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ทริปล่องเรือส ำรำญ COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน 
โดยสำยกำรบิน แอร์เอเชีย (ขึ้นท่ีสนำมบินดอนเมือง) 

เส้นทำง  สิงคโปร์ - ล่องน่ำนน้ ำสำกล - แหลมฉบัง (ชลบุรี) 

 
 
 
 

ฟร!ี! เฉพำะค่ำเรอื ส ำหรับเด็กอำยตุ่ ำกว่ำ 13 ปี 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ผู้ใหญ่ท่ำนละ 14.5 USD ต่อคืน, เด็กท่ำนละ 7.25 USD ต่อคืน  

ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ที่สิงค์โปร์ ท่ำนละ 300 บำท 
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 

ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่  13-17 เมษำยน 2562   รำคำเริม่ต้นที ่ 25,900.- (พักห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 

กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) - สนำมบินซำงฮ ี- น้ ำพุแห่งควำมม่ังคั่ง Fountain of Wealth - ถ่ำยรูปคู่เมอร์ไลอ้อน 
สิงคโปร์ - กำร์ เด้น บำย เดอะ เบย ์(ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟต์ส ำหรับ Super Tree 8 SGD (ประมำณ 208 บำท) และ 2 
Domes (ประมำณ 700 บำท) - ถนนออร์ชำร์ด - ท่ำเรือ Marina Bay Cruise - เช็คอินขึ้นเรือส ำรำญ Costa Venezia - 
ซ้อมหนีภัย - อิสระพักผ่อนบนเรือส ำรำญ 

วันที่2 เรือส ำรำญล่องน่ำนน้ ำสำกล - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมต่ำงๆมำกมำย อำทิ ฟิตเนส สปำ และอีกมำกมำย 

วันที่3 เรือส ำรำญล่องน่ำนน้ ำสำกล - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมต่ำงๆมำกมำย อำทิ ฟิตเนส สปำ และอีกมำกมำย 

วันที่4 เรือส ำรำญเทียบท่ำ แหลมฉบัง - อิสระพักผ่อนบนเรือส ำรำญ 

วันที5่ อ ำลำเรือส ำรำญ บริเวณท่ำเทียบเรือแหลมฉบัง - บริกำรรถโค้ช ส่งกลับกรุงเทพฯ บริเวณสวนจุฬำ 100 ปี (จุดเดียว) 

 
วันแรกของกำรเดินทำง  สนำมบินดอนเมือง - ประเทศสิงคโปร์  

04.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและ
สัมภาระในการเดินทาง 
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07.00 น.   น าท่านเหินฟ้าสู่ เกาะสิงคโปร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD359 
10.25 น.   เดินทางถึง สนามบิน ซำงฮี ประเทศสิงคโปร์      หรือเที่ยวบิน 
08.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและ

สัมภาระในการเดินทาง 
10.40 น.   น าท่านเหินฟ้าสู่ เกาะสิงคโปร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD357 
14.00 น.   เดินทางถึง สนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์  
 (เวลำท้องถิ่น เร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง) น ำท่ำนผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรน ำทุก

ท่ำนเดินทำงสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่ำสุดบนเกำะสิงคโปร์  
 จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเกำะสิงคโปร์ 
 น ำทุกท่ำนชมน้ ำพุแห่งควำมมั่งคั่ง หรือ Fountain of Wealth เป็นน  าพุขนาดใหญ่ จนได้รับการบันทึกใน Guinness 

Book of Records ว่าเป็นน  าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั งแต่ปี 1988 ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครล้มแชมป์ได้ ด้วย
ขนาดความสูงที่มากถึง 13.8 เมตร อีกทั งน  าพุแห่งนี ตั งอยู่ใน กลุ่มอำคำรซันเทค ซิต้ี (Suntec city)ซ่ึงเป็นกลุ่ม

อำคำรที่ว่ำกันว่ำออกแบบตำมหลักฮวงจุ้ยทุกประกำร จึงท ำให้เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของพลังงำนด้ำนบวก ตำมหลักฮวง
จุ้ยนั่นเอง 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 
 
 
 
 

น าทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่
แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของ
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพ
งามมากๆ The Merlion นี ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และต านานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและล าตัวเป็นปลา
ก าลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั นเป็นสัญลักษณ์ของต านานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

สิงคโปร์ กำร์ เด้น บำย เดอะ เบย์ GARDEN BY THE BAY  ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ 
กับต้นไม้น านาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี  ยังมีทางเดินลอยฟ้า
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เชื่อมต่อกับ Super tree คู่ท่ีมีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ น 
50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซน
ของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดย อุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี  Flower Dome (ชีวภาพ
แบบแห้ง เย็น) (OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ  
(ไม่รวมค่าขึ นลิฟต์ส าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท)และ 2Domes (700 บาท) 
น าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชำร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั นน าและสินค้าหลากหลาย 
อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น 
ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้า มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื อผ้าแบรนด์เนมชั น น าต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบ
เคี ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็ก 

23.50 น.  เรือส าราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ MARINA BAY CRUISE สู่น่านน  าสากล 
*** ก่อนที่เรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลักสำกล (Muster 
Drill) โดยขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่ำนได้ ที่
แผ่นป้ำยด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน*** 

  (ส ำคัญมำก ***ทุกท่ำน ต้องเตรียมหนังสือเดินทำงท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือนขึ้นไปมำที่ท่ำเรือด้วย) 

วันสองของกำรเดินทำง น่ำนน้ ำสำกล - อิสระพักผ่อนบนเรือส ำรำญ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA VENEZIA 
เรือส าราญ COSTA  VENEZIA เรือส าราญล าใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Costa Cruise เปิดให้บริการเดือน  
มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นเส้นทางเปิดตัวใหม่แกะกล่อง ส าหรับเรือส าราญ COSTA  VENEZIA หนัก 
135,500 ตัน ความยาวของเรือ 324 ฟุต ความสูง 18 ชั น ห้องพักจ านวน 2,116 เคบิล สามารรับผู้เข้าพักได้ 
5,260 คน 

 
 
 
 

 

อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  บนเรือที่ทางเรือ  
จัดเตรียมไว้ให้ส าหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จาก
เอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA VENEZIA 
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วันที่สำมของกำรเดินทำง   น่ำนน้ ำสำกล - อิสระพักผ่อนบนเรือส ำรำญ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA VENEZIA 
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  บนเรือที่ทางเรือ  
จัดเตรียมไว้ให้ส าหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จาก
เอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน 

 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA VENEZIA 
 
 
 
 
 
 

อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  บนเรือที่ทางเรือ  
จัดเตรียมไว้ให้ส าหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จาก
เอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA VENEZIA 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง ท่ำเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) - อิสระพักผ่อนบนเรือส ำรำญ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA VENEZIA 
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆ  บนเรือที่ทางเรือ  
จัดเตรียมไว้ให้ส าหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จาก
เอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA VENEZIA 
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หมำยเหตุ ในเย็นวันนี้ท่ำนจะได้รับป้ำยผูกกระเป๋ำสีต่ำงๆ ซึ่งเป็นตัวก ำหนดล ำดับกำรน ำกระเป๋ำลงจำกเรือ ท่ำนจะต้อง

จัดกระเป๋ำใบใหญ่วำงไว้หน้ำห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้ำวของเครื่องใช้ที่จ ำเป็นไว้ในกระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก 
เพรำะเจ้ำหน้ำที่ของเรือจะมำเก็บกระเป๋ำใบใหญ่ของท่ำนไปตั้งแต่กลำงดึก และบัญชีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จะถูกส่ง
มำให้ท่ำนตรวจเช็คก่อนท ำกำรช ำระในวันรุ่งขึ้น ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรช ำระผ่ำนบัตรเครดิต ทำงบริษัทเรือจะ
ชำร์จค่ำใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตที่ท่ำนได้ให้หมำยเลขไว้ในวันที่ท่ำนเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันที่ห้ำ ของกำรเดินทำง  ท่ำเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) - กรุงเทพฯ 

08.00 น. เรือส าราญ COSTA VENEZIA เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทางผ่านศุลกากร 
และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ (สวนจุฬา 100 ปี) โดยรถโค้ชปรับ
อากาศ 

 
อัตรำค่ำบริกำร (บำท) ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วนัที่  13-17 เมษำยน 2562   

ประเภทห้องพักบนเรือ 
COSTA FORTUNA 

ผู้ใหญ่ท่ำนล่ะ 
(พัก 2 ท่ำนต่อห้อง) 

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 13 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

พักเดี่ยว 

Inside Classic 25,900 21,900 17,900 33,800 
Oceanview Classic 32,900 21,900 17,900 43,800 

Balcony Classic 37,900 21,900 17,900 52,800 

Mini Suite  
โปรดสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ Suite 

Grand Suite 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับขึ้นของค่ำเงินบำท, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 
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หมำยเหต ุ
1. อัตรำนี้ไม่รวมค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ผู้ใหญ่ท่ำนละ 14.5 USD ต่อคืน   เด็กท่ำนละ 7.25 USD ต่อคืน 
2. อัตรำนี้ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถและไกด์ที่สิงค์โปร์ ท่ำนละ 300 บำท 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางทีไ่ม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื อตั๋วรถไฟ 
หรือซื อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ นกับท่านใน
ภายหลัง 
              ทั งนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
อัตรำนี้รวม: 

1. ห้องพักบนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงินมา) 
2. ตั๋วเครื่องบินขาไป สายการบินแอร์เอเชีย ชั นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ - สิงคโปร์    
3. รถรับส่งขากลับจากแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ 
4. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ,ภาษีท่าเรือ 
5. ค่าภาษีน  ามันเชื อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2561 และ ท่ำนต้องช ำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม 
6. ค่าน  าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน ) 
7. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี 
อัตรำนี้ไม่รวม: 

1. ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ  14.5  USD/คืน เด็กท่ำนละ 7. 25 USD/คืน 
2. ค่ำทิปคนขับรถและไกด์สิงค์โปร์ท่ำนละ 300 บำท 
3. ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด 
4. อำหำรพิเศษท่ีท่ำนสั่งเพิ่มเติมกับทำงเรือ 
5. ค่ำเพคเกจน้ ำดื่มบนเรือส ำรำญ 
6. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 เปอร์เซ็นต์ 
7. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
8. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
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เงื่อนไขกำรข ำระเงิน 
* โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกที่ได้รบักำรยื่นยันที่นั่งว่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วทันที พร้อมส่งส าเนา
หน้าหนังสือเดินทาง (ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ
เดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระ
เงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด 
หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 

กำรยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อ
ผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 60 วันท าการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)  
หมำยเหตุ : 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่า

ทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ

สิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การ

นัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำงกรณีอำยุหนังสือเดินทำง
น้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำงควรรีบท ำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กับทำง

บริษัทฯอีกครั้งหำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
*** เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินค่ำมัดจ ำบริกำรทัวร์ หรือช ำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจ ำนวนแล้ว *** 

*** ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ *** 
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