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ล่องเรือส าราญ Costa Fortuna 4 วัน 3 คืน 
เส้นทาง แหลมฉบัง - เกาะสมุย - สิงคโปร ์

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ขาไป มีรถบริการจากกรุงเทพฯ สู่ ท่าเรือแหลมฉบัง 
ขากลับ เดินทางกลับจากสิงคโปร์  โดยสายการบินไทย หรือ สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ 

(การเลือกสายการบินกลับ ขึ้นอยู่กับจ านวนที่นั่งว่าง หากส ารองที่นั่งล่าช้า เจ้าหน้าที่จะระบุสายการบินขากลับให้ตามความเหมาะสม) 

ก าหนดการเดินทาง วันที่  11-14 พ.ย. 61            ราคาเริม่ต้นที ่  17,900.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 บริการรถรับทีก่รุงเทพฯ สู่ ทา่เรือแหลมฉบงั - เช็คอินขึ้นเรือส าราญ Costa Fortuna - อิสระพักผอ่นบนเรือส าราญ 

วันที่2 เรือเทยีบทา่ เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวรเ์สริมบนฝั่ง)       

วันที่3 ล่องน่านน้ าสากล อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ หรือสนุกกับกินกรรมบนเรือมากมาย อาทิ สระวา่ยน้ า คาสิโน สปา ฟิตเนส 

วันที่4 
อ าลาเรือส าราญ จอดเทียบท่า สิงคโปร์ - ถ่ายรูป Merlion Signature - น้ าพุแห่งความมั่งคั่ง - ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด -  

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
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หมายเหต ุ รถรับส่ง ส าหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับจาก กรงุเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง สามารถขึ้นรถได้ที่ KING 
POWER ซอยรางน้ า และกรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการท าจองเลย และสามารถ
แจ้งเพิ่มการส ารองรถลา่ช้าได้ที่สุด 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

13.00 น. พร้อมกัน ณ ทา่เรือแหลมฉบงั จ.ชลบุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้แก่ท่าน 
  (ส าคญัมาก ***ทุกทา่น ต้องเตรียมหนังสอืเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย) 
13.30 น. เริ่มทําการเช็คอินขึ้นเรือสําราญ COSTA FORTUNA   ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 102,587 

ตัน แบ่งเป็น 17 ชั้น (ชั้นสําหรับใช้สอย 13 ชั้น) สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 ท่าน ที่หรูหราในสไตล์
ยุโรป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือสาํราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับ
อาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลงัการทุกคืนหลงัมื้ออาหารค่ําที่ โรงละคร 
Rex1932Theatre  **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือสําราญ COSTA FORTUNA 
จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster 
Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่
แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

17.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ําสากล 
ค่ า ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ํา ณ หอ้งอาหารบนเรือสําราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก 

ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัด
สรรไว้บเรอืสําราญ COSTA FORTUNA 

  หมายเหต ุทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง 
 
 

วันแรกของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบัง - น่านน้ าสากล  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย 

  *** อิสระใหท้่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝัง่ที่ทางเรือมีบริการ*** 
การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะ
สะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ชื่อถนน
ทวีราษฎร์ภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่วิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตั้งแต่
เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่มกันตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 
บาท ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่ราคาต้องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ 
หรือใครอยากจะเช่ารถขับเองก็มีตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้าน
ให้เช่ารถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสักมีให้เลอืกหลายร้านเลย ราคาก็
แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อ
วัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างเกาะสมุยก็มีแต่ราคาจะแพงกว่ารถสองแถวสัก
หน่อยเริ่มต้นที่ 30 บาท  
สถานทีท่่องเทีย่วที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยว
สําคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและ  หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น้ํา หาด
หน้าทอน หินตาหินยาย น้ําตกหน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA  
17.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมุย ประเทศไทย มุ่งหน้าสู่ประเทศสิงค์โปร์  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

 หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลบัไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆบนเรือ อาทิเช่น สระว่าย
น้ํา คาสิโน สปา ฟิตเนส  ที่ทางเรือ  จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดู
ตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน  

 

วันที่สามของการเดินทาง     อิสระบนเรือส าราญ  

วันที่สองของการเดินทาง   เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)       
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
17.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางออกจากเกาะสมุยมุ่งหน้าสู่สิงคโปร์  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 

หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงทีโ่รงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA 
08.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าประเทศสิงค์โปร์หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร 

และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว 
ให้เวลาทุกท่านถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลออน สัญลักษณข์องประเทศ
สิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า 
มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสพลา
นาด” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน นําทา่นแวะ
ชม  น้ําพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth แห่งเมอืง
สิงคโปร์ต้ังอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี ้
นําท่านมาชม Garden by the Bay  จะเป็นสวนที่ใหญ่ทีสุ่ดในสิงคโปร์ และเป็นศูนย์กลางในโครงการ พัฒนา  
Marina Bay อย่างต่อเนื่อง บริหารโครงการโดยคณะกรรมการดูแลอุทยานแห่งชาติ (National Park) ของ
รัฐบาลสิงคโปร์ เองเลย ประกอบไปด้วย สองส่วน คือ the Flower Dome  และ Cloud Fore st  
(ไม่รวมค่าเข้าโดม ทั้ง2โดม) ภายในสวนยงัประกอบไปด้วยสวนใน
แบบต่างๆ  เช่น สวนแบบพืชสวน (Horticulture) , Heritage 
Garden รวบรวมพันธ์ุไม้ต่างๆจากทั่วโลก ออกแบบ และควบคุม
งานโดยบริษัทภูมิสถาปัตย์ของอังกฤษ และหนึ่งในไฮไลท์ของสถาน
ที่นี้ ทีจ่ะดึงดูดความสนใจของผู้คนก็คือ Supertrees ซึ่งเป็น
โครงสร้างที่ทําเป็นรูปต้นไม้มีความสูงตั้งแต่ 25 เมตร ถึง 50 เมตร 
ถ้าเอาให้เห็นภาพก็ประมาณตึกสูง 9 ชั้น ถึง 16 ชั้นนั่นเอง ในสวนจะมีเจ้า supertrees นี้ทั้งหมด 18 ต้น 
โดยใช้ระบบสวนแนวต้ัง ปลูกต้นไม้ที่เป็นพืชเมืองร้อน ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ และเฟิร์น  ในเวลากลางวันเจ้า

วันที่สี่ของการเดินทาง สิงคโปร์ - Merlion Signature - น้ าพุแหง่ความมั่งคั่ง -  

                                        อิสระช้อปปิ้งถนนออชาร์ด - สนามบิน - กรุงเทพ 
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ต้นไม้ยักษ์เหล่านี้ก็จะช่วยให้ร่มเงา และความเย็นชุ่มชื้นไปทั่ว  บริเวณสวนตรงนั้น และเมื่อตกกลางคืน ต้นไม้
ยักษ์เหล่านี้ก็จะงดงามไปด้วยสีสันสวยงามจากแสงไฟที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ  ต้นไมเ้หล่านี้ จะติดตั้งแผง
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างไฟฟ้าให้กับตัวเองในการให้แสงสว่างยามค่ําคืน ตลอดจนหล่อเลี่ยงระบบน้ําที่จะ
ทําให้ความเยน็กับบริเวณโดยรอบ จะมีทางเดินยกระดับเชื่อมต่อ Supetrees แต่ละต้น นักท่องเที่ยวจึง
สามารถมองเห็นบริเวณสวนโดยรอบจากที่สูง และบนต้นที่สูง 50 เมตร จะมีจุดชมววิที่สามารถมองเห็นวิว
ของอ่าว แบบพาโนรามิค และบริเวณสวนโดยรอบ สวนในส่วนนี้  (Bay South at Garden by the Bay) ไม่
รวมค่าเข้า 2 โดม/ไม่รวม สกายวอล์ค 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (BukKutTeh) 
บ่าย  อิสระช้อปป้ิงถนนออชาร์ด นําท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนน

ออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนํา และสินค้าหลากหลาย อาทิ 
เซ็นเตอร์พอยท,์ โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์
ชาร์ดช้อปป้ิงเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่ว
โลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนําต่าง ๆ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  

 ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเลน่เด็กต่าง ๆ มากมาย  
 ได้เวลาส าควรน าท่านสู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    หรือเที่ยวบิน 
 
 
 
 
 

 

(การเลือกสายการบินกลับ ขึ้นอยู่กับจ านวนที่นั่งว่าง หากส ารองที่นั่งล่าช้า เจ้าหน้าที่จะระบุสายการบินขากลับให้ตามความเหมาะสม) 

ยังไม่รวมค่าทิป ไกค์ท้องถิ่น คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร ์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 

ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง หรอืสามารถให้เพิ่มเติมได้ตามความพึงพอใจ 

17.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ SQ982 

19.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  พร้อมด้วยความประทับใจ 

  หรือเที่ยวบิน 

18.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์  

  เที่ยวบินที่ SQ978 

20.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  

  พร้อมด้วยความประทับใจ 

    

20.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 410 

22.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  

  พร้อมด้วยความประทับใจ 
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หมายเหตุ 
ในเช้าวันนี้ทา่นจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีตา่งๆ ซึ่งเปน็ตัวก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจดักระเป๋าใบใหญ่
วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคนื โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บ
กระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท้า่นตรวจเชค็ก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น 
ส าหรบัท่านทีต่้องการช าระผ่านบัตรเครดติ ทางบริษัทเรือจะชาร์จคา่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่าน
เช็คอนิโดยอัตโนมัติ 
ค าแนะน า  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 

หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน

ภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

อัตราค่าบริการ  วันที่  11-14 พ.ย. 61         (งดแถมกระเป๋า) 

ประเภทห้องพักบนเรือ 

COSTA FORTUNA 
Inside Oceanview Balcony Mini Suite Suite Grand Suite 

ผู้ใหญท่่านละ่ 

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

โปรดสอบถาม

เจ้าหน้าที ่

ผู้ใหญค่นที่ 3 และ 4 

(พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) 

 

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

เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ป ี

(พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) 
13,900 13,900 13,900 - 14,900 

พักเดี่ยว 20,900 25,900 29,900 - - 

อัตรานี้ไม่รวม   ทัวร์เสริมบนฝั่ง และ ค่าทิปพนักงานบนเรือ  
ส าหรบัห้องพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony / เก็บทิปท่านละ 

- ผู้ใหญ ่    ท่านละ  43.5  USD 
- เด็ก ( อายุระหว่าง 4-12 ป)ี  ท่านละ     22  USD 
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ส าหรบัห้องพักแบบ Mini Suite / Suite / Grand Suite เก็บทิปท่านละ 
- ผู้ใหญ ่    ท่านละ  52.5  USD 
- เด็ก ( อายุระหว่าง 4-12ปี)  ท่านละ     27  USD 

ตลอดการเดินทาง 4 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมส าหรบัการลอ่งเรือส าราญ ในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปช าระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเขา้
ไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัต ิ

 

หมายเหตุ  อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิป ไกค์ท้องถ่ิน คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ  
  ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง หรือสามารถให้เพิ่มเติมได้ตามความพึงพอใจ 
  ส าหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลย 

ชนิดและประเภทห้องพัก บนเรือ COSTA FORTUNA 
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ห้องอาหารทีท่่านสามารถเลือกรับประทานได้ฟรี รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว 

 
 
 
 

 

  
 

อัตรานี้รวม: 
1. ห้องพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงินมา) 
2. อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ, ภาษีท่าเรือ 
3. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง 
4. ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับ โดย สายการไทย / สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด  เส้นทาง สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 
5. ค่าภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา 

ณ วันที่ 18 เมษายน  2561 และ ท่านต้องช าระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 
6. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน ) 
7. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
 

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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อัตรานี้ไม่รวม: 
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ แบ่งตามประเภทห้องที่เข้าพัก ดังนี้ 
   ส าหรับห้องพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony / เก็บทิปท่านละ 

 ผู้ใหญ ่    ท่านละ  43.5  USD 

 เด็ก ( อายุระหว่าง 4-12ปี) ท่านละ    22  USD 
    ส าหรับห้องพักแบบ Mini Suite / Suite / Grand Suite เก็บทิปท่านละ 

 ผู้ใหญ ่    ท่านละ  52.5  USD 

 เด็ก ( อายุระหว่าง 4-12ปี) ท่านละ    27  USD 
ตลอดการเดินทาง 4 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมส าหรบัการลอ่งเรือส าราญ  

ในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปช าระเองบนเรือ และจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัต ิ
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
4. ค่าแพค็เกจน้ําด่ืมบนเรือสําราญ 
5. ทิปไกค์ท้องถิ่น คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง หรือสามารถให้   
   เพิ่มเติมได้ตามความพึงพอใจ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (หากต้องการ) 
6. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาต ิ
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 
การช าระเงิน 

* โปรดช าระคา่ทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันที่นั่งวา่งจากเจ้าหน้าที่แล้วทันท ีพร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่  Fax 0 2116 6423   (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วย
สาเหตใุดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลกิการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
การยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
ก่อนวันเดินทาง 30 วันทําการ (ไม่รวมเสาร-์อาทิตย์) กรณีเกิดเหตุต้องยกเลิกการเดินทางจริงๆต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 
60 วันทําการ เท่านั้น! 

หมายเหตุ : 
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่

สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
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3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านวา่มีอายุการใชง้านอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 

กรณีอายุหนังสือเดนิทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวนัที่เดินทาง 
 

ควรรีบท าเล่มหนังสือเดนิทางใหม่ และสง่ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง 
หากมีการผิดพลาดทางบรษิัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 
*** เมื่อท่านได้ช าระเงินคา่มัดจ าบริการทัวร์ หรือช าระค่าบริการทัวรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ *** 
 


