
 

 

ล่องเรือส าราญ Costa Firenze 

แหลมฉบัง - สีหนุวิลล์ - เกาะสมุย - ล่องน่านน  า - สิงคโปร์ 

เดินทาง 1 - 5 พ.ย. 63 (5 วัน 4 คืน)  

เริ่มต้น 19,999 บาท 

 

วนัที ่ ท่าเรือ 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.  
 

 



 

 

วันอาทติย์ที่ 1 พ.ย. 63  กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมฉบัง 
08.30 น. พร้อมกนั ณ จดุนดัพบ มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้แก่ทา่น  
09.00 น. นําทา่น ออกเดนิทางสูท่า่เรือแหลมฉบงั 
12.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบงั (ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน) นําท่านทํา

การเช็คอินลงเรือสําราญ Costa Firenze เรือลําใหม่ล่าสุด เป็นเรือสญัชาติอิตาเล่ียน ภายในตกแต่งสไตล์
ยโุรปท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเรือสําราญ Costa Firenze จะจดัขึน้ในวนัถดัไป
ได้จากเอกสาร Today ท่ีจะสง่ถึงห้องพกัของทา่นทกุคืน** 

 *** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล 
(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดท่ีก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของ
แต่ล่ะท่านได้ จากแผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

17.00 น. เรือสําราญ Costa Firenze ลอ่งออกจากทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือมุง่หน้าสูเ่กาะสมยุ 

 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญฯ 
 ห้องอาหารที่ให้บริการบนเรือสาํราญ Costa Firenze – ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 Canal Grande Restaurant    ชัน้ 3 และ 4 
 Marco Polo Restaurant    ชัน้ 3  
 Lido Marketplace Restaurant   ชัน้ 10 (Buffet) 
 ห้องอาหารพเิศษที่ให้บริการบนเรือสาํราญ Costa Firenze – เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 
 La Fioretina Steakhouse    ชัน้ 5 
 Frutti di Mare (Seafood)    ชัน้ 5 
 Ristorante Casanova    ชัน้ 5 
 Teppanyaki     ชัน้ 5 
 Hot Pot      ชัน้ 5 
 อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้รับการคดัสรรไว้บนเรือ

สําราญ Costa Firenze 



 

 

หมายเหตุ  ทุกท่านสามารถเลือกซือ้แพคเกจเคร่ืองด่ืมได้ ในระหว่างท่ีอยู่บนเรือสําราญตลอดการเดินทาง เพียงใช้ 
CRUISE CARD ในการสัง่ซือ้ รายละเอียดของแพคเกจสามารถขอได้จากเจ้าหน้าท่ีบนเรือสําราญ 

 
วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 63  สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ัง) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ  
08.00 น. เรือสําราญ Costa Firenze เข้าเทียบทา่ เมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville)  
 *** อิสระให้ท่านเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ังท่ีทางเรือมีบริการค่ะ*** 
 โดยแตเ่ดิมเมืองท่าเรือนีรู้้จกักนัในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตาก

อากาศชายทะเลอนัดบัหนึ่งของกัมพูชา และยงัเป็นเมืองท่าสําคญั โดยมี
ท่าเรือนํา้ลึกระดบัสากล (International Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก 
และเป็นเมืองท่ีติดอนัดบั 8 ในการจดัอนัดบั 10 สดุยอดหาดในเอเชีย โดย
หนงัสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่านพกัผ่อ  นในห้องพกัส่วนตวั หรือ 
เพลิดเพลินไปกบับริการตา่งๆ ท่ีเรือสําราญ Costa Firenze คดัสรรไว้ให้บริการ หรือ เลือกท่ีจะไปเท่ียวชมเมือง
สีหนวุิลล์ด้วยตนเอง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ  
 ท่านสามารถเลือกเท่ียวชมเมืองสีหนวุิลล์ตอ่ได้ หรือท่านใดท่ีเหน่ือยล้ากบัการเท่ียวช่วงเช้าก็สามารถพกัผ่อน

บนเรือสําราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางเรือได้จดัไว้เพ่ือท่าน นอกจากนีท้่าน
สามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center  

 *** ท่านจะต้องกลับขึน้เรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ 1.30 ช่ัวโมง *** 
16.00 น. เรือสําราญ Costa Firenze ออกจากทา่เรือเมืองสีหนวุิลล์ 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ  
 หลงัอาหารค่ํา ชมการแสดงท่ี Teatro Rosso ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ ห้องพกัสว่นตวัของทา่น 
 
วันอังคารท่ี 3 พ.ย. 63 เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ัง) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ  
07.00 น. เรือสาํราญ Costa Firenze จอดทอดสมอเกาะสมุย 
 *** อิสระให้ทา่นเลือกซือ้ทวัร์เสริมบนฝ่ังท่ีทางเรือมีบริการคะ่*** 
 การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างท่ีจะ

สะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ช่ือถนนทวี
ราษฎร์ภกัดี และยงัมีรถสองแถววิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตัง้แตเ่วลา 
6.00 - 21.00 น. ราคาเร่ิมตัง้แต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่
ระยะทาง ในส่วนของรถแท็กซ่ีในเร่ืองของราคาตามแต่ท่านตกลงกับผู้ ให้บริการ ไม่มีมิเตอร์ หรือท่านใด
อยากจะเช่ารถขบัเองก็มีให้บริการตัง้แต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านท่ีให้บริการเช่ารถจะอยู่แถวๆ ท่าเรือ



 

 

ดอนสกั ซึง่มีให้ทา่นเลือกใช้บรืการหลายร้าน ราคาก็แตกตา่งกนัไปเร่ิมต้นท่ี มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 
บาท ตอ่วนั มอเตอร์ไซค์รับจ้างบนเกาะสมยุก็มีให้บริการเช่นกนั แตร่าคาอาจจะแพงกว่ารถสองแถวสกัหน่อย 
โดยเร่ิมต้นท่ี 30 บาท  

 สถานที่ ท่องเที่ยวที่ น่าสนใจในเกาะสมุย  เกาะสมุยมีแหล่งท่องเท่ียวสําคัญท่ีมีช่ือเสียงมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ เชน่ หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่นํา้ หาดหน้าทอน หินตาหินยาย นํา้ตก
หน้าเหมือง วดัพระใหญ่ หรือศนูย์วฒันธรรมวดัละไม เป็นต้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ 
บ่าย ทา่นสามารถเลือกเท่ียวชมเกาะสมยุตอ่ได้ หรือทา่นใดท่ีเหน่ือยล้ากบัการเท่ียวชว่งเช้าก็สามารถพกัผ่อนบนเรือ

สําราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางเรือได้จดัไว้เพ่ือท่าน นอกจากนีท้่านสามารถ
เลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center  

 *** ท่านจะต้องกลับขึน้เรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ  1.30 ช่ัวโมง *** 
18.00 น. เรือสําราญ Costa Firenze ออกจากทา่เรือเกาะสมยุ เพ่ือมุง่หน้าสูท่า่เรือแหลมฉบงั 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ  
 หลังอาหารคํ่า ชมการแสดงท่ี Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 
 
วันพุธที่ 4 พ.ย. 63  ล่องน่านนํา้สากล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญ  
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออก กําลังกายรับอรุณด้วยการ

จ๊อกกิง้บนชัน้ดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง Fitness Center ส่วนท่านท่ี
ช่ืนชอบการช้อปปิง้ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซือ้ สินค้าท่ีระลึก สินค้าแบรนด์ตา่ง ๆ ท่ีร้าน 
Duty Free ซึ่งราคาถกูมาก ๆ บนเรือสําราญ Costa Firenze สําหรับท่านท่ีชอบการเส่ียงดวง บนเรือสําราญมี
ห้อง Casino ทัง้นีย้งัสามารถเข้าคลาสต่างๆ ท่ีเรือ จดักิจกรรมไว้ให้กบัลูกค้า เช่น การสอนเต้นรํา การสอน
แกะสลัก การทําอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ท่ีทางเรือสําราญจดัไว้ตอบสนองความต้องการของทา่นได้เป็นอยา่งดี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ  
บ่าย อิสระให้ทา่นได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสําราญ Costa  Firenze ตาม

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

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ 
 หลงัอาหารค่ํา ชมการแสดงท่ี Teatro Rosso ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ ห้องพกัสว่นตวัของทา่น 
 ***ในวันนีท้่านจะได้รับป้ายติดกระเป๋าแถบสีต่างๆ ทุกท่านต้องแยกของใช้ท่ีจําเป็นรวมถึงของมีค่าไว้ใน

กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก สว่นของใช้ท่ีไมจํ่าเป็นไว้ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่แล้วนํามาวางหน้าห้องของท่านก่อน
เวลาเท่ียงคืน จากนัน้ทางเจ้าหน้าท่ีเรือท่ีเป็นผู้ดแูลจะมาเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านไปและท่านจะได้รับบิล



 

 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่านจะต้องทําการตรวจเช็คก่อนทําการชําระเงินในวนัรุ่งขึน้ สําหรับท่านท่ี
ชําระผา่นบตัรเครดติ ทางเรือจะหกัคา่ใช้จา่ยของทา่นตามหมายเลขบตัรเครดิตท่ีท่านผกูไว้โดยอตัโนมตั*ิ** 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 63  สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาํราญฯ  
08.00 น. เรือสําราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบทา่สิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถ่ินประเทศสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 

1 ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจหนงัสือดินทางและศลุกากรแล้ว เชิญท่านรับกระเป๋าและสมัภาระการเดินทาง
ตามแถบสีท่ีทา่นได้ตดิไว้กบักระเป๋าท่ีทางเรือให้มา จากนัน้นําท่านเดินทางนัง่รถเข้าสู่ตวัเมืองสิงคโปร์ ผ่านชม
เมืองสิงคโปร์ ท่ีมีการจดัการผงัเมืองได้อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ซึ่งล้อมรอบด้วยทําเนียบรัฐบาล 
ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจดุชมวิวริมแม่นํา้สิงคโปร์ นําท่านถ่ายรูปคูก่ับ 
เมอร์ไลอ้อน (Merlion) หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศ
สิงคโปร์ โดยรูปปัน้คร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้ันหน้าออกทางอ่าวมารินา 
(Marina Bay) มีทศันียภาพท่ีสวยงาม บนัทึกภาพโรงละครริมนํา้เอสพ

ลานาด (Esplanade) อาคารท่ีมีลกัษณะคล้ายทเุรียนขนาดยกัษ์ โดยมี
ฉากหลงัเป็นสิงคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ชิงช้าสวรรค์ขนาดยกัษ์ท่ีสงูท่ีสดุในโลก มีความสงูเท่ากบั
ตกึ 42 ชัน้ หรือ 165 เมตร ชมทิวทศัน์ริมอ่าวท่ี มารินาเบย์ แซนด์ (Marina Bay Sand) คาสิโนสดุหรูใจกลาง
เมืองสิงคโปร์ เป็นอาคารในสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย อาคาร 3 หลัง
และสวนลอยฟ้า ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด (surf board) โดยมีนยัด้านฮวงจุ้ยในการท่ีจะพาสิงคโปร์ผ่าน
คล่ืนลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี หรือเลือก  อิสระช้อปปิง้ ณ ย่านการค้าช่ือดงัของสิงคโปร์ย่าน ถนนออร์

ชาร์ด ท่ีเตม็ไปด้วยสีสนัของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จาก ทัว่โลกท่ีสลบักนัมาลดราคาในห้างสรรพสินค้านบั
สิบ ๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset อิสระท่านเลือกรับประทาน
อาหารกลางวนัและคํ่าตามอธัยาศยั 

xx.xx น. พร้อมท่ีจดุนดัหมาย นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซางฮี ประเทศสิงคโปร์ 
xx.xx น. นําทา่นเดนิทางกลบัสูส่นามบนิดอนเมือง โดยสายการบนิ xx เท่ียวบนิท่ี xx xxx 
xx.xx น. เดนิทางถึงสนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 

################################################### 

 
 



 

 

เดนิทางด้วยสายการบิน **นกสกู๊ต** 
15.00 น. พร้อมท่ีจดุนดัหมาย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผ่านขัน้ตอน

การเช็คอิน 
18.00 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ นกสกู๊ต เท่ียวบนิท่ี TR 616 
19.25 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
เดนิทางด้วยสายการบิน **สิงคโปร์ แอร์ไลน์** (ลงสนามบินสุวรรณภูมิ) 
15.00 น. พร้อมท่ีจดุนดัหมาย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผ่านขัน้ตอน

การเช็คอิน 
18.15 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี SQ 978 
19.35 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
เดนิทางด้วยสายการบิน **เจ็ทสตาร์** (ลงสนามบินสุวรรณภูมิ) 
16.00 น. พร้อมท่ีจดุนดัหมาย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผ่านขัน้ตอน

การเช็คอิน 
19.15 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ เจ็ทสตาร์ เท่ียวบนิท่ี 3K 513 
20.40 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
เดนิทางด้วยสายการบิน **ไทยไลอ้อนแอร์** 
16.30 น. พร้อมท่ีจดุนดัหมาย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผ่านขัน้ตอน

การเช็คอิน 
20.30 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ ไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบนิท่ี SL 105 
21.30 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
เดนิทางด้วยสายการบิน **แอร์เอเชีย** 
16.30 น. พร้อมท่ีจดุนดัหมาย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผ่านขัน้ตอน

การเช็คอิน 
20.40 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย เท่ียวบนิท่ี FD 350 
22.05 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ 

แบบห้องพัก 
ผู้ใหญ่ท่านละ 
(พักห้องละ 2 

ท่าน) 

ผู้ใหญ่ท่านท่ี 3 และ 
4 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน) 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักห้องเดี่ยว
เพิ่ม 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 19,999 
17,999 14,999 

10,000 
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 23,999 13,000 
ห้องพักแบบมีระเบียง 27,999 16,000 

 

- เมืองท่ีเรือจอดเทียบท่าหรือเส้นทางตา่งๆ ท่ีเรือล่องเข้ารวมถึงเวลาการเดินทางในแตล่ะวนั อาจมีการเปล่ียนแปลงซึ่ง

ขึน้อยูท่ี่ดลุยพินิจของกปัตนัเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เน่ืองด้วยสภาพอากาศ หรือเหตกุารณ์ไม่คาดคิด ท่ีมีผล

กบัรายการข้างต้น 

- รูปภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้ 

แบบห้องพกับนเรือ 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง 
ขนาด 16 ตารางเมตร 
 

ห้องพกัแบบมีหน้าต่าง  
ขนาด 18 ตารางเมตร 

ห้องพกัแบบมีระเบียง 

ขนาด 22 ตารางเมตร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม; 

☑ คา่ห้องพกับนเรือสําราญ 4 คืน ตามแบบห้องพกัท่ีทา่นเลือก (พกัห้องละ 2 ทา่น) 

☑ คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั ตามท่ีระบใุนรายการ 

☑ คา่อาหารบนฝ่ังตามรายการท่ีระบ ุ

☑ คา่อาหารบนเรือสําราญตามรายการท่ีระบ ุ(ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสําราญ 

☑ คา่รถรับ – สง่ และทวัร์ตามรายการท่ีระบ ุ

☑ คา่ภาษีสนามบนิ และภาษีทา่เรือ 

☑ หวัหน้าทวัร์คนไทยดแูลตลอดการเดนิทาง 

☑ คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน หวัหน้าทวัร์ และ คนขบัรถ  

☑ คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัมตอ่ใบ หากนํา้หนกัหรือ
จํานวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีกําหนดท่านอาจต้องชําระคา่ใช้จา่ยโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สําหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 

☑ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
*** คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผู้ เดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี *** 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม; 

☒ คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

☒ คา่ธรรมเนียมวีซา่สําหรับชาวตา่งชาติ 

☒ คา่ทวัร์เสริมบนฝ่ังนอกเหนือจากท่ีระบใุนโปรแกรม 

☒ คา่ประกนัภยับนเรือ 

☒ คา่ทิปพนกังานบนเรือ (Hotel Service Charge) ทา่นละ USD 46.50 (ชําระบนเรือ)  

☒ คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 



 

 

 

 

การสาํรองท่ีน่ัง / ห้องพัก 

⁜ บริษัทฯ ขอรับชําระเงินคา่ทวัร์เตม็จํานวนทนัที ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 3 วนั 
⁜ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือผู้ เดินทาง ผู้ โดยสารสามารถเปล่ียนช่ือผู้ เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และจะมี
ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนช่ือครัง้ละ 3,000  บาท/ช่ือ/ครัง้ หรือตามราคาท่ีสายการบิน และบริษัทเรือสําราญเรียกเก็บ
คา่ใช้จา่ยมาอีกครัง้ 
⁜เม่ือทา่นได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัททกุกรณี ท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด 
⁜ เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
⁜ หากมีการยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิ ทุกกรณี 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมและเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
⁜คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ
เปล่ียนแปลงการเดนิทางในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีนํา้มนั หรือมี
การ 
ประกาศขึน้หรือลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 
⁜บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดๆ ท่ีปิดทําการโดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนเพ่ือ
ทดแทน  
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะของสายการบิน 
โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยุด
งาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือสําราญ มีการแจ้งเปล่ียนท่าเรือในการจอด หรือแจ้ง
เปล่ียนเส้นทาง เน่ืองจากสภาพภมูิอากาศไมเ่อือ้อํานวยโดยคํานงึถึงความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นหลกั 
⁜บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนัน้ๆ การนําสิ่งของผิด
กฎหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและ



 

 

 

***รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของ

ตั๋วและภาษีนํา้มันและอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้*** 

ผิดกฎหมาย 
⁜การไม่รับประทานอาหารในบางมือ้ ไม่เท่ียวตามรายการท่องเท่ียว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลงัตารางรายการท่ี
กําหนดทางบริษัทฯขออนญุาตไมห่กัคืนคา่ใชจ่า่ยในสว่นท่ีไมไ่ด้รับบริการนัน้ๆ 
⁜กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) / หนงัสือเดนิทางนกัการทตู (เลม่สีแดง) ในการเดนิทางกบัคณะ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบหากท่านถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเท่ียว
จะใช้หนงัสือเดนิทางบคุคลธรรมดาเทา่นัน้ (เลม่สีเลือดหม)ู 
⁜การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเล่ือนวนัเดินทางทัง้ขาไป
และขากลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพ่ือทําการตรวจสอบสถานะท่ีนัง่ในวนัเดินทางท่ีท่านต้องการเปล่ียน และ
ผู้ โดยสารจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งท่ีทางสายการบนิเรียกเก็บ และเป็นผู้ กําหนด 
⁜ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตัว๋ ผู้ เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตาม
ระบบและเง่ือนไขของสายการบนินัน้ๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถทําการคืนตัว๋ หรือ refund ได้เทา่นัน้) 
⁜หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 
⁜ในกรณีท่ีลูกค้าซือ้ตั๋วเคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเองและ
รับผิดชอบ 
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางมาพบคณะเอง 
⁜ทา่นท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยนัการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยนัจากทาง
บริษัทฯ และได้ทําการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ บริษัทไมข่อรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆทัง้สิน้ 
⁜หลงัจากการจอง และ ชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยอมรับในข้อตกลง และ เง่ือนไขท่ีระบไุว้ข้างต้น 




