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ล่องเรือส าราญ COSTA VENEZIA 8 วัน 7 คืน 
                                  โดยสายการบินไทย (TG) 

เส้นทาง แหลมฉบัง - น่านน้ าสากล - ฟู หมิง - น่านน้ าสากล - ดานัง - น่านน้ าสากล - เซินเจิ้น - ฮ่องกง 

 
 

 
 
 
 

 
โปรโมชั่น!!! จองและช าระยอดเต็มภายใน 31 ตุลาคม 2561 

รับทันท ีส่วนลดท่านละ 2,000 บาท (ส่วนลดส าหรับผู้ที่เข้าพัก คนที ่1 และคนที่ 2 ของห้องเท่านั้น) 
 

ก าหนดการเดินทางวันที่ 17-24 เมษายน 2562           ราคาเริ่มต้นที่ 36,900 บาท  (พักห้องไม่มีหน้าต่าง) 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 บริการรถรับสง่ จากกรุงเทพฯ สู่ท่าเรือแหลมฉบัง - เช็คอินขึ้นเรือส าราญ Costa Venezia - เวลา 17.00 น. เรือออกจากท่า 

วันที่2 เรือล่องทะเล - อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ หรือเลือกท ากิจกรรมบนเรือส าราญ อาท ิฟิตเนส สปา และอีกมากมาย 

วันที่3 
เวลา 08.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ที่เมอืงฟู หมิง ประเทศเวียดนาม - อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนเรือ - เวลา 21.00 น. เรอื
ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 

วันที่4 เรือล่องทะเล - อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ หรือเลือกท ากิจกรรมบนเรือส าราญ อาท ิฟิตเนส สปา และอีกมากมาย 

วันที่5 
เวลา 0800 น. เรือส าราญเทียบท่าที่ เมืองดานัง เวียดนาม - อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนเรือ - เวลา 20.00 น. เรือออก
เดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน 

วันที่6 เรือล่องทะเล - อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ หรือเลือกท ากิจกรรมบนเรือส าราญ อาท ิฟิตเนส สปา และอีกมากมาย 

วันที่7 
เวลา 7.00 น. เรือส าราญเทียบท่า เมืองเซนิเจิน้ ประเทศจีน - อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนเรือ - เวลา 14.00 น. เรือออก
เดินทางสู่ฮ่องกง - เวลา 20.00 น. เรือเทยีบท่าฮ่องกง  - อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญตามอัธยาศัย 

วันที่8 
ท่าเรือไคตั๊ก ฮ่องกง - อ าลาเรือส าราญ - วัดแชกงหมิว - เยี่ยมชมงานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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วันแรกของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบัง - น่านน้ าสากล 
หมายเหตุ รถรับส่ง สําหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ 

สามารถขึ้นรถได้ที ่คิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ า (KING POWER)  และกรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์
ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทําจองเลย และสามารถแจ้งเพิ่มการสํารองรถ  ล่าช้าได้ที่สุด 2 สัปดาห์
ก่อนการเดินทาง  (***หรือจุดที่ท่านสะดวก***) 

13.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุร ีมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้แก่ท่าน 
(ส าคัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย) 

*** ก่อนที่เรือสําราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล 
(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กําหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพล
ของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

17.00 น. เรือส าราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทย สู่น่านน้ําสากล 
 

วันที่สองของการเดินทาง อิสระบนเรือส าราญ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VENEZIA 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VENEZIA 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ  

ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถ
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัด
สรรไว้บเรือสําราญ COSTA VENEZIA 

 
 

วันที่สามของการเดินทาง ฟู หมิง, เวียดนาม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VENEZIA 
08.00 น. เรือสําราญ COSTA VENEZIA จอดเทียบท่าเรือ ฟู หมิง (Phu My) 

***อิสระให้ท่านเลือก ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ*** 
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เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VENEZIA 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VENEZIA 
21.00 น. เรือส าราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือฟู หมิง (Phu My) เดินทางสู่ท่าเรือดานัง 

(เวียดนาม) 
 

วันที่สี่ของการเดินทาง         น่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VENEZIA 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VENEZIA 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ  

ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถ
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัด
สรรไว้บเรือสําราญ COSTA VENEZIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง     ดานัง, เวียดนาม 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VENEZIA 
08.00 น. เรือสําราญ COSTA  VENEZIA  จอดทอดสมอท่าเรือ Da-Nang 

***อิสระใหท้่านเลือก  ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ*** 
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เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VENEZIA 
20.00 น. เรือสําราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ Da-Nang เดินทางสู่ท่าเรือ Shenzhen 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VENEZIA 

 
 

วันที่หกของการเดินทาง น่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VENEZIA 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VENEZIA 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ  

ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถ
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัด
สรรไว้บเรือสําราญ COSTA VENEZIA 
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง      เซินเจิน้ - ฮ่องกง 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VENEZIA 
07.00 น. เรือสําราญ COSTA  VENEZIA  จอดทอดสมอท่าเรือเซินเจิ้น 
 
 
 
 
 
 
ค่ า          รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA VENEZIA 
20.00 น. เรือสําราญ COSTA  VENEZIA  จอดทอดสมอท่าเรือฮ่องกง 
หมายเหตุ ในเยน็วันนี้ทา่นจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีตา่งๆ ซึ่งเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน

จะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเปา๋
เดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญข่องท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุง่ขึ้น ส าหรบัท่านที่ต้องการช าระผ่าน
บัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จา่ยผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไวใ้นวันทีท่่านเชค็อินโดย
อัตโนมัต ิ

 

วันที่แปดของการเดินทาง ท่าเรือไคตั๊ก (Kai Tak Terminal) ประเทศฮ่องกง 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
11:45 น. น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชงิหม่า เป็นสะพานแขวนสําหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุด

ของโลกมีระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอ
สเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง 
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วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร่ําลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพา
เอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชือ่ว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมนุชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี
ได้ ทําให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์
ไว้เป็นโบราณสถาน อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่
50,000 ตารางฟุต สร้างขึ้นเพือ่ระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้าย
แห่งวงค์ซ่ง 
ธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าแชกง 

1. เมื่อเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปป้ันขนาดมหึมาของท่านแชกง 
2. อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น 
3. ทําพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตา โดยใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา 
4. ถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ด ีให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา 
5. ถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย 
6. เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลอง อีก 3 ครั้ง ดังๆ เพือ่ให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน และให้พรนั้นสม

ประสงค ์
 

 

 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเยีย่มชม งานฮวงจุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอด
เยี่ยม เครื่องประดับกังหันนําโชค จ้ี แหวน กําไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่
การงาน ค้าขายธรุกิจใดๆ ก็รุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่ง
ใดก็สมดั่งใจปรารถนาทุกประการ และร้านปี่เซี่ยะหยก สัตว์นําโชคลาภความมั่งมี 
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ย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์
ล่าสุดของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่ง เกาลูน ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะ
ฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ําสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลาย
ประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล 
โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย 
ให้ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กันเลยทีเดียว สวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 
นับว่าเป็นแหล่งขายเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกมาก
มาย หากนักท่องเที่ยวควรจะต่อรองราคาให้ดี เพราะอาจจะเจอที่ถูกกว่าในร้านถัดไป ทางที่ดีควร
เดินสํารวจราคาหลายๆ ร้านก่อนตัดสินใจเมืองที่ไม่เคยหลับ ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดินทาง
สู่สนามบินฮ่องกง 

 

 
 

 

18.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง  
20.45 น.  นาํท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทยเที่ยวบิน TG607 
22.25 น.  เดินทางถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ               
                                  
 

 

หรือเท่ียวบิน 
19.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง 
21.35 น.  นาํท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคเที่ยวบนิ CX617 
23.13 น.  เดินทางถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ    
      
20.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง 
22.25 น.  นาํท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคเที่ยวบนิ CX709 
12.15 น.  เดินทางถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ            
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หรือเท่ียวบิน 
19.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง 
21.45 น.  นาํท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบนิ HX761 
23.55 น.  เดินทางถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ    
 
21.30 น.  เดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง 
00.35 น.  นาํท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบนิ HX769 
02.35 น.  เดินทางถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ                                                 

อัตราค่าบริการ (บาท) ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันท่ี 17-24 เมษายน 2562 

ประเภทห้องพักบนเรือ  
COSTA FORTUNA 

ผู้ใหญท่่านละ่ 
(พัก 2 ท่านต่อห้อง) 

ผู้ใหญค่นที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากวา่ 13 ป ี
(พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) 

พักเดี่ยว 

Inside Classic 36,900 26,900 20,900 44,900 
Ocean view Classic 48,900 26,900 20,900 63,900 
Balcony Classic 56,900 26,900 20,900 73,900 
Mini Suite  

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที ่Suite 
Grand Suite 
หมายเหต ุ
1. อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ท่านละ 14.5 USD ต่อคืน  
2. เด็กท่านละ 7.25 USD ต่อคนื 
3. อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถและไกด์ที่สิงค์โปร์ ท่านละ 200 บาท 
4. พิเศษ !!! จองห้องตั้งแต่วันนี ้- 31 ตุลาคม 2561 รับทันที ส่วนลดท่านละ 2,000 บาท (ส่วนลดสําหรับผู้ที่เข้าพัก คนที่ 1 

และคนที ่2 ของห้องเท่านั้น) 
 
ค าแนะน า  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดยีวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านไดม้ีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตรานี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือสําราญ 8 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงินมา) 
2. ตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย ฮ่องกงแอร์ไลน ์คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย ์ชั้นประหยัด เส้นทาง ฮ่องกง กรุงเทพฯ 
3. อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสําราญ,ภาษีท่าเรือ 
4. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง 
5. ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับโดย สายการไทย/สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน ์ชัน้ประหยัด  เสน้ทาง สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
6. ค่าภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา 
1. ณ วันที ่1 ตุลาคม 2561 และ ท่านต้องชําระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม 
7. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน ) 
8. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีทีเ่สียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
10. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี 
อัตรานี้ไม่รวม: 
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ  14.5  USD/NIGHT 
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
4. ค่าแพค็เกจน้ําด่ืมบนเรือสําราญ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอร์เซ็นต ์
6. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เงื่อนไขการข าระเงิน 
1. โปรดช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท หลังจากที่ไดร้ับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดอืน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหมส่ามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที ่ Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain  
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา 
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และช าระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจ านวนห้องว่างบนเรือ 
การยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ไม่คืนเงินในทุกกรณ)ี แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
ก่อนวันเดินทาง 60 วันทําการ (ไม่รวมเสาร-์อาทิตย)์  
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หมายเหตุ : 
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้า หรือออกประเทศ บรษิัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได ้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่
สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหต ุภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านวา่มีอายุการใชง้านอย่างน้อย 6 เดือนนบัจากวันที่เดินทางกรณีอายุหนังสือเดนิทาง

น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางควรรีบท าเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทาง
บริษัทฯอีกครัง้หากมีการผิดพลาดทางบรษิัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 
*** เมื่อท่านได้ช าระเงินคา่มัดจ าบริการทัวร ์หรือช าระค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


