
COSTA FORTUNA  

แหลมฉบงั – เกาะสมยุ - สิงคโปร ์
� วนั � คืน BY TG/SQ 

THAILAND - SINGAPORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง: 11 – 14 พฤศจิกายน /012 
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หมายเหต ุ รถรบัสง่ สําหรบัท่านที7ตอ้งการใชบ้รกิารรถรบัจาก กรงุเทพ-ท่าเรอืแหลมฉบงั สามารถขึ>น

รถไดที้7 KING POWER ซอยรางนํ>า และกรณุาแจง้ใหก้บัทางเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้ ระหว่างการทําจองเลย 

และสามารถแจง้เพิ7มการสํารองรถลา่ชา้ไดที้7สดุ / สปัดาหก์่อนการเดินทาง  

2�.KK น. พรอ้มกนั ณ ท่าเรอืแหลมฉบงั จ.ชลบรุ ีมีเจา้หนา้ที�คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหแ้กท่่าน 

(สําคญัมาก ***ทกุท่าน ตอ้งเตรยีมหนงัสือเดินทางที7มีอายมุากกว่า 1 เดือนขึ>นไปมาที7ท่าเรอืดว้ย) 

2�.�K น. เริ�มทาํการเช็คอินขึ$นเรือสาํราญ COSTA FORTUNA   ซึ�งเป็นเรือสญัชาตอิิตาเลี�ยน โดยเรือมีขนาด 

+,-,/01 ตนั แบ่งเป็น +1 ชั$น (ชั$นสาํหรบัใชส้อย +3 ชั$น) สามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 3,91, 
ท่าน ที�หรหูราในสไตลย์โุรป พรอ้มบริการในระดบัสากล บนเรือสาํราญท่านจะไดพ้บกบัความบนัเทิง
หลากหลายรปูแบบ เต็มอิ�มกบัอาหารสไตลย์โุรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลงัการทกุคืน

หลงัมื$ออาหารคํ�าที� โรงละคร Rex2V�/Theatre  **ท่านสามารถรบัทราบรายละเอียดของกิจกรรม

ตา่งๆ ที�เรือสาํราญ COSTA FORTUNA จะจดัขึ$นในวันถดัไปไดจ้ากเอกสาร Today ที�จะสง่ถึงหอ้งพกั
ของท่านทกุคืน** 

 

 *** ก่อนที7เรือสําราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล 

(Muster Drill) โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสารทกุท่านมารายงานตวัยงัจดุที7กําหนดไว ้โดยสงัเกตจดุรวมพลของแต่ล่ะ

ท่านได ้ที7แผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน*** 

2g.KK น. เรือสาํราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบงัตดัผา่นอ่าวไทยสูน่า่นนํ$าสากล 

วนัแรกของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั – น่านนํ>าสากล  



คํ7า ทกุท่านสามารถรบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญ ตามรอบที�ไดมี้เอกสารวางไวใ้ห้

ในหอ้งพกั ท่านยงัสามารถอิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความเพลิดเพลินใน

กิจกรรมตา่งๆ ที�ไดร้บัการคดัสรรไวบ้เรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

  หมายเหต ุทกุท่านสามารถเลือกซื$อแพคเกจเครื�องดื�มบนเรือได ้ตลอดการเดินทาง 

 

 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

Kh.KK น. เรือสาํราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหนา้เกาะสมยุ 

*** อิสระใหท่้านเลือกซื>อทวัรเ์สรมิบนฝั7 งที7ทางเรอืมีบรกิารคะ*** 

การเดินทางบนเกาะสมยุ บนเกาะสมยุการเดินทางคอ่นขา้งที�จะสะดวกสบาย 

มีถนนยาวรอบเกาะ ประมาณ  /, กิโลเมตร ชื�อถนนทวีราษฎรภ์กัดี และก็ยงัมี
รถสองแถวที�วิ�งรอบเกาะไวใ้หบ้ริการ ตั$งแตเ่วลา B.,, - -+.,, น. ราคาก็เริ�ม
กนัตั$งแต ่3, บาท ไปจนถึง B, บาท ตามแตร่ะยะทาง แท็กซี�ก็มีแตร่าคาตอ้ง
ตกลงกนัเอง ไมมี่มิเตอร ์หรือใครอยากจะเชา่รถขบัเองก็มีตั$งแตร่ถยนตจ์นถึง
มอเตอรไ์ซค ์รา้นใหเ้ชา่รถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสกัมีใหเ้ลือกหลายรา้นเลย 

ราคาก็แตกตา่งกนัไปเริ�มตน้ที� มอเตอรไ์ซค ์-,, บาท รถจิEป 0,, บาท ตอ่วัน มอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง
เกาะสมยุก็มีแตร่าคาจะแพงกว่ารถสองแถวสกัหนอ่ยเริ�มตน้ที� 3, บาท  

สถานที7ท่องเที7ยวที7น่าสนใจในเกาะสมยุ เกาะสมยุมี

แหลง่ท่องเที�ยวสาํคญัที�มีชื�อเสียงมากมายและ  
หลากหลายรปูแบบ เชน่ หาดเฉวง หาดละไม หาดทอ้ง
ตะเคียน หาดแมน่ํ$า หาดหนา้ทอน หินตาหินยาย นํ$าตก
หนา้เหมือง วัดพระใหญ่ หรือศนูยว์ัฒนธรรมวัดละไม 
เป็นตน้ 

เที7ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA   

2g.KK น. เรือสาํราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมยุ ประเทศไทย มุง่หนา้สู่ประเทศสิงคโ์ปร ์ 

คํ7า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

 หลงัอาหารคํ�า ชมการแสดงที�โรงละคร Rex 1932 Theatre กอ่นกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัสว่นตวัของท่าน 

 

วนัที7สองของการเดินทาง  เกาะสมยุ, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื>อทวัรเ์สรมิบนฝั7 ง)       



 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ�งอาํนวยความสะดวกตา่งๆบนเรือ อาทิเชน่ 
สระว่ายนํ$า คาสิโน สปา ฟิตเนส  ที�ทางเรือ  จดัเตรียมไวใ้หท้กุท่านอย่างเต็มที�ตลอดทั$งวัน ทา่น
สามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมตา่งๆ ไดจ้ากเอกสาร  ชื�อว่า TODAY ที�จะมีสง่ไวใ้หท้กุท่านทกุชา้ที�
หนา้หอ้งของทกุท่าน  

 

 

 

 

 

 

 

เที7ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

2g.KK น. เรือสาํราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางออกจากเกาะสมยุมุง่หนา้สู่สิงคโปร ์ 

คํ7า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

หลงัอาหารคํ�า ชมการแสดงที�โรงละคร Rex 1932 Theatre กอ่นกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัสว่นตวัของท่าน 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

Kh.KK น. เรือสาํราญ COSTA FORTUNA เขา้เทียบท่าประเทศสิงคโ์ปรห์ลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสือเดินทาง 

ศลุกากร และรบักระเป๋า สมัภาระการเดินทางแลว้ 
 

 
 
 

วนัที7สามของการเดินทาง    อิสระบนเรอืสําราญ  

วนัที7สี7ของการเดินทาง สิงคโปร ์– Merlion Signature – Garden by the Bay – อิสระชอ้ปปิ> ง

ถนนออชารด์ – สนามบิน – กรงุเทพ 



    ใหเ้วลาทกุท่านถ่ายรปูคูก่บัเมอรไ์ลออน สญัลกัษณ์
ของประเทศสิงคโปร ์โดยรปูปั$นครึ�งสิงโตครึ�งปลานี$หัน
หนา้ออกทางอ่าวมารินา่ มีทศันยีภาพที�สวยงามโดยมี
ฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเดน่ดว้ย
สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน นาํท่านแวะ
ชม  นํ$าพแุห่งความมั �งคั �ง Fountain of Wealth แห่งเมือง
สิงคโปรต์ั$งอยู่ท่ามกลางหมูต่กึซันเทคซิตี$ 

    นาํท่านมาชม Garden by the Bay  จะเป็นสวนที�ใหญ่ที�สดุในสิงคโปร ์และเป็นศนูยก์ลางในโครงการ 

พฒันา  Marina Bay อย่างตอ่เนื�อง บริหารโครงการโดยคณะกรรมการดแูลอทุยานแห่งชาต ิ(National 
Park) ของรฐับาลสิงคโปร ์เองเลย ประกอบไปดว้ย สองสว่น คือ the Flower Dome  และ Cloud Fore st 
(ไมร่วมคา่เขา้โดม ทั$ง2โดม) ภายในสวนยงัประกอบไปดว้ยสวนในแบบตา่งๆ  เชน่ สวนแบบพืชสวน
(Horticulture) , Heritage Garden รวบรวมพนัธุไ์มต้า่งๆจากทั �วโลก ออกแบบ และควบคมุงานโดยบริษทั
ภมิูสถาปัตยข์ององักฤษ และหนึ�งในไฮไลทข์องสถานที�นี$ ที�จะดึงดดูความสนใจของผูค้นก็คือ Supertrees 
ซึ�งเป็นโครงสรา้งที�ทาํเป็นรปูตน้ไมมี้ความสงูตั$งแต ่25 เมตร ถึง 50 เมตร ถา้เอาใหเ้ห็นภาพก็ประมาณ

ตกึสงู 9 ชั$น ถึง 16 ชั$นนั �นเอง ในสวนจะมีเจา้ supertrees 
นี$ทั$งหมด 18 ตน้ โดยใชร้ะบบสวนแนวตั$ง ปลกูตน้ไมที้�
เป็นพืชเมืองรอ้น ทั$งไมด้อก ไมป้ระดบั และเฟิรน์  ใน
เวลากลางวันเจา้ตน้ไมย้กัษเ์หลา่นี$ก็จะชว่ยใหร้่มเงา และ
ความเย็นชุม่ชื$นไปทั �ว  บริเวณสวนตรงนั$น และเมื�อตก
กลางคืน ตน้ไมย้กัษเ์หลา่นี$ก็จะงดงามไปดว้ยสีสนั
สวยงามจากแสงไฟที�ออกแบบมาเป็นพิเศษ  ตน้ไม้
เหลา่นี$ จะตดิตั$งแผงพลงังานแสงอาทิตย ์เพื�อสรา้ง

ไฟฟ้าใหก้บัตวัเองในการใหแ้สงสว่างยามคํ�าคืน ตลอดจนหลอ่เลี�ยงระบบนํ$าที�จะทาํใหค้วามเย็นกบั
บริเวณโดยรอบ จะมีทางเดนิยกระดบัเชื�อมตอ่ Supetrees แตล่ะตน้ นกัท่องเที�ยวจึงสามารถมองเห็น
บริเวณสวนโดยรอบจากที�สงู และบนตน้ที�สงู 50 เมตร จะมีจดุชมวิวที�สามารถมองเห็นวิวของอ่าว แบบ
พาโนรามิค และบริเวณสวนโดยรอบ สวนในสว่นนี$  (Bay South at Garden by the Bay) ไมร่วมคา่เขา้ 2 
โดม/ไมร่วม สกายวอลค์ 

เที7ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (BukKutTeh) 

บ่าย  อิสระชอ้ปปิ$ งถนนออชารด์ นาํท่านสูย่่านธรุกิจใจกลาง

สิงคโปรที์�ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชั$น
นาํและสินคา้หลากหลาย อาทิ เชน่ เซ็นเตอรพ์อยท,์ โร
บินสนั, ลกักี$พลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยามา่, ออรช์ารด์ชอ้
ปปิ$ งเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้่านชอ้ปปิ$ งสินคา้มากมายจาก
ทั �วโลก ไมว่่าจะเป็นเสื$อผา้แบรนดเ์นมชั$นนาํตา่ง ๆ 
เครื�องใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคี$ยว ของฝาก ของที�ระลึก ของ
เลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย  



ไดเ้วลาสําควรนําท่านส ูท่่าอากาศยานสิงคโปร ์

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมายเหต ุ

ในเชา้วนันี> ท่านจะไดร้บัป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซึ7งเป็นตวักําหนดลําดบัการนํากระเป๋าลงจากเรอื ท่านจะตอ้ง

จดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง ก่อนเที7ยงคืน โดยแยกขา้วของเครื7องใชที้7จําเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 

เพราะเจา้หนา้ที7ของเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั>งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถกู

สง่มาใหท่้านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวนัร ุง่ขึ>น สําหรบัท่านที7ตอ้งการชําระผา่นบตัรเครดิต ทางบรษิทั

เรอืจะชารจ์ค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตที7ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัที7ท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

หมายเหต ุ 

ยงัไมร่วมค่าทิป ไกคท์อ้งถิ7น คนขบัรถ และ หวัหนา้ทวัร ์ซึ7งมีค่าใชจ่้ายโดยประมาณ  

ท่านละ �KK บาท ตลอดการเดินทาง หรอืสามารถใหเ้พิ7มเติมไดต้ามความพึงพอใจ 

 

 

17.30น. ออกเดินทางกลบัส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

  เที7ยวบินที7 SQ982 

19.00น. คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

  หรอืเที7ยวบิน 

18.35น. ออกเดินทางกลบัส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

  เที7ยวบินที7 SQ978 

20.10น. คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

  หรอืเที7ยวบิน  
 

20.50น. ออกเดินทางกลบัส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์ 

  เที7ยวบินที7 TG 410  

22.10น. คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 



 

ประเภทหอ้ง 

พกับนเรอื  

COSTA FORTUNA 

Inside Oceanview Balcony Mini Suite Suite 
Grand 

Suite 

ผ ูใ้หญ่ท่านละ่ 

(พกั / ท่านต่อหอ้ง) 2g,9KK /K,9KK 2�,9KK 21,9KK 2V,9KK 

โปรด

สอบถาม

เจา้หนา้ที7 

ผ ูใ้หญ่คนที7 � และ � 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ / ท่าน) 1�,9KK 1�,9KK 1�,9KK - 11,9KK 

เด็กอายตํุ7ากว่า 2/ ปี 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ / ท่าน) 1�,9KK 1�,9KK 1�,9KK - 1�,9KK 

พกัเดี7ยว /K,9KK 20,9KK 2V,9KK - - 

อตัรานี>ไม่รวม   ค่าทิปพนกังานบนเรอื  

สําหรบัหอ้งพกัแบบ Inside / Oceanview / Balcony / เกบ็ทิปท่านละ 

- ผ ูใ้หญ่    ท่านละ  ��.0  USD 

- เด็ก ( อายรุะหว่าง �-2/ปี) ท่านละ  //  USD 

สําหรบัหอ้งพกัแบบ Mini Suite / Suite / Grand Suite เกบ็ทิปท่านละ 

- ผ ูใ้หญ่    ท่านละ  0/.0  USD 

- เด็ก ( อายรุะหว่าง �-2/ปี) ท่านละ  /g  USD 

ตลอดการเดินทาง � วนั ซึ7งเป็นธรรมเนียมสําหรบัการลอ่งเรอืสําราญ ในสว่นนี>ลกูคา้ตอ้งไป

ชําระเองบนเรอืและจะถกูชารต์เขา้ไปใน Cruise Card โดยอตัโนมติั 
 

***** หมายเหต ุสําหรบัทวัรเ์สรมิบนฝั7 งสามารถซื>อเพิ7มเติมบนเรอืไดเ้ลยครบั ***** 

 

 

    

  

Inside Classic (IC) 

13
1 double bed or 2 single 
beds 2 foldaway beds

ชนิดและประเภทหอ้งพกั บนเรอื COSTA FORTUNA 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งอาหารที7ท่านสามารถเลือกรบัประทานไดฟ้ร ีรวมอย ูใ่นค่าบริการทวัรแ์ลว้ 

Oceanview Classic (EC) 

Balcony Classic (BC) 

Mini Suite with Oceanview Balcony (MS) 

48.3 sq m (519.89 sq ft) 
1 double bed or 2 single beds 
1 sofa bed 
Dressing room 
Bathroom with shower & Jacuzzi 

Suite with Oceanview Balcony (S) 

31.3 sq m (336.91 sq ft) 
1 double bed or 2 single 
beds 1 sofa bed Bathroom 
with shower & Jacuzzi 



 

 

  

อตัรานี>รวม: 

1. หอ้งพกับนเรือสาํราญ 3 คืน (ตามแบบหอ้งพกัที�ท่านไดท้าํการชาํระเงนิมา) 
2. อาหารบนเรือสาํราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสาํราญ,ภาษีท่าเรือ 
3. รถรบัสง่จากกรงุเทพ-ท่าเรือแหลมฉบงั 
4. ค่าตั �วเครื�องบินขากลับโดย สายการไทย/สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ชั$นประหยัด  เสน้ทาง สิงคโปร์ – 

กรงุเทพฯ 
5. คา่ภาษีนํ$ามนัเชื$อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที�มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ�งเป็นอตัรา 

ณ วันที� 18 เมษายน  -/B+ และ ท่านตอ้งชําระเพิ7ม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพิ7ม 
6. คา่นํ$าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 
7. เจา้หนา้ที�บริษทัคอยอาํนวยความสะดวก 
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงนิท่านละ +,,,,,,,, บาท ในกรณีที�เสียชีวิต (สาํหรบัผูที้�อายไุมเ่กิน 1, ปี) 
9. คา่รกัษาพยาบาลเนื�องจากอบุตัเิหต ุวงเงนิท่านละ /,,,,,, บาท (สาํหรบัผูที้�อายไุมเ่กิน 1, ปี) 

 

อตัรานี>ไม่รวม: 

Michelangelo  
Position: Deck 3 & 9 (Aft) 

Capacity: +,09 pax     Free restaurant 

Raffaello  
Position: Deck 3 & 9 (Mid) 

Capacity: B/9 pax     Free restaurant 
 

Colombo  
Position: Deck � & +, (Aft) 
Capacity: B,� pax      
Free buffet restaurant 
 



1. คา่ทิปพนกังานบนเรือ ผูใ้หญ่ ท่านละ  93./  USD / เด็ก (อายรุะหว่าง 9-+-ปี) ท่านละ  --   USD 
2. คา่ทวัรเ์สริมบนฝั�งตามเมืองตา่งๆ ที�เรือจอด 
3. อาหารพิเศษที�ท่านสั �งเพิ�มเตมิกบัทางเรือ 
4. คา่เพคเกจนํ$าดื�มบนเรือสาํราญ 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 1 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์
6.  คา่ทาํหนงัสือเดินทาง, คา่วีซ่าสาํหรบัชาวตา่งชาต ิ
7.  คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอื�นๆ เชน่ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท ์คา่เครื�องดื�ม ฯลฯ 
 
การชําระเงิน  

หลงัจากมีการทําจองสํารองหอ้งพกั โปรแกรมท่องเที7ยวแลว้ ลกูคา้จําเป็นตอ้งชําระเป็นยอดเต็ม
จํานวนของค่าบรกิารทวัรท์ั>งหมด เนื7องจากทวัรนี์> เป็นทวัรร์าคาโปรโมชั7นพิเศษ ภายใน � วนัทําการ 

 
การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทกุกรณี) แตท่างผูโ้ดยสารสามารถเปลี�ยน
ชื�อผูเ้ดินทางไดก้อ่นวันเดินทาง 30 วันทาํการ (ไมร่วมเสาร-์อาทิตย)์ กรณีเกิดเหตตุอ้งยกเลิกการเดินทางจริงๆ
ตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการเดินทาง B, วันทาํการ เท่านั$น! 

หมายเหต ุ: 

1. กรณีที�เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์
ใหไ้ด ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที�ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั$งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ�และไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได ้

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุัติเหต ุภยัธรรมชาติ การนดั
หยดุงาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที�พกัใน
ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะคาํนงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น
สาํคญั 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 1 เดือนนบัจากวนัที7เดินทาง 

กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 1 เดือนนบัจากวนัที7เดินทาง 

ควรรบีทําเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่สําเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอีกครั>ง 

หากมีการผิดพลาดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั>งสิ>น 

*** เมื7อท่านไดชํ้าระเงินค่ามดัจําบรกิารทวัร ์หรอืชําระค่าบรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื7อนไขต่างๆ *** 


