งเป็นตัวก ำหนดล ำดับกำรน ำกระเป๋ำลงจำกเรือ ท่ำน
จะต้องจัดกระเป๋ำใบใหญ่วำงไว้หน้ำห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้ำวของเครื่องใช้ที่จ ำเป็นไว้ในกระเป๋ำเดินทำงใบ
เล็ก เพรำะเจ้ำหน้ำที่ของเรือจะมำเก็บกระเป๋ำใบใหญ่ของท่ำนไปตั้งแต่กลำงดึก และบัญชีค่ำใช้จ่ำยต่ ำงๆ จะถูก
ส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็คก่อนท ำกำรช ำระในวันรุ่งขึ้น ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรช ำระผ่ำนบัตรเครดิต ทำงบริษัทเรือจะ
ชำร์จค่ำใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตที่ท่ำนได้ให้หมำยเลขไว้ในวันที่ท่ำนเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง ท่ำเรือแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
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08.00 น.  ลงจากเรือส าราญ COSTA FORTUNA หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า 
สัมภาระการเดินทางแล้ว มุ่งหน้ำกลับสู่กรุงเทพฯพร้อมคณะ โดยรถโค้ช 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ 
โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) วันที่ วันที่ 30ธ.ค.62-3ม.ค.63                 
ประเภทห้องพัก ผู้ใหญ่ท่ำนล่ะ 

(พัก 2 ท่ำนต่อห้อง) 

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 13 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

พักเดี่ยว 
(เพ่ิม) 

Inside 18,900 16,900 15,900 8,900 
Ocean view 22,900 16,900 15,900 10,900 

Balcony 26,900 16,900 15,900 13,900 
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 าหรับผู้เดินทางทีไ่ม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง 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 4 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงินมา) 
 ตั๋วเครื่องบินขาไป ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – สิงคโปร์    
 อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา 

ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562 และ ท่ำนต้องช ำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน ) 
 ทัวร์สิงคโปร์ และ รถรับส่งจากแหลมฉบัง-กรุงเทพ 
 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 
 ค่าเพ็คเกจน้ าดื่มบนเรือส าราญ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
  ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระยอดเต็ม หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่า 
มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
กำรยกเลิก 
หำกมีกำรยกเลิกทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทำงผู้โดยสำรสำมำรถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำงได้ก่อน
วันเดินทำง 70 วันท ำกำรขึ้นไป (ไม่รวมเสำร์-อำทิตย์ 
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หมำยเหตุ : 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถ

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. 

 

http://www.cruisedomain.com/

