
     

     

 

 
 
 

 

 

ทริปในฝน ลองเรือสําราญ แหลมฉบัง - เกาะสมุย - สิงคโปร 5 วัน 4 คืน 

สัมผัสประสบการณการเดินทางสดุ พิเศษ การลองเรอืสําราญระดับโลก Costa Fortun 

 

 

 

 

 

พักบนเรือสําราญ Costa Fortun 3 คืน - พักสิงคโปร 1 คืน 

รวมรถ รับ-สงไป ทาเรอืแหลมฉบัง - รวมตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร-กรุงเทพฯ 1 เท่ียว 

รวมเท่ียว - ชอปปงท่ีสงิคโปร 2 วัน / มีหัวหนาทัวรดูแลตลอดท้ังการเดินทาง 

โดยสายการบิน สกูต แอรไลน/แอรเอเชีย/ไทยไลออนแอร 
ที่นั่ง...สายการบินจํานวนจํากัด...จองกอนไดกอนกอน 

 

 

 

 

 
 

กําหนดการเดินทางวันท่ี  11-15 พ.ย. 61   (หองแบบไมมีหนาตาง)   ราคาเริ่มตนท่ี     18,999.- 
 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันท่ี1 บริการรถรับท่ีกรุงเทพฯ สู ทาเรือแหลมฉบัง - เช็คอินข้ึนเรือสําราญ Costa Fortuna - อิสระพักผอนบนเรือสําราญ 

วันท่ี2 เรือเทียบทา เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทัวรเสริมบนฝง) 

วันท่ี3 ลองนานน้ําสากล อิสระพักผอนบนเรือสําราญ หรือสนุกกับกินกรรมบนเรือมากมาย อาทิ สระวายน้ํา คาสิโน สปา ฟตเนส 

วันท่ี4 
อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทา สิงคโปร - ถายรูป Merlion Signature - ชมวิวมารินาเบย แซนด - ชอปปงถนนออชารด 

เขาท่ีพัก 3 ดาว 

วันท่ี5 ชวงเชา อิสระพักผอน หรือเดินเลนยานกลางเมือง - สนามบินซางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
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หมายเหตุ   ฟรี รถสงแหลมฉบัง สําหรับทานท่ีตองการใชบริการรถรับ-สง จาก กรุงเทพ-ทาเรือแหลมฉบัง 

กรุณาแจงใหกับทางเอเยนตทราบลวงหนา ระหวางการทําจอง  

08.30 น.  พรอมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทาน  

09.00 น. นําทาน ออกเดินทางสูทาเรือแหลมฉบัง 

12.00 น. เดินทางถึง ทาเรือแหลมฉบัง (ทุกทาน ตองเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกวา 6 เดือน) นําทุกทานทํา

การเช็คอินข้ึนเรือ COSTA FORTUNA ท่ีไดรับฉายาวา Museum at Sea ซ่ึงเปนเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน 

โดยเรือมีขนาด 103,000 ตัน แบงเปน 17 ชั้น สามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง 3,470 ทาน ท่ีหรูหราใน

สไตลยุโรป พรอมบริการในระดับสากล บนเรือสําราญทานจะไดพบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็ม

อ่ิมกับอาหารสไตลยุโรป และ อาหารนานาชาติ 24 ชั่วโมง ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหารท่ี 

Theatre Rex รื่นเริงกับการรองเพลงและเตนรํา ทานสามารถออกลีลาแดนซกระจายท่ี Vulcania Disco 

**ทานสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ท่ีเรือสําราญ COSTA FORTUNA จะจัดข้ึนในวัน

ถัดไปไดจากเอกสาร Today ท่ีจะสงถึงหองพักของทานทุกคืน** 

 *** กอนท่ีเรือสําราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอมหนีภัยตามหลักสากล 

(Muster Drill) โดยขอใหผูโดยสารทุกทานมารายงานตัวยังจุดท่ีกําหนดไว โดยสังเกตจุดรวมพลของ

แตละทานได จากแผนปายดานหลังประตูหองพักของทาน*** 

17.00 น.  เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากทาเรือแหลมฉบังตัดผานอาวไทยสูนานน้ําสากล 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารบนเรือสําราญ อิสระพักผอน หรือ เลือกใชบริการพรอมไปกับความ

เพลิดเพลินในกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับการคัดสรรไวบนเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

หมายเหตุ  ทุกทานสามารถเลือกซ้ือแพคเกจเครื่องดื่มได ในระหวางท่ีอยูบนเรือสําราญตลอดการเดินทาง เพียงใช 

CRUISE CARD ในการสั่งซ้ือ รายละเอียดของแพคเกจสามารถขอไดจากเจาหนาท่ีบนเรือสําราญ 

 

 

 

 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอเกาะสมุย 

 *** อิสระใหทานเลือกซ้ือทัวรเสริมบนฝงท่ีทางเรือมีบริการคะ*** 

 การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางคอนขางท่ีจะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะประมาณ 

50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎรภักดี และยังมีรถสองแถววิ่งรอบเกาะไวใหบริการ ตั้งแตเวลา 6.00 - 21.00 

น. ราคาเริ่มตั้งแต 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแตระยะทาง ในสวนของรถแท็กซ่ีในเรื่องของราคา

วันแรก กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง                  (1) 

วันท่ีสอง   เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทัวรเสริมบนฝง)            (2)  

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS150518 

  Page 2 of 9  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

ตามแตทานตกลงกับผูใหบริการ ไมมีมิเตอร หรือทานใดอยากจะเชารถขับเองก็มีใหบริการตั้งแตรถยนต

จนถึงมอเตอรไซค รานท่ีใหบริการเชารถจะอยูแถวๆ ทาเรือดอนสัก ซ่ึงมีใหทานเลือกใชบรืการหลายราน 

ราคาก็แตกตางกันไปเริ่มตนท่ี มอเตอรไซค 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ตอวัน มอเตอรไซครับจางบนเกาะ 

 สมุยก็มีใหบริการเชนกัน แตราคาอาจจะแพงกวารถสองแถวสักหนอย 

โดยเริ่มตนท่ี 30 บาท  

 สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหลงทองเท่ียว

สําคัญท่ีมีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ เชน หาดเฉวง หาด

ละไม หาดทองตะเคียน หาดแมน้ํา หาดหนาทอน หินตาหินยาย น้ําตก

หนาเหมือง วัดพระใหญ หรือศูนยวัฒนธรรมวัดละไม เปนตน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

บาย ทานสามารถเลือกเท่ียวชมเกาะสมุยตอได หรือทานใดท่ีเหนื่อยลากับการเท่ียวชวงเชาก็สามารถพักผอนบน

เรือสําราญได หรือ เลือกใชบริการและเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีทางเรือไดจัดไวเพ่ือทาน นอกจากนี้ทาน

สามารถเลือกใชบริการของหอง Spa & Fitness Center  

 *** ทานจะตองกลับข้ึนเรือกอนเวลาเรืออกจากทาประมาณ  1.30 ช่ัวโมง *** 

18.00 น.  เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากทาเรือเกาะสมุย เพ่ือมุงหนาสูทาเรือสิงคโปร 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

 หลังอาหารคํ่า ชมการแสดงท่ี Theatre Rex กอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัว 

 

 

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยในหองพักของทาน หรือเลือกท่ีจะไปออก กําลังกายรับอรุณดวย

การจอกก้ิงบนชั้นดาดฟา หรือหากตองการฟตรางกายทานควรเลือกใชบริการของหอง Fitness 

Center สวนทานท่ีชื่นชอบการชอปปง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคาท่ีระลึก 

สินคาแบรนดตาง ๆ ท่ีราน Duty Free ซ่ึงราคาถูกมาก ๆ บนเรือสําราญ COSTA FORTUNA  

สําหรับทานท่ีชอบการเสี่ยงดวง บนเรือสําราญมีหอง  Casino ท้ังนี้ยังสามารถเขาคลาสตางๆ ท่ีเรือ จัด

กิจกรรมไวใหกับลูกคา เชน การสอนเตนรํา การสอนแกะสลัก การทําอาหาร การสอนพับผาขนหนูรูป

สัตวตาง ๆ การสอนนวดแบบผอนคลาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีทางเรือสําราญจัดไวตอบสนองความ

ตองการของทานไดเปนอยางดี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

วันที่สาม ลองนานน้ําสากล                (3)  
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บาย อิสระใหทานไดเลือกใชบริการ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ หรือรวมเลนเกมบนเรือสําราญ COSTA 

FORTUNA ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, Arts & 

Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super Karaoke ท่ี  Disco 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

 หลังอาหารคํ่า ชมการแสดงท่ี Theatre Rex กอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัวของทาน 

หมายเหตุ ในเย็นวันนี้ทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซ่ึงเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลงจากเรือ ทาน

จะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง กอนเท่ียงคืน โดยแยกขาวของเครื่องใชท่ีจําเปนไวใน 

 กระเปาเดินทางใบเล็ก เพราะเจาหนาท่ีของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปตั้งแตกลางดึก และ

บัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงข้ึน สําหรับทานท่ีตองการ

ชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชารจคาใชจายของทานผานบัตรเครดิตท่ีทานไดลงทะเบียนไวใน

วันท่ีทานเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น.  เรือสําราญ COSTA FORTUNA เขาเทียบทาสิงคโปร (ตามเวลาทองถ่ินประเทศสิงคโปรซ่ึงเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจหนังสือดินทาง และ

ศุลกากรแลว เชิญทานรับกระเปาและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีท่ี

ทานไดติดไวกับกระเปาท่ีทางเรือใหมา  

 จากนั้นนําทานเดินทางนั่งรถเขาสูตัวเมืองสิงคโปร ผานชมเมืองสิงคโปร 

ท่ีมีการจัดการผังเมืองไดอยางเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาด ซ่ึงลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา

และศาลาวาการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอรค ซ่ึงเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร  

  นําทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน (Merlion) หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณของประเทศสิงคโปร  โดยรูปปน

ครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหนาออกทางอาวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม บันทึกภาพโรงละคร

ริมน้ํา  

 เอสพลานาด (Esplanade) อาคารท่ีมีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ โดยมีฉากหลังเปนสิงคโปรฟลาย

เออร (Singapore Flyer) ชิงชาสวรรคขนาดยักษท่ีสูงท่ีสุดในโลก มี

ความสูงเทากับตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตร  

ชมทิวทัศนริมอาวท่ี มารินาเบย แซนด (Marina Bay Sand) คาสิโน

สุดหรูใจกลางเมือง สิงคโปร เปนอาคารในสถาปตยกรรมสมัยใหมท่ีโดด

เดนท่ีสุดของสิงคโปร ประกอบดวย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟา ซ่ึงมี

รูปรางคลายเซิรฟบอรด (surf board) โดยมีนัยยะดาน ฮวงจุยในการท่ีจะพาสิงคโปรผานคลื่นลมทาง

เศรษฐกิจไปไดดวยดี   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

วันท่ีส่ี     สิงคโปร                   (4)  
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  อิสระชอปปง ณ ยานการคาชื่อดังของสิงคโปรยาน ถนนออรชารด ท่ีเต็มไปดวยสีสันของสินคาหรูหรา

หลากแบรนดจากท่ัวโลกท่ีสลับกันมาลดราคาในหางสรรพสินคา นับสิบๆ แหง อาทิ ION, 

Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเช็คอินโรงแรมท่ีพัก (ระดับ 3 ดาว) 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  อิสระชอปปง ณ ยานการคาชื่อดังของสิงคโปร หรือเท่ียวชมยานใจกลางเมืองสิงคโปร 

  ตามอัธยาศัย *** ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน *** 

                    เดินทางกลับ ดวยสายการบิน **สกูต แอรไลน (Scoot)*** 

18.30 น. พรอมท่ีจุดนัดหมาย นําทานเดินทางสู สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร 

เพ่ือเตรียมตัวเดินทางและผานข้ันตอนการเช็คอิน 

 22.00 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน นกสกูต เท่ียวบินท่ี TR868 

23.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

เดินทางกลับ ดวยสายการบิน **แอรเอเชีย** (Air Asia) 

19.00 น. พรอมท่ีจุดนัดหมาย นําทานเดินทางสู สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร 

เพ่ือเตรียมตัวเดินทางและผานข้ันตอนการเช็คอิน 

  22.45 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 352 

00.10+1 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

เดินทางกลับ ดวยสายการบิน **ไทยไลออนแอร (Thai Lion)** 

16.30 น. พรอมท่ีจุดนัดหมาย นําทานเดินทางสู สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร 

เพ่ือเตรียมตัวเดินทางและผานข้ันตอนการเช็คอิน 

  20.30 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL105 

21.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางท่ีไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินท่ีทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซ้ือตั๋วเครื่องบิน หรือ

การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินท่ีทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซ้ือ

ตั๋วรถไฟ หรือซ้ือตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และ

ตารางเวลาการเดินทางของทัวรท่ีทานจอง ท่ีแนนอนจากเจาหนาท่ีเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกิด

ขอผิดพลาดข้ึนกับทานในภายหลัง 

              ท้ังนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึน หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาว

มายังสนามบินท่ีทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 
 

วันท่ีหา             สิงคโปร - กรุงเทพฯ                 (5)  
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อัตราคาบริการ ตอทาน 

งดแถมกระเปา วันท่ี 11-15 พ.ย. 61 

แบบหองพัก 

ผูใหญทานละ 

(พัก 2 ทานตอหอง) 

ผูใหญคนท่ี 3 และ 4 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
พักเดี่ยว 

หองพักแบบไมมีหนาตาง 18,999 16,999 15,999 21,999 

หองพักแบบมีหนาตาง 21,999 16,999 15,999 25,999 

หองพักแบบมีระเบียง 24,999 16,999 15,999 28,999 

อัตรานี้รวม: 

1. หองพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบหองพักท่ีทานไดทําการชําระเงินมา) 

2. หองพักโรงแรมท่ีสิงคโปร (ระดับ 3 ดาว) 1 คืน 

3. รถรับสงจากกรุงเทพ-ทาเรือแหลมฉบัง 

4. คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สิงคโปร – กรุงเทพฯ  

5. คาขนสงกระเปาโดยสาร ซ่ึงสายการบินมีบริการทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม หากน้ําหนักหรือจํานวนของกระเปา

เกินกวาท่ีกําหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสายการบินท่ีเคานเตอรเช็คอิน 

6. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ, ภาษีทาเรือ 

7. ทัวรท่ีสิงคโปร (รายละเอียดตามระบุในรายการ) 

8. เจาหนาท่ีบริษัทคอยอํานวยความสะดวก 

9. คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางแบบหมูคณะ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สําหรับผูท่ีอายุไมเกิน 70 ป) 

10. คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุแบบหมูคณะ วงเงินทานละ 500,000 บาท (สําหรับผูท่ีอายุไมเกิน 70 ป) 

อัตรานี้ไมรวม: 

1. คาทิปพนักงานบนเรือ ทานละ USD 43.50/ตอทาน (USD 14.5/ คืน) และ เด็กอายุ 4-12ป ทานละ USD 22 / ตอทาน  

(ชําระบนเรือ)  ซ่ึงเปนธรรมเนียมสําหรับการลองเรือสําราญ  

2. คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 18 SGD/ตอทาน 

3. คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ท่ีเรือจอด 

4. คาอาหารพิเศษท่ีทานสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

5. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 เปอรเซ็นต และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 เปอรเซ็นต 

6. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

7. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS150518 

  Page 6 of 9  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

การชําระเงิน  

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 12,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร สําหรับหองแบบไมมี

หนาตาง  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ท่ีไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลม

ใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดท่ี Fax 0 2116 6423 

2. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 15,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร สําหรับหองแบบมี

หนาตาง  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ท่ีไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลม

ใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดท่ี Fax 0 2116 6423 

3. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 18,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร สําหรับหองแบบมี

ระเบียง  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ท่ีไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลม

ใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดท่ี Fax 0 2116 6423 

4. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 12,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร สําหรับทานท่ี 3 และ 4  พรอม

สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ท่ีไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถ

เดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดท่ี Fax 0 2116 6423 

5. คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 50 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอย

กวา 55 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไมชําระ

เงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิก

การเดินทาง) 

การยกเลิก 

- หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

- ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือผูเดินทาง ผูโดยสารสามารถเปล่ียนช่ือผูเดินทางไดกอนวันเดินทาง 45 วัน และจะมี

คาใชจายในการเปล่ียนช่ือครั้งละ 3,000 บาท/ช่ือ/ครั้ง หรือตามราคาท่ีสายการบิน และเรือเรียกเก็บคาใชจายมาอีก

ครั้ง 

หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคาทัวรใหได 

2. เนื่องจากแพคเกจเปนแพคเกจแบบเหมาจาย หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน กอนการทองเท่ียว

หรือระหวางการเดินทางทองเท่ียว ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์และไมสามารถขอคืนคาบริการได รวมท้ังในสวน

ของรถรับสงไปทาเรือแหลมฉบัง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด

งาน การกอการจลาจล การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีทางลูกคา นําหนังสือเดินทางท่ีมีอายุนอยกวา 6 เดือนมา

เดินทาง และไมไดรับการอนุญาตใหข้ึนเรือ จากทางกองตรวจหนังสือเดินทาง ณ ทาเรือแหลมฉบัง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
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รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 

คาธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ํามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 
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ขนาดของหองพักบนเรือ COSTA FORTUNA (เพ่ือการโฆษณา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หองอาหารท่ีทานสามารถเลือกรับประทานไดฟรี รวมอยูในคาบริการทัวรแลว 
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