
 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: 31 ตุลำคม – 04 พฤศจกิำยน 2561 
 

 

หมำยเหตุ รถรับส่ง ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรใช้บริกำรรถรับ-ส่ง จำก กรุงเทพ-ท่ำเรือแหลม

ฉบัง-กรุงเทพ สำมำรถขึ่นรถได้ที่ KING POWER ซอยรำงน ำ้ และกรุณำแจ้งให้กับทำงเอเย่นต์

ทรำบล่วงหน้ำ ระหว่ำงกำรท ำจองเลย และสำมำรถแจ้งเพิ่มกำรส ำรองรถล่ำช้ำได้ที่สุด 2 สัปดำห์

ก่อนกำรเดนิทำง  

13.00 น. พร้อมกนั ณ ท่ำเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก

ให้แก่ทา่น 

(ส ำคัญมำก ***ทุกท่ำน ต้องเตรียมหนังสือเดนิทำงที่มีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือนขึน้ไปมำที่ท่ำเรือด้วย) 

วนัแรกของการเดินทาง    ท่าเรือแหลมฉบงั – น่านน ้าสากล  



 

 

13.30 น. เร่ิมท าการเช็คอินขึน้เรือส าราญ COSTA FORTUNA   ซึ่งเป็นเรือสญัชาติอิตาเล่ียน โดยเรือ

มีขนาด 102,587 ตนั แบง่เป็น 17 ชัน้ (ชัน้ส าหรับใช้สอย 13 ชัน้) สามารถรองรับผู้ โดยสารได้

มากถึง 3,470 ทา่น ท่ีหรูหราในสไตล์ยโุรป พร้อมบริการในระดบัสากล บนเรือส าราญท่านจะ

ได้พบกบัความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เตม็อิ่มกบัอาหารสไตล์ยโุรป และ อาหารเอเชีย ชม

การแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังมือ้อาหารค ่าท่ี  โรงละคร Rex1932Theatre  **ท่าน

สามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเรือส าราญ COSTA FORTUNA จะจดัขึน้

ในวนัถดัไปได้จากเอกสาร Today ท่ีจะสง่ถึงห้องพกัของทา่นทกุคืน** 

*** ก่อนที่ เรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลักสำกล 

(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดท่ีก ำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของ

แต่ล่ะท่ำนได้ ท่ีแผ่นป้ำยด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน*** 

17.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากทา่เรือแหลมฉบงัตดัผา่นอ่าวไทยสูน่่านน า้สากล 

ค ่ำ ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบท่ีได้มีเอกสาร

วางไว้ให้ในห้องพกั ท่านยงัสามารถอิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความ

เพลิดเพลินในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีได้รับการคดัสรรไว้บเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หมำยเหตุ ทกุทา่นสามารถเลือกซือ้แพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือได้ 

ตลอดการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

22.00 น. เร่ิมงาน Halloween Night Party เชิญรวมปาตี้สุดสนุก สุดมัน และโชว์สุดพิเศษ จาก

ทีมงาน ท่ีทางเราจัดเตรียมไว้ให้อย่างเตม็ท่ี  

 

 

 

 

 

 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

09.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบทา่เมืองสีหนุวิลล์ 

(Sihanoukville) *** อิสระให้ท่ำนเลือก  ซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ังที่ทำงเรือมีบริกำรค่ะ***

โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนีรู้้จักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตากอากาศ

ชายทะเลอนัดบัหนึง่ของกมัพชูา และยงัเป็นเมืองทา่ส าคญั โดยมีทา่เรือน า้ลึกระดบัสากล 

(International Port) แหง่เดียวของกมัพชูาอีก และเป็นเมืองท่ีตดิอนัดบั 8 ในการจดัอนัดบั 

10 สดุยอดหาดในเอเชีย โดยหนงัสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย 

 อิสระให้ทา่นพกัผอ่นในห้องพกัเคบนิส่วนตวั หรือ เพลิดเพลินไปกบับริการตา่ง ๆ ท่ีเรือส าราญ 

COSTA FORTUNA คดัสรรไว้ให้เลือก หรือ เลือกท่ีจะไปแวะเยือน เย่ียมชมเมืองสหุนวุิลล์

ด้วยตนเอง  

วันที่สองของกำรเดนิทำง สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชำ  (อิสระเลือกซือ้ทวัร์เสริมบนฝ่ัง)       



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

อิสระให้ทกุทา่น สนกุสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ่ง านวยความสะดวกตา่งๆบน

เรือ ท่ีท่าเรือ  จดัเตรียมไว้ให้ทกุทา่นอยา่งเตม็ท่ีตลอดทัง้วนั ทา่นสามารถเช็คเวลา ดู

ตารางกิจกรรมตา่งๆ ได้จากเอกสาร ช่ือว่า TODAY ท่ีจะมีสง่ไว้ให้ทกุทา่นทกุช้าท่ีหน้าห้อง

ของทกุทา่น 

16.00 น. ร่วมรับฟังบรรยำย กับ ซินแสเป็นหน่ึง  วงษ์ภูด 

 

 

 

 

ทุกท่ำนจะได้รับฟังบรรยำยเก่ียวกับเร่ืองฮวงจุ้ย พร้อมกับวิธีปรับดวงชะตำใน

แบบฉบับของ ซินแสเป็นหน่ึง  วงษ์ภูดร ท ำอย่ำงไรจึงจะเฮง ท ำอย่ำงไรจึงจะรวย 

18.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่า เมืองสีหนวุิลล์ ประเทศกมัพชูา มุ่งสู่  เกาะฟูก๊

วก    

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ   COSTA FORTUNA   หลงัอาหารค ่า 

ชมการแสดงท่ี โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ  ห้องพกัสว่นตวัของท่าน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกำะฟูก๊วก(Phu Quoc)” เป็นเกาะท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม ห่างจากแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานท่ี

ท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงมากของประเทศเวียดนาม อีกทัง้ยงัเป็นสวรรค์เขตร้อนอนัแสน

เงียบสงบท่ามกลางน า้ทะเลสีฟ้าคราม ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 

*** อิสระให้ท่ำนเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ังท่ีทำงเรือมีบริกำรค่ะ*** 

  สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจของ เกำะฟูก๊วก  

 

 

 

 

Ho Quoc Pagoda วดัทางพทุธศาสนาท่ีสร้างขึน้บนเนินเขาบริเวณชายฝ่ังด้านตะวนัออก ซึ่ง
กลา่วได้วา่เป็นจดุ  ชมวิวทิวทศัน์ยามอาทิตย์ขึน้เหนืออา่วไทยได้สวยท่ีสดุของเกาะฯ ชมเจดีย์
องค์ใหญ่ท่ีสดุบนเกาะฟูก๊วกท่ีตัง้อยู่โดดเดน่ประจนัหน้ากับท้องทะเล ภายในวดัมีรูปปัน้ทาง
พทุธศาสนาตัง้รายเรียงอยู่บนลานหน้าบนัไดทางขึน้สกัการะขอพรเจ้าแมก่วนอิมประดิษฐาน
อยูใ่นวดั  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สำมของกำรเดนิทำง   เกำะฟูก๊วก ประเทศเวียดนำม (อิสระเลือกซือ้ทวัร์เสริมบนฝ่ัง)       



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หมูบ้่านประมง Ham Ninh ซึ่งในดัง้เดมินัน้ชาวบ้านในหมู่บ้านนีจ้ะใช้ปลาเพียงอย่างเดียวใน
การด ารงชีวิต แตเ่ม่ือ  ไมก่ี่ปีท่ีผา่นมาเม่ือการท่องเท่ียวกลายมาเป็นแหลง่ท่ีมาของรายได้
หลกั ชาวบ้านได้เปล่ียนการด ารงชีวิตด้วยการขายอาหารทะเล และการขายหตัถกรรมสินค้า
ของท่ีระลกึ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNAอิสระให้ทุก

ท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ท่ีท่าเรือ  

จดัเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทัง้วนั ท่านสามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมต่างๆ 

ได้จากเอกสาร ช่ือวา่ TODAY ท่ีจะมีสง่ไว้ให้ทกุทา่นทกุช้าท่ีหน้าห้องของทกุทา่น 

 

 

 

 

17.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกเดนิทางจาก เกาะฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม มุง่สู ่เกาะส

มยุ 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 



 

 

COSTA FORTUNAหลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลบัไปพกัผ่อน ณ 

ห้องพกัสว่นตวัของทา่น 

21.30 น.  ร่วม พธีิ ขอพร ไหว้พระแม่คงคำ มหำสมุทร  กับ ซินแสเป็นหน่ึง  วงษ์ภูด  เพื่อ

เสริม ควำมเป็นศิริมงคล กับชีวิต เสริมดวงชะตำ เร่ืองกำรงำน กำรเงิน และ

ครอบครัว ปรับเปล่ียนโยกย้ำยดวงดำว ให้ชีวิตดียิ่งขึน้  

 

 

 

 

 

 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

09.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมยุ 

 

 

 

 

 

 

 

  *** อิสระให้ท่ำนเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ังท่ีทำงเรือมีบริกำรคะ*** 

กำรเดินทำงบนเกำะสมุย บนเกาะสมยุการเดินทางค่อนข้างท่ีจะสะดวกสบาย มีถนนยาว

รอบเกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ช่ือถนนราษฎร์ภกัดี และก็ยงัมีรถสองแถวท่ีวิ่งรอบเกาะไว้

ให้บริการ ตัง้แตเ่วลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เร่ิมกนัตัง้แต ่30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่

ระยะทาง แท็กซ่ีก็มีแต่ราคาต้องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรือใครอยากจะเช่ารถขับเองก็มี

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง เกาะสมยุ, ประเทศไทย (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่ง)      



 

 

ตัง้แตร่ถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านให้เช่ารถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสกัมีให้เลือกหลายร้าน

เลย ราคาก็แตกตา่งกนัไปเร่ิมต้นท่ี มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ตอ่วนั มอเตอร์ไซค์

รับจ้างเกาะ 

สมยุก็มีแตร่าคาจะแพงกวา่รถสองแถวสกัหนอ่ยเร่ิมต้นท่ี 

30 บาท  

สถำนที่ ท่องเที่ยวที่ น่ำสนใจในเกำะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีมีช่ือเสียง

มากมายและ  หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น า้ 

หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น า้ตกหน้าเหมือง วดัพระใหญ่ หรือศนูย์วฒันธรรมวดัละไม เป็น

ต้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

อิสระให้ทกุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆบน

เรือ ท่ีท่าเรือ  จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดู

ตารางกิจกรรมตา่งๆ ได้จากเอกสาร ช่ือวา่ TODAY ท่ีจะมีสง่ไว้ให้ทกุทา่นทกุช้าท่ีหน้าห้อง

ของทกุทา่น 

18.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เดนิทางออกจากเกาะสมยุ ประเทศไทย 

ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หลังอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ 

ห้องพกัสว่นตวัของทา่น 

หมำยเหตุ 

ในเย็นวันนีท่้ำนจะได้รับป้ำยผูกกระเป๋ำสีต่ำงๆ ซึ่งเป็นตัวก ำหนดล ำดับกำรน ำกระเป๋ำลงจำกเรือ 

ท่ำนจะต้องจัดกระเป๋ำใบใหญ่วำงไว้หน้ำห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้ำวของเคร่ืองใช้ที่จ ำเป็นไว้ใน

กระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก เพรำะเจ้ำหน้ำที่ของเรือจะมำเก็บกระเป๋ำใบใหญ่ของท่ำนไปตัง้แต่กลำงดึก 

และบัญชีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จะถูกส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็คก่อนท ำกำรช ำระในวันรุ่งขึน้ ส ำหรับท่ำนท่ี

ต้องกำรช ำระผ่ำนบัตรเครดิต ทำงบริษัทเรือจะชำร์จค่ำใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตที่ท่ำนได้ให้หมำยเลข

ไว้ในวันท่ีท่ำนเช็คอินโดยอัตโนมัต ิ

 



 

 

 

 

 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าแหลมฉบงัหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือ

เดนิทาง ศลุกากร และรับกระเป๋า สมัภาระการเดนิทางแล้ว เดนิทางกลบัเข้าสูก่รุงเทพฯ  

ส ำหรับคณะท่ำนท่ีจองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ำกลับสู่กรุงเทพฯพร้อมคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้ำของกำรเดนิทำง ท่ำเรือแหลมฉบัง–  กรุงเทพฯ  

          



 

 

ราคาห้องพกัในแบบตา่งๆ ( ราคาเป็นไทยบาท ) 

ชนิดห้องพกั ห้องพกั 2 ทา่น ผู้ใหญ่คนท่ี 3-4 ราคาเดก็ 
(พกัห้องเดียวกผัู้ใหญ่ 

Inside Cabin 15,999 11,999 8,999 
Ocean View Cabin 18,999 11,999 8,999 
    
Balcony Cabin 21,999 11,999 8,999 

 

หมำยเหตุ 

1. ส าหรับผู้ มีครรภ์ กรณีอายคุรรภ์เกิน 24 สปัดาห์ ไมอ่นญุาตให้ขึน้เรือ 

2. ส าหรับเดก็อายตุ ่ากวา่ 6 เดือน ไมอ่นญุาตให้ขึน้เรือ 

3. ลกูค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วนัเดินทางทกุครัง้ และต้องมีอายมุากว่า 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง

กลบั 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย ไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของ

ไทยไมอ่นญุาตให้เดนิทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมือง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง 

บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคมุได้ เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบนิ, การ

เปล่ียนแปลงโปรแกรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรือเกิดเหตสุดุวิสยัในการ

เดนิทาง 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

8. ในโปรแกรมเวลาท่ีใช้ในการเทียบทา่เป็นเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ลกูค้าทราบก่อน

เดนิทางอีกครัง้ 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 

1. การเดินทางในแพ็คเกจลอ่งเรือส าราญ เป็นการเดนิทางเอง มีรถรับสง่ไปทา่เรือแหลมฉบงั 

2. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือตา่งประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ

เพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทาง 

บริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การช าระคา่บริการ 

3.1 กรุณาช าระเตม็จ านวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมชัน่มีห้องพกัในจ านวนจ ากดั 

4. การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการช าระเงิน 

4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่

ทางบริษัทและผู้ เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของทา่น 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืน

ได้ เชน่ คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่ห้อง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้

ตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได้ 

4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศ

ท่ีระบไุว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ส าคญั!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศทอ่งเท่ียวโดย

ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมือง ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ 

ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของทา่นเอง ทางหวัหน้าทวัร์และมคัคเุทศก์ไมส่ามารถ

ให้ความชว่ยเหลือใดๆ ได้ทัง้สิน้ 

4.5 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดนิทาง 

พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 



 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

• ห้องพกับนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพกัท่ีทา่นได้ท าการช าระเงินมา) 
• อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ,ภาษีท่าเรือ 
• รถรับสง่จากกรุงเทพ-ทา่เรือแหลมฉบงั-กรุงเทพ 
• เจ้าหน้าท่ีบริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายุ

ไมเ่กิน 70 ปี) 
• คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 

อัตรำนีไ้ม่รวม 

• คา่ทิปพนกังานบนเรือ ผู้ใหญ่ ทา่นละ 58  USD / เดก็ (อายรุะหวา่ง 2-13ปี) ทา่นละ  29   USD 
• คา่ทวัร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 
• อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพิ่มเติมกบัทางเรือ 
• คา่เพคเกจน า้ด่ืมบนเรือส าราญ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอร์เซ็นต์ 
• คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่วีซ่าส าหรับชาวตา่งชาติ 
• คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

กำรเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขผู้เดนิทำง 

1. การจองในแตห้่อง ต้องระบช่ืุอทา่นท่ี 1 ท่ีไมส่ามารถเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขการเดนิทางได้ 

2. ท่านอ่ืนในครอบครัว กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือผู้ เดนิทาง มีคา่ธรรมเนียม 500 บาท/ทา่น/ครัง้ แจ้งก่อน
เดนิทาง 15 วนัท าการ (ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงโดยไมเ่หลือช่ือผู้ โดยสารเดมิเดนิทาง) 

3. หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน(ไมคื่นเงินในทกุกรณี) แตท่างผู้ โดยสารสามารถ
เปล่ียนช่ือผู้ เดนิทางได้ก่อนวนัเดนิทาง 30 วนัท าการ (ไมร่วมเสาร์-อาทิตย์) 

 

 

 



 

 

หมำยเหตุเพิ่มเตมิ 

• กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นญุาตให้ผู้ เดนิทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถคืนคา่ทวัร์ให้ได้ 

• ระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียว หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะ
ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัิเหต ุภยั
ธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

• รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ช้าของสายการบนิ 
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษัทฯจะค านงึถึง
ความสะดวกของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 


