
 

 
 

ล่องเรือส ำรำญ Costa Firenze 
แหลมฉบัง – สีหนุวลิล์ – เกำะสมุย – ล่องน่ำนน ำ้ – สิงคโปร์ 

เดนิทำง 1 – 5 พ.ย. 63 (5 วนั 4 คนื)  

เร่ิมต้น 19,999 บำท 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

วนัที ่ ท่ำเรือ เรือถึง เรือออก 
1 พ.ย. กรุงเทพฯ – แหลมฉบงั  - 17:00 น. 

2 พ.ย. สีหนุวลิล ์(กมัพชูา) 08:00 น. 16:00 น. 

3 พ.ย. เกาะสมุย (ไทย) 07:00 น. 18:00 น. 

4 พ.ย. ล่องน่านน ้ า - - 

5 พ.ย. สิงคโปร์ 08:00 น.  



 

 
 

 

วนัอำทติย์ที ่1 พ.ย. 63  กรุงเทพฯ – ท่ำเรือแหลมฉบัง 
08.30 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน  
09.00 น. น าท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมฉบงั 
12.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบงั (ทุกท่ำน ต้องเตรียมหนังสือเดินทำงที่มีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน) น าท่าน

ท าการเช็คอินลงเรือส าราญ Costa Firenze เรือล าใหม่ล่าสุด เป็นเรือสัญชาติอิตาเล่ียน ภายใน
ตกแต่งสไตลย์โุรป 

 ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือส าราญ Costa Firenze จะจดัข้ึนในวนั
ถดัไปไดจ้ากเอกสาร Today ท่ีจะส่งถึงหอ้งพกัของท่านทุกคืน** 

 *** ก่อนที่เรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลักสำกล 
(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพล

ของแต่ล่ะท่ำนได้ จำกแผ่นป้ำยด้ำนหลังประตูห้องพกัของท่ำน*** 
17.00 น. เรือส าราญ Costa Firenze ล่องออกจากท่าเรือแหลมฉบงั เพื่อมุ่งหนา้สู่เกาะสมุย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ห้องอำหำรทีใ่ห้บริกำรบนเรือส ำรำญ Costa Firenze – ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
 Canal Grande Restaurant    ชั้น 3 และ 4 
 Marco Polo Restaurant    ชั้น 3  
 Lido Marketplace Restaurant    ชั้น 10 (Buffet) 
  
 
 



 

 
 

 
 ห้องอำหำรพเิศษทีใ่ห้บริกำรบนเรือส ำรำญ Costa Firenze – เสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 
 La Fioretina Steakhouse    ชั้น 5 
 Frutti di Mare (Seafood)    ชั้น 5 
 Ristorante Casanova     ชั้น 5 
 Teppanyaki      ชั้น 5 
 Hot Pot                   ชั้น 5 
 อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดรั้บการคดั

สรรไวบ้นเรือส าราญ Costa Firenze 
หมำยเหตุ  ทุกท่ำนสำมำรถเลอืกซ้ือแพคเกจเคร่ืองดื่มได้ ในระหว่ำงทีอ่ยู่บนเรือส ำรำญตลอดกำรเดินทำง เพียง

ใช้ CRUISE CARD ในกำรส่ังซ้ือ รำยละเอียดของแพคเกจสำมำรถขอได้จำกเจ้ำหน้ำที่บนเรือ
ส ำรำญ 

 
วนัจันทร์ที ่2 พ.ย. 63  สีหนุวลิล์, ประเทศกมัพูชำ (อสิระเลอืกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง) 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  
08.00 น. เรือส าราญ Costa Firenze เขา้เทียบท่า เมืองสีหนุวลิล์ (Sihanoukville)  
 *** อสิระให้ท่ำนเลอืกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ังที่ทำงเรือมีบริกำรค่ะ*** 
 โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือน้ีรู้จกักนัในนาม "เมืองกมัปงโสม" ถือ

เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอนัดบัหน่ึงของกมัพูชา และยงั
เป็นเมืองท่าส าคญั โดยมีท่าเรือน ้ าลึกระดบัสากล (International 
Port) แห่งเดียวของกมัพูชาอีก และเป็นเมืองท่ีติดอนัดบั 8 ใน
การจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ ์
Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่าน
พกัผอ่  นในห้องพกัส่วนตวั หรือ เพลิดเพลินไปกบับริการต่างๆ ท่ีเรือส าราญ Costa Firenze คดั
สรรไวใ้หบ้ริการ หรือ เลือกท่ีจะไปเท่ียวชมเมืองสีหนุวลิลด์ว้ยตนเอง  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  
 ท่านสามารถเลือกเท่ียวชมเมืองสีหนุวิลล์ต่อได้ หรือท่านใดท่ีเหน่ือยล้ากับการเท่ียวช่วงเช้าก็

สามารถพกัผอ่นบนเรือส าราญได ้หรือ เลือกใชบ้ริการและเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางเรือไดจ้ดัไว้
เพื่อท่าน นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการของหอ้ง Spa & Fitness Center  

 *** ท่ำนจะต้องกลบัขึน้เรือก่อนเวลำเรือออกจำกท่ำประมำณ 1.30 ช่ัวโมง *** 



 

 
 

 
16.00 น. เรือส าราญ Costa Firenze ออกจากท่าเรือเมืองสีหนุวลิล ์
ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญฯ  
 หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ี Teatro Rosso ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัส่วนตวัของท่าน 
 
วนัองัคำรที ่3 พ.ย. 63 เกำะสมุย, ประเทศไทย (อสิระเลอืกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ัง) 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  
07.00 น. เรือส ำรำญ Costa Firenze จอดทอดสมอเกำะสมุย 
 *** อิสระใหท้่านเลือกซ้ือทวัร์เสริมบนฝ่ังท่ีทางเรือมีบริการค่ะ*** 
 กำรเดินทำงบนเกำะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนขา้งท่ีจะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ

ประมาณ 50 กิโลเมตร ช่ือถนนทวีราษฎร์ภกัดี และยงัมีรถ
สองแถววิ่งรอบเกาะไวใ้ห้บริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 
น. ราคาเร่ิมตั้ งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่
ระยะทาง ในส่วนของรถแท็กซ่ีในเร่ืองของราคาตามแต่
ท่านตกลงกบัผูใ้ห้บริการ ไม่มีมิเตอร์ หรือท่านใดอยากจะ
เช่ารถขบัเองก็มีให้บริการตั้งแต่รถยนตจ์นถึงมอเตอร์ไซค ์
ร้านท่ีให้บริการเช่ารถจะอยู่แถวๆ ท่าเรือดอนสัก ซ่ึงมีให้ท่านเลือกใช้บรืการหลายร้าน ราคาก็
แตกต่างกนัไปเร่ิมตน้ท่ี มอเตอร์ไซค ์200 บาท รถจ๊ิป 800 บาท ต่อวนั มอเตอร์ไซครั์บจา้งบนเกาะส
มุยก็มีใหบ้ริการเช่นกนั แต่ราคาอาจจะแพงกวา่รถสองแถวสักหน่อย โดยเร่ิมตน้ท่ี 30 บาท  

 สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจในเกำะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีมีช่ือเสียงมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดทอ้งตะเคียน หาดแม่น ้ า หาดหนา้ทอน หินตาหิน
ยาย น ้าตกหนา้เหมือง วดัพระใหญ่ หรือศูนยว์ฒันธรรมวดัละไม เป็นตน้ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 
บ่ำย ท่านสามารถเลือกเท่ียวชมเกาะสมุยต่อได ้หรือท่านใดท่ีเหน่ือยล้ากบัการเท่ียวช่วงเช้าก็สามารถ

พกัผอ่นบนเรือส าราญได ้หรือ เลือกใชบ้ริการและเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางเรือไดจ้ดัไวเ้พื่อท่าน 
นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการของหอ้ง Spa & Fitness Center  

 *** ท่ำนจะต้องกลบัขึน้เรือก่อนเวลำเรือออกจำกท่ำประมำณ  1.30 ช่ัวโมง *** 
 
 
 



 

 
 

18.00 น. เรือส าราญ Costa Firenze ออกจากท่าเรือเกาะสมุย เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือแหลมฉบงั 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  
 หลงัอำหำรค ่ำ ชมกำรแสดงที ่Teatro Rosso ก่อนกลบัไปพกัผ่อน ณ ห้องพกัส่วนตัว 
 
วนัพุธที ่4 พ.ย. 63  ล่องน่ำนน ำ้สำกล 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ  
 อิสระให้ท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัในห้องพกัของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออก ก าลงักายรับอรุณ

ดว้ยการจอ๊กก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใชบ้ริการของห้อง Fitness 
Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ี
ระลึก สินคา้แบรนด์ต่าง ๆ ท่ีร้าน Duty Free ซ่ึงราคาถูกมาก ๆ บนเรือส าราญ Costa Firenze 
ส าหรับท่านท่ีชอบการเส่ียงดวง บนเรือส าราญมีห้อง Casino ทั้งน้ียงัสามารถเขา้คลาสต่างๆ ท่ีเรือ 
จดักิจกรรมไวใ้ห้กบัลูกคา้ เช่น การสอนเต้นร า การสอนแกะสลกั การท าอาหาร การสอนพบั
ผา้ขนหนูรูปสัตวต่์าง ๆ การสอนนวดแบบผอ่นคลาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีทางเรือส าราญจดัไว้
ตอบสนองความตอ้งการของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  
บ่ำย อิสระให้ท่านไดเ้ลือกใช้บริการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ Costa  

Firenze ตามอธัยาศยั อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, Arts & Crafts for 
Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกบั Super Karaoke ท่ี  Disco 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 
 หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ี Teatro Rosso ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัส่วนตวัของท่าน 
 
 
 ***ในวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายติดกระเป๋าแถบสีต่างๆ ทุกท่านตอ้งแยกของใชท่ี้จ าเป็นรวมถึงของมีค่าไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก ส่วนของใชท่ี้ไม่จ  าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แลว้น ามาวางหนา้หอ้งของท่านก่อนเวลาเท่ียงคืน จากนั้นทางเจา้หนา้ท่ีเรือท่ีเป็นผูดู้แลจะมาเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านไปและท่านจะไดรั้บบิลค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีใชไ้ปบนเรือ 

ซ่ึงท่านจะตอ้งท าการตรวจเช็คก่อนท าการช าระเงินในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีช าระผา่นบตัรเครดิต 
ทางเรือจะหกัค่าใชจ่้ายของท่านตามหมายเลขบตัรเครดิตท่ีท่านผกูไวโ้ดยอตัโนมติั*** 

 
 
 



 

 
 

วนัพฤหัสบดีที ่5 พ.ย. 63  สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  
08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เขา้เทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาทอ้งถ่ินประเทศสิงคโปร์ซ่ึงเร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจหนงัสือดินทางและศุลกากรแลว้ เชิญท่านรับกระเป๋า
และสัมภาระการเดินทางตามแถบสีท่ีท่านได้ติดไวก้ับกระเป๋าท่ีทางเรือให้มา จากนั้นน าท่าน
เดินทางนั่งรถเข้าสู่ตวัเมืองสิงคโปร์ ผ่านชมเมืองสิงคโปร์ ท่ีมีการจดัการผงัเมืองได้อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ซ่ึงล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม
ถนนอลิซาเบธวอร์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้ าสิงคโปร์ น า
ท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน (Merlion) หรือ สิงโตทะเล 
สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึง
ปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) มีทศันียภาพ
ท่ีสวยงาม บนัทึกภาพโรงละครริมน ้ าเอสพลำนำด (Esplanade) อาคารท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุเรียน
ขนาดยกัษ ์โดยมีฉากหลงัเป็นสิงคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ชิงชา้สวรรคข์นาดยกัษท่ี์สูง
ท่ีสุดในโลก มีความสูงเท่ากบัตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตร ชมทิวทศัน์ริมอ่าวท่ี มารินาเบย ์แซนด ์
(Marina Bay Sand) คาสิโนสุดหรูใจกลางเมืองสิงคโปร์ เป็นอาคารในสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ี
โดดเด่นท่ีสุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย อาคาร 3 หลงัและสวนลอยฟ้า ซ่ึงมีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟ
บอร์ด (surf board) โดยมีนยัดา้นฮวงจุย้ในการท่ีจะพาสิงคโปร์ผ่านคล่ืนลมทางเศรษฐกิจไปได้
ดว้ยดี หรือเลือก  อิสระชอ้ปป้ิง ณ ยา่นการคา้ช่ือดงัของสิงคโปร์ยา่น ถนนออร์ชำร์ด ท่ีเต็มไปดว้ย
สีสันของสินคา้หรูหราหลากแบรนด์จาก ทัว่โลกท่ีสลบักนัมาลดราคาในห้างสรรพสินคา้นบัสิบ ๆ 
แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset อิสระท่านเลือกรับประทาน
อาหารกลางวนัและค ่าตามอธัยาศยั 

xx.xx น. พร้อมท่ีจุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ 
xx.xx น. น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน xx เท่ียวบินท่ี xx xxx 
xx.xx น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

### 
 
 
 
 
 



 

 
 

เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **นกสกู๊ต** 
15.00 น. พร้อมท่ีจุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพื่อเตรียมตวัเดินทางและ

ผา่นขั้นตอนการเช็คอิน 
18.00 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี TR 616 
19.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **สิงคโปร์ แอร์ไลน์** (ลงสนำมบินสุวรรณภูมิ) 
15.00 น. พร้อมท่ีจุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพื่อเตรียมตวัเดินทางและ

ผา่นขั้นตอนการเช็คอิน 
18.15 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 978 
19.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **เจ็ทสตำร์** (ลงสนำมบินสุวรรณภูมิ) 
16.00 น. พร้อมท่ีจุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพื่อเตรียมตวัเดินทางและ

ผา่นขั้นตอนการเช็คอิน 
19.15 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เจ็ทสตำร์ เท่ียวบินท่ี 3K 513 
20.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **ไทยไลอ้อนแอร์** 
16.30 น. พร้อมท่ีจุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพื่อเตรียมตวัเดินทางและ

ผา่นขั้นตอนการเช็คอิน 
20.30 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL 105 
21.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **แอร์เอเชีย** 
16.30 น. พร้อมท่ีจุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพื่อเตรียมตวัเดินทางและ

ผา่นขั้นตอนการเช็คอิน 
20.40 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 350 
22.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 



 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

แบบห้องพกั 
ผู้ใหญ่ท่ำนละ 

(พกัห้องละ 2 ท่ำน) 
ผู้ใหญ่ท่ำนที ่3 และ 4 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

ห้องพกัแบบไม่มีหน้ำต่ำง 19,999 

17,999 14,999 

10,000 

ห้องพกัแบบมีหน้ำต่ำง 23,999 13,000 

ห้องพกัแบบมีระเบียง 27,999 16,000 

 
- เมืองที่เรือจอดเทียบท่ำหรือเส้นทำงต่ำงๆ ที่เรือล่องเข้ำรวมถึงเวลำกำรเดินทำงในแต่ละวัน อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงซ่ึง

ขึน้อยู่ทีดุ่ลยพนิิจของกปัตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เน่ืองด้วยสภำพอำกำศ หรือเหตุกำรณ์ไม่คำดคิด ที่มีผล

กบัรำยกำรข้ำงต้น 

- รูปภำพในโปรแกรมเป็นภำพเพือ่กำรโฆษณำเท่ำน้ัน 

แบบห้องพกับนเรือ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพกัแบบไม่มีหน้ำต่ำง 
ขนำด 16 ตำรำงเมตร 
 

ห้องพกัแบบมีหน้ำต่ำง  
ขนำด 18 ตำรำงเมตร 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม; 

☑ ค่าหอ้งพกับนเรือส าราญ 4 คืน ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านเลือก (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

☑ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ตามท่ีระบุในรายการ 

☑ ค่าอาหารบนฝ่ังตามรายการท่ีระบุ 

☑ ค่าอาหารบนเรือส าราญตามรายการท่ีระบุ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 

☑ ค่ารถรับ – ส่ง และทวัร์ตามรายการท่ีระบุ 

☑ ค่าภาษีสนามบิน และภาษีท่าเรือ 

☑ หวัหนา้ทวัร์คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง 

☑ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน หวัหนา้ทวัร์ และ คนขบัรถ  

☑ ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ หากน ้ าหนกัหรือ
จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวติ (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 

☑ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
*** ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี *** 

ห้องพกัแบบมีระเบียง 

ขนำด 22 ตำรำงเมตร 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม; 

☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

☒ ค่าธรรมเนียมวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 

☒ ค่าทวัร์เสริมบนฝ่ังนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 

☒ ค่าประกนัภยับนเรือ 

☒ ค่าทิปพนกังานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 46.50 (ช าระบนเรือ)  

☒ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

กำรส ำรองทีน่ั่ง / ห้องพกั 
⁜ บริษทัฯ ขอรับช าระเงินค่าทวัร์เตม็จ านวนทนัที ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทัภายใน 3 วนั 
⁜ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง ผูโ้ดยสารสามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้ก่อนวนัเดินทาง 45 วนั และจะมี
ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือคร้ังละ 3,000 บาท/ช่ือ/คร้ัง หรือตามราคาท่ีสายการบิน และบริษทัเรือส าราญเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
มาอีกคร้ัง 
⁜เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือ ช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัทุกกรณี ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
⁜ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 

⁜ หำกมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน ทุกกรณี 



 

 
 

เง่ือนไข และ หมำยเหตุ 
⁜บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมและเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
⁜คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 25 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือเปล่ียนแปลง
การเดินทางในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
⁜บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ามนั หรือมีการ 
ประกาศข้ึนหรือลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
⁜บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีปิดท าการโดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนเพื่อ
ทดแทน  
⁜บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะของสายการบิน 
โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั โดยถือผลประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
⁜บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยุด
งาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 
⁜บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ หากทางเรือส าราญ มีการแจง้เปล่ียนท่าเรือในการจอด หรือแจง้
เปล่ียนเส้นทาง เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวยโดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
⁜บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเขา้ประเทศนั้นๆ การน าส่ิงของผิด
กฎหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผิด
กฎหมาย 
⁜การไม่รับประทานอาหารในบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการท่องเท่ียว การออกหรือเขา้กรุ๊ปก่อนหรือหลงัตารางรายการท่ี
ก าหนดทางบริษทัฯขออนุญาตไม่หกัคืนค่าใช่จ่ายในส่วนท่ีไม่ไดรั้บบริการนั้นๆ 
⁜กรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนงัสือเดินทางนกัการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกบัคณะ  
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเท่ียว
จะใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 
⁜การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกบัคณะ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางทั้งขาไปและ
ขากลบัท่านจะตอ้งแจง้กบัทางบริษทัฯ เพื่อท าการตรวจสอบสถานะท่ีนัง่ในวนัเดินทางท่ีท่านตอ้งการเปล่ียน และผูโ้ดยสาร
จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผูก้  าหนด 
⁜ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ และตอ้งการยกเลิกการใชต้ัว๋ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตาม
ระบบและเง่ือนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถท าการคืนตัว๋ หรือ refund ไดเ้ท่านั้น) 
⁜หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้นไม่สามารถขอคืนเงินได ้
⁜ในกรณีท่ีลูกคา้ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (join tour) ลูกคา้ตอ้งเดินทางมาพบคณะเองและรับผดิชอบ 



 

 
 

 

***รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำตั๋วโดยสำรเคร่ืองบิน, ค่ำธรรมเนียมของตั๋วและภำษี

น ำ้มันและอืน่ๆ โปรดตรวจสอบรำคำกบัทำงบริษัทอกีคร้ัง*** 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 
⁜ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษทัฯก่อน เพื่อยืนยนัการเดินทาง หากไม่ไดรั้บการยืนยนัจากทาง
บริษทัฯ และไดท้  าการออกตัว๋ไปแลว้นั้น บริษทัไม่ขอรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
⁜หลงัจากการจอง และ ช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยอมรับในขอ้ตกลง และ เง่ือนไขท่ีระบุไวข้า้งตน้ 


