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ลองเรือสําราญ Costa Fortuna 4 วัน 3 คืน 
เสนทาง แหลมฉบัง - เกาะสมุย - สิงคโปร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ขาไป มีรถบริการจากกรุงเทพฯ สู ทาเรือแหลมฉบัง 

ขากลับ เดินทางกลับจากสิงคโปร  โดยสายการบินไทย หรือ สายการบิน สิงคโปรแอรไลน 
(การเลือกสายการบินกลับ ขึ้นอยูกับจํานวนที่นั่งวาง หากสํารองที่นั่งลาชา เจาหนาท่ีจะระบุสายการบินขากลับใหตามความเหมาะสม) 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี  11-14 พ.ย. 61            ราคาเริม่ตนท่ี   17,900.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 บริการรถรบัทีก่รุงเทพฯ สู ทาเรือแหลมฉบงั - เช็คอินขึ้นเรือสาํราญ Costa Fortuna - อิสระพักผอนบนเรือสําราญ 

วันที่2 เรือเทยีบทา เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง)       

วันที่3 ลองนานน้ําสากล อิสระพักผอนบนเรือสําราญ หรือสนุกกับกินกรรมบนเรือมากมาย อาทิ สระวายน้ํา คาสิโน สปา ฟตเนส 

วันที่4 
อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทา สิงคโปร - ถายรูป Merlion Signature - น้ําพุแหงความม่ังคั่ง - ชอปปงถนนออชารด -  

เดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
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หมายเหตุ รถรับสง สําหรับทานที่ตองการใชบริการรถรับจาก กรงุเทพ-ทาเรือแหลมฉบัง สามารถขึ้นรถไดที่ KING 

POWER ซอยรางน้าํ และกรณุาแจงใหกับทางเอเยนตทราบลวงหนา ระหวางการทาํจองเลย และสามารถ

แจงเพิ่มการสาํรองรถลาชาไดที่สุด 2 สัปดาหกอนการเดินทาง  

13.00 น. พรอมกัน ณ ทาเรือแหลมฉบงั จ.ชลบรุี มีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทาน 

  (สําคญัมาก ***ทุกทาน ตองเตรียมหนังสอืเดินทางที่มีอายุมากกวา 6 เดือนขึน้ไปมาที่ทาเรือดวย) 

13.30 น. เริ่มทําการเช็คอินขึ้นเรือสําราญ COSTA FORTUNA   ซึง่เปนเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 102,587 

ตัน แบงเปน 17 ช้ัน (ช้ันสําหรับใชสอย 13 ช้ัน) สามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง 3,470 ทาน ที่หรหูราในสไตล

ยุโรป พรอมบริการในระดับสากล บนเรือสาํราญทานจะไดพบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอ่ิมกับ

อาหารสไตลยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลงัการทุกคืนหลงัมื้ออาหารค่ําที่ โรงละคร 

Rex1932Theatre  **ทานสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ที่เรือสําราญ COSTA FORTUNA 

จะจัดขึ้นในวันถัดไปไดจากเอกสาร Today ที่จะสงถึงหองพักของทานทุกคืน** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*** กอนที่เรือสําราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอมหนีภัยตามหลักสากล (Muster 

Drill) โดยขอใหผูโดยสารทุกทานมารายงานตัวยังจุดที่กําหนดไว โดยสังเกตจุดรวมพลของแตละทานได ที่

แผนปายดานหลังประตูหองพักของทาน*** 

17.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากทาเรือแหลมฉบังตัดผานอาวไทยสูนานนํ้าสากล 

ค่ํา ทุกทานสามารถรับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ ตามรอบที่ไดมีเอกสารวางไวใหในหองพัก 

ทานยังสามารถอิสระพักผอน หรือ เลือกใชบริการพรอมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับการคัด

สรรไวบเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

  หมายเหตุ ทุกทานสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือได ตลอดการเดินทาง 

 

 

วันแรกของการเดินทาง  ทาเรือแหลมฉบัง - นานน้ําสากล  
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหนาเกาะสมุย 

  *** อิสระใหทานเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝงที่ทางเรือมีบริการ*** 

การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางคอนขางที่จะ

สะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ช่ือถนน

ทวีราษฎรภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่ว่ิงรอบเกาะไวใหบริการ ต้ังแต

เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่มกันต้ังแต 30 บาท ไปจนถึง 60 

บาท ตามแตระยะทาง แท็กซี่ก็มีแตราคาตองตกลงกันเอง ไมมีมิเตอร 

หรือใครอยากจะเชารถขับเองก็มีต้ังแตรถยนตจนถึงมอเตอรไซค ราน

ใหเชารถจะอยูแถว ๆ ทาเรือดอนสักมีใหเลอืกหลายรานเลย ราคาก็

แตกตางกันไปเริ่มตนที่ มอเตอรไซค 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ตอ

วัน มอเตอรไซครับจางเกาะสมุยก็มีแตราคาจะแพงกวารถสองแถวสัก

หนอยเริ่มตนที่ 30 บาท  

สถานทีท่องเทีย่วที่นาสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมแีหลงทองเที่ยว

สําคัญทีม่ีช่ือเสียงมากมายและ  หลากหลายรูปแบบ เชน หาดเฉวง หาดละไม หาดทองตะเคียน หาดแมนํ้า หาด

หนาทอน หินตาหินยาย นํ้าตกหนาเหมือง วัดพระใหญ หรือศูนยวัฒนธรรมวัดละไม เปนตน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA  

17.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมุย ประเทศไทย มุงหนาสูประเทศสิงคโปร  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

 หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre กอนกลบัไปพักผอน ณ หองพักสวนตัวของทาน 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

อิสระใหทุกทาน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆบนเรือ อาทิเชน สระวาย

นํ้า คาสิโน สปา ฟตเนส  ที่ทางเรือ  จัดเตรียมไวใหทุกทานอยางเต็มที่ตลอดทั้งวัน ทานสามารถเช็คเวลา ดู

ตารางกิจกรรมตางๆ ไดจากเอกสาร ช่ือวา TODAY ที่จะมีสงไวใหทุกทานทุกชาที่หนาหองของทุกทาน  

 

วันที่สามของการเดินทาง     อิสระบนเรือสาํราญ  

วันที่สองของการเดินทาง   เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง)       
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

17.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางออกจากเกาะสมุยมุงหนาสูสิงคโปร  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงทีโ่รงละคร Rex 1932 Theatre กอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัวของทาน 

 

 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA เขาเทียบทาประเทศสงิคโปรหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร 

และรับกระเปา สัมภาระการเดินทางแลว 

ใหเวลาทุกทานถายรูปคูกับเมอรไลออน สญัลักษณของประเทศ

สิงคโปร โดยรูปปนครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา 

มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากดานหลังเปน “โรงละครเอสพลา

นาด” โดดเดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน นําทานแวะ

ชม  นํ้าพุแหงความมั่งคั่ง Fountain of Wealth แหงเมอืง

สิงคโปรต้ังอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิต้ี 

นําทานมาชม Garden by the Bay  จะเปนสวนที่ใหญทีสุ่ดในสิงคโปร และเปนศูนยกลางในโครงการ พัฒนา  

Marina Bay อยางตอเน่ือง บริหารโครงการโดยคณะกรรมการดูแลอุทยานแหงชาติ (National Park) ของ

รัฐบาลสิงคโปร เองเลย ประกอบไปดวย สองสวน คือ the Flower Dome  และ Cloud Fore st  

(ไมรวมคาเขาโดม ทั้ง2โดม) ภายในสวนยังประกอบไปดวยสวนใน

แบบตางๆ  เชน สวนแบบพืชสวน (Horticulture) , Heritage 

Garden รวบรวมพันธุไมตางๆจากทั่วโลก ออกแบบ และควบคุม

งานโดยบริษัทภูมิสถาปตยของอังกฤษ และหน่ึงในไฮไลทของสถาน

ที่น้ี ทีจ่ะดึงดูดความสนใจของผูคนก็คือ Supertrees ซึ่งเปน

โครงสรางที่ทําเปนรูปตนไมมีความสูงต้ังแต 25 เมตร ถึง 50 เมตร 

ถาเอาใหเห็นภาพก็ประมาณตึกสูง 9 ช้ัน ถึง 16 ช้ันน่ันเอง ในสวนจะมีเจา supertrees น้ีทั้งหมด 18 ตน 

โดยใชระบบสวนแนวต้ัง ปลูกตนไมที่เปนพืชเมืองรอน ทั้งไมดอก ไมประดับ และเฟรน  ในเวลากลางวันเจา

วันที่สีข่องการเดินทาง สิงคโปร - Merlion Signature - น้าํพุแหงความม่ังคัง่ -  

                                        อิสระชอปปงถนนออชารด - สนามบิน - กรุงเทพ 
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ตนไมยักษเหลาน้ีก็จะชวยใหรมเงา และความเย็นชุมช้ืนไปทั่ว  บริเวณสวนตรงน้ัน และเมื่อตกกลางคืน ตนไม

ยักษเหลาน้ีก็จะงดงามไปดวยสีสันสวยงามจากแสงไฟที่ออกแบบมาเปนพิเศษ  ตนไมเหลาน้ี จะติดต้ังแผง

พลังงานแสงอาทิตย เพ่ือสรางไฟฟาใหกับตัวเองในการใหแสงสวางยามค่ําคืน ตลอดจนหลอเลี่ยงระบบนํ้าที่จะ

ทําใหความเยน็กับบริเวณโดยรอบ จะมีทางเดินยกระดับเช่ือมตอ Supetrees แตละตน นักทองเที่ยวจึง

สามารถมองเห็นบริเวณสวนโดยรอบจากที่สูง และบนตนที่สูง 50 เมตร จะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิว

ของอาว แบบพาโนรามิค และบริเวณสวนโดยรอบ สวนในสวนน้ี  (Bay South at Garden by the Bay) ไม

รวมคาเขา 2 โดม/ไมรวม สกายวอลค 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (BukKutTeh) 

บาย  อิสระชอปปงถนนออชารด นําทานสูยานธุรกิจใจกลางสิงคโปรที่ถนน

ออรชารด ศูนยรวมหางสรรพสินคาช้ันนํา และสินคาหลากหลาย อาทิ 

เซ็นเตอรพอยท, โรบินสัน, ลักกี้พลาซา, อิเซตัน, ตากาชิยามา, ออร

ชารดชอปปงเซ็นเตอรเปนตน ใหทานชอปปงสินคามากมายจากทั่ว

โลก ไมวาจะเปนเสื้อผาแบรนดเนมช้ันนําตาง ๆ เครื่องใชไฟฟา  

 ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเลนเด็กตาง ๆ มากมาย  

 ไดเวลาสําควรนําทานสูทาอากาศยานสิงคโปร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    หรือเที่ยวบนิ 

 

 

 

 
 

 

(การเลือกสายการบินกลับ ขึ้นอยูกับจํานวนที่นั่งวาง หากสํารองที่นั่งลาชา เจาหนาท่ีจะระบุสายการบินขากลับใหตามความเหมาะสม) 

ยังไมรวมคาทปิ ไกคทองถ่ิน คนขับรถ และ หัวหนาทัวร ซึ่งมีคาใชจายโดยประมาณ 

ทานละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง หรอืสามารถใหเพิ่มเติมไดตามความพึงพอใจ 

17.30 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน  เที่ยวบินที่ SQ982 

19.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  พรอมดวยความประทับใจ 

  หรือเที่ยวบิน 

18.35 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน  

  เที่ยวบินที่ SQ978 

20.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  

  พรอมดวยความประทับใจ 

    

20.50 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเวย เที่ยวบินที่ TG 410 

22.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  

  พรอมดวยความประทับใจ 
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หมายเหตุ 

ในเชาวันนี้ทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลาํดับการนาํกระเปาลงจากเรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญ

วางไวหนาหอง กอนเที่ยงคนื โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก เพราะเจาหนาทีข่องเรือจะมาเก็บ

กระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชคีาใชจายตางๆ จะถูกสงมาใหทานตรวจเชค็กอนทําการชําระในวันรุงขึน้ 

สําหรบัทานทีต่องการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทาน

เช็คอินโดยอัตโนมัติ 

 

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ 

หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกดิขอผิดพลาดขึ้นกับทานใน

ภายหลัง 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 
 

 

ประเภทหองพกับนเรือ 

COSTA FORTUNA 
Inside Oceanview Balcony Mini Suite Suite Grand Suite 

ผูใหญทานละ 

(พัก 2 ทานตอหอง) 
17,900 20,900 23,900 26,900 29,900 

โปรดสอบถาม

เจาหนาที ่

ผูใหญคนที่ 3 และ 4 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

 

14,900 14,900 14,900 - 16,900 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
13,900 13,900 13,900 - 14,900 

พักเด่ียว 20,900 25,900 29,900 - - 

อัตรานี้ไมรวม   ทัวรเสริมบนฝง และ คาทิปพนักงานบนเรือ  

สําหรบัหองพกัแบบ Inside / Oceanview / Balcony / เก็บทิปทานละ 

- ผูใหญ    ทานละ  43.5  USD 

- เด็ก ( อายุระหวาง 4-12 ป)  ทานละ     22  USD 
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สําหรบัหองพกัแบบ Mini Suite / Suite / Grand Suite เก็บทิปทานละ 

- ผูใหญ    ทานละ  52.5  USD 

- เด็ก ( อายุระหวาง 4-12ป)  ทานละ     27  USD 

ตลอดการเดินทาง 4 วัน ซึ่งเปนธรรมเนียมสําหรบัการลองเรือสาํราญ ในสวนนีลู้กคาตองไปชําระเองบนเรือและจะถูกชารตเขา

ไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ 
 

หมายเหตุ  อัตรานี้ไมรวม คาทิป ไกคทองถ่ิน คนขับรถ และ หัวหนาทัวร ซ่ึงมีคาใชจายโดยประมาณ  

  ทานละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง หรือสามารถใหเพิ่มเติมไดตามความพึงพอใจ 

  สําหรับทัวรเสริมบนฝงสามารถซ้ือเพิ่มเติมบนเรือไดเลย 

ชนิดและประเภทหองพัก บนเรือ COSTA FORTUNA 
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หองอาหารทีท่านสามารถเลือกรับประทานไดฟรี รวมอยูในคาบริการทัวรแลว 

 
 

 

 

 

  
 

อัตรานี้รวม: 

1. หองพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงินมา) 

2. อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ, ภาษีทาเรือ 

3. รถรับสงจากกรุงเทพ-ทาเรือแหลมฉบัง 

4. คาต๋ัวเครื่องบินขากลับ โดย สายการไทย / สายการบินสิงคโปรแอรไลน ช้ันประหยัด  เสนทาง สิงคโปร - กรุงเทพฯ 

5. คาภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตรา 

ณ วันที่ 18 เมษายน  2561 และ ทานตองชําระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 

6. คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน ) 

7. เจาหนาที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก 

8. คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 

9. คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ 500,000 บาท (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 

 

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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อัตรานี้ไมรวม: 

1. คาทิปพนักงานบนเรือ แบงตามประเภทหองที่เขาพัก ดังน้ี 

   สําหรับหองพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony / เก็บทปิทานละ 

• ผูใหญ    ทานละ  43.5  USD 

• เด็ก ( อายุระหวาง 4-12ป) ทานละ    22  USD 

    สําหรับหองพักแบบ Mini Suite / Suite / Grand Suite เก็บทิปทานละ 

• ผูใหญ    ทานละ  52.5  USD 

• เด็ก ( อายุระหวาง 4-12ป) ทานละ    27  USD 

ตลอดการเดินทาง 4 วัน ซึ่งเปนธรรมเนียมสําหรบัการลองเรือสาํราญ  

ในสวนนีล้กูคาตองไปชําระเองบนเรือ และจะถูกชารตเขาไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ 

2. คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด 

3. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

4. คาแพ็คเกจนํ้าด่ืมบนเรือสําราญ 

5. ทิปไกคทองถิ่น คนขับรถ และ หัวหนาทัวร ซึ่งมีคาใชจายโดยประมาณ ทานละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง หรือสามารถให   

   เพ่ิมเติมไดตามความพึงพอใจ 

5. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 เปอรเซ็นต และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 เปอรเซ็นต (หากตองการ) 

6. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

7. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 

การชําระเงิน 

* โปรดชาํระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันทีน่ั่งวางจากเจาหนาที่แลวทันท ีพรอมสงสําเนาหนาหนังสือ

เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐาน

โอนเงินมาไดที่  Fax 0 2116 6423   (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย

สาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลกิการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน(ไมคืนเงินในทุกกรณี) แตทางผูโดยสารสามารถเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได

กอนวันเดินทาง 30 วันทําการ (ไมรวมเสาร-อาทิตย) กรณีเกิดเหตุตองยกเลิกการเดินทางจริงๆตองแจงลวงหนากอนการเดินทาง 

60 วันทําการ เทาน้ัน! 

หมายเหตุ : 

1. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคาทัวรใหได 

2. ระหวางการเดินทางทองเที่ยว หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิและไม

สามารถขอคืนคาบริการได 
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3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 

การกอการจลาจล การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในตางประเทศ  

เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของทานวามีอายุการใชงานอยางนอย 6 เดือนนบัจากวันที่เดินทาง 

กรณีอายุหนังสือเดนิทางนอยกวา 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 

 

ควรรีบทําเลมหนังสือเดินทางใหม และสงสําเนาหนาหนงัสือเดินทางมาใหกับทางบรษิัทฯอีกครั้ง 

หากมีการผิดพลาดทางบรษิัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ 

 

*** เม่ือทานไดชําระเงนิคามัดจําบริการทวัร หรือชําระคาบริการทัวรเต็มจํานวนแลว *** 

*** ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ *** 
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