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“เปิดโลกใหม่ไปกับเรา”          “OPEN YOUR EYES WITH US” 

 

COSTA FORTUNA  

 แหลมฉบงั –สีหนวิุลล ์- เกาะฟกูว๊ก  

เกาะสมยุ – แหลมฉบงั    

THAI & CAMBODIA & VIETNAM    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัท่ี 04 - 08 พฤศจิกายน 2561 
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“เปิดโลกใหม่ไปกับเรา”          “OPEN YOUR EYES WITH US” 

 

ก าหนดการเดินทาง: 04 - 08 พฤศจิกายน 2561  
 
 
 

หมายเหต ุ รถรบัสง่ ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการใชบ้รกิารรถรบั-สง่ จาก กรงุเทพ-ท่าเรอืแหลมฉบงั-

กรงุเทพ สามารถข่ึนรถไดท่ี้ KING POWER ซอยรางน ้า และกรณุาแจง้ใหก้บัทางเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้ 

ระหว่างการท าจองเลย และสามารถแจง้เพ่ิมการส ารองรถลา่ชา้ไดท่ี้สดุ 2 สปัดาหก์่อนการเดินทาง  

13.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าเรอืแหลมฉบงั จ.ชลบรุ ีมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่าน 

(ส าคญัมาก ***ทกุท่าน ตอ้งเตรยีมหนงัสือเดินทางท่ีมีอายมุากกว่า 6 เดือนข้ึนไปมาท่ีท่าเรอืดว้ย) 

13.30 น. เร่ิมท าการเช็คอินขึน้เรือส าราญ COSTA FORTUNA   ซ่ึงเป็นเรือสญัชาตอิิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 

102,587 ตนั แบ่งเป็น 17 ชัน้ (ชัน้ส าหรบัใชส้อย 13 ชัน้) สามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 3,470 

ท่าน ท่ีหรหูราในสไตลย์โุรป พรอ้มบริการในระดบัสากล บนเรือส าราญท่านจะไดพ้บกบัความบนัเทิง

หลากหลายรปูแบบ เต็มอ่ิมกบัอาหารสไตลย์โุรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลงัการทกุคืน

หลงัม้ืออาหารค า่ท่ี โรงละคร Rex1932Theatre  **ท่านสามารถรบัทราบรายละเอียดของกิจกรรม

ตา่งๆ ท่ีเรือส าราญ COSTA FORTUNA จะจดัขึน้ในวันถดัไปไดจ้ากเอกสาร Today ท่ีจะสง่ถึงหอ้งพกั

ของท่านทกุคืน** 

 
 *** ก่อนท่ีเรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล 

(Muster Drill) โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสารทกุท่านมารายงานตวัยงัจดุท่ีก าหนดไว ้โดยสงัเกตจดุรวมพลของแต่ล่ะ

ท่านได ้ท่ีแผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน*** 

17.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบงัตดัผา่นอ่าวไทยสูน่า่นน า้สากล 

ค ่า ทกุท่านสามารถรบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบที่ไดม้ีเอกสารวางไวใ้ห้

ในหอ้งพกั ท่านยงัสามารถอิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความเพลิดเพลินใน

กิจกรรมตา่งๆ ท่ีไดร้บัการคดัสรรไวบ้เรือส าราญ COSTA FORTUNA 

วนัแรกของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั – น่านน ้าสากล  



GRAND TRAVEL 
65 LARDPROW ROAD SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK 10310 

TEL:0-2539-3681-2       FAX:0-2539-3682      HOTLINE 24 HOURS:087-717-9334 
 WEBSITE:WWW.GRANDTRAVELTHAILAND.COM  

 TAT. LICENSE: 11/08616                 EMAIL:GRANDTRAVELTHAILAND@HOTMAI.COM , 
INFO@GRANDTRAVELTHAILAND.COM  

“เปิดโลกใหม่ไปกับเรา”          “OPEN YOUR EYES WITH US” 

 

  หมายเหต ุทกุท่านสามารถเลือกซ้ือแพคเกจเคร่ืองดื่มบนเรือได ้ตลอดการเดินทาง 

หลงัอาหารค า่ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre กอ่นกลบัไป

พกัผอ่น ณ หอ้งพกัสว่นตวัของท่าน 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

09.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เขา้เทียบท่าเมืองสีหนวิุลล ์(Sihanoukville) *** อิสระใหท่้านเลือก  

ซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีทางเรอืมีบรกิารค่ะ***โดยแตเ่ดิมเมืองท่าเรือนีร้ ูจ้กักนัในนาม "เมืองกมัปง

โสม" ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอนัดบัหนึง่

ของกมัพชูา และยงัเป็นเมืองท่าส าคญั โดยมีท่าเรือ

น า้ลึกระดบัสากล (International Port) แห่งเดียวของ

กมัพชูาอีก และเป็นเมืองที่ตดิอนัดบั 8 ในการจดั

อนัดบั 10 สดุยอดหาดในเอเชีย โดยหนงัสือพิมพ ์

Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระ

ใหท้่านพกัผอ่นในหอ้งพกัเคบินสว่นตวั หรือ 

เพลิดเพลินไปกบับริการตา่ง ๆ ท่ีเรือส าราญ 

COSTA FORTUNA คดัสรรไวใ้หเ้ลือก หรือ เลือกท่ี

จะไปแวะเยือน เย่ียมชมเมืองสหุนวิุลลด์ว้ยตนเอง  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆบนเรือ ท่ีท่าเรือ  

จดัเตรียมไวใ้หท้กุท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมตา่งๆ ไดจ้าก

เอกสาร ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมีสง่ไวใ้หท้กุท่านทกุชา้ท่ีหนา้หอ้งของทกุท่าน 
 

18.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่า  

วนัท่ีสองของการเดินทาง สีหนวิุลล,์ ประเทศกมัพชูา  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)       
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  เมืองสีหนวิุลล ์ประเทศกมัพชูา มุง่ส ู ่ เกาะฟูกว๊ก    

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ      

            COSTA FORTUNA   หลงัอาหารค า่ ชมการแสดงที่ 

  โรงละคร Rex 1932 Theatre กอ่นกลบัไปพกัผอ่น ณ      

  หอ้งพกัสว่นตวัของท่าน 

 

 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหนา้เกาะฟูก๊วก(Phu Quoc)” เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสดุใน

เวียดนาม ห่างจากแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเที่ยวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียง

มากของประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นสวรรคเ์ขตรอ้นอันแสนเงียบสงบท่ามกลางน า้ทะเลสีฟ้าคราม 

ซ่ึงไดร้ับความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก *** อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝ่ังท่ีทาง

เรอืมีบรกิารค่ะ*** 

  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของ เกาะฟกูว๊ก  

Ho Quoc Pagoda วัดทางพทุธศาสนาท่ีสรา้งขึ้น

บนเนินเขาบริเวณชายฝั่งดา้นตะวันออก ซ่ึงกล่าว

ไดว่้าเป็นจดุ   ชมวิวทิวทัศน์ยามอาทิตย์ขึ้นเหนือ

อ่าวไทยไดส้วยท่ีสดุของเกาะฯ ชมเจดีย์องค์ใหญ่

ท่ีสดุบนเกาะฟูก๊วกท่ีตั้งอยู่โดดเด่นประจันหนา้กับ

ทอ้งทะเล ภายในวัดมีรปูป้ันทางพุทธศาสนาตั้ง

รายเรียงอยู่บนลานหนา้บันไดทางขึ้นสักการะขอ

พรเจา้แมก่วนอิมประดิษฐานอยู่ในวัด  

หมูบ่า้นประมง Ham Ninh ซ่ึงในดัง้เดิมนัน้ชาวบา้นในหมูบ่า้นนีจ้ะใช ้

ปลาเพียงอย่างเดียวในการด ารงชีวิต แตเ่มื่อ  ไมก่ี่ปีท่ีผา่นมาเมื่อการ

ท่องเท่ียวกลายมาเป็นแหลง่ที่มาของรายไดห้ลกั ชาวบา้นไดเ้ปลี่ยน

การด ารงชีวิตดว้ยการขายอาหารทะเล และการขายหตัถกรรมสินคา้

ของที่ระลึก  

เท่ียง 

 รั บ ป ร ะ ท า น

อ าห า ร ก ล า ง วั น  ณ 

หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ่ง

อ านวยความสะดวกตา่งๆบนเรือ ท่ีทา่เรือ  จดัเตรียมไวใ้ห้

ทกุท่านอย่างเต็มท่ีตลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดู

ตารางกิจกรรมตา่งๆ ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมี

สง่ไวใ้หท้กุท่านทกุชา้ท่ีหนา้หอ้งของทกุท่าน 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   เกาะฟกูว๊ก, ประเทศเวียดนาม  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)       
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17.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางจาก  

  เกาะฟูกว๊ก ประเทศเวียดนาม มุง่ส ู ่เกาะสมยุ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

หลงัอาหารค า่ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre กอ่นกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัสว่นตวัของท่าน 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

09.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหนา้เกาะสมยุ 

*** อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีทางเรอืมีบรกิารคะ*** 

การเดินทางบนเกาะสมยุ บนเกาะสมยุการเดินทางคอ่นขา้งที่จะ

สะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวี

ราษฎรภ์กัดี และก็ยงัมีรถสองแถวที่ว่ิงรอบเกาะไวใ้หบ้ริการ ตัง้แตเ่วลา 

6.00 - 21.00 น. ราคาก็เร่ิมกนัตัง้แต ่30 บาท ไปจนถึง 60 บาท 

ตามแตร่ะยะทาง แท็กซ่ีก็มีแตร่าคาตอ้งตกลงกนัเอง ไมม่ีมิเตอร ์หรือ

ใครอยากจะเชา่รถขบัเองก็มีตัง้แตร่ถยนตจ์นถึงมอเตอรไ์ซค ์รา้นใหเ้ชา่

รถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสกัมีใหเ้ลือกหลายรา้นเลย ราคาก็แตกตา่ง

กนัไปเร่ิมตน้ท่ี มอเตอรไ์ซค ์200 บาท รถจ๊ิป 800 บาท ตอ่วัน 

มอเตอรไ์ซคร์บัจา้งเกาะสมยุก็มีแตร่าคาจะแพงกว่ารถสองแถวสกัหนอ่ยเร่ิมตน้ท่ี 30 บาท  

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในเกาะสมยุ เกาะสมยุมี

แหลง่ท่องเท่ียวส าคญัท่ีมีชื่อเสียงมากมายและ  

หลากหลายรปูแบบ เชน่ หาดเฉวง หาดละไม หาดทอ้ง

ตะเคียน หาดแมน่ า้ หาดหนา้ทอน หินตาหินยาย น า้ตก

หนา้เหมือง วัดพระใหญ่ หรือศนูยว์ัฒนธรรมวัดละไม 

เป็นตน้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรือ

ส าราญ COSTA FORTUNA 

อิสระใหท้กุท่าน สนกุสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ สิ่งอ านวย

ความสะดวกตา่งๆบนเรือ ท่ีท่าเรือ  จดัเตรียมไวใ้หท้กุท่านอย่าง

เต็มท่ีตลอดทัง้วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมตา่งๆ 

ไดจ้ากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ท่ีจะมีสง่ไวใ้หท้กุท่านทกุชา้ท่ีหนา้

หอ้งของทกุท่าน 

 

18.00 น. เรือส าราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจาก 

  เกาะสมยุ ประเทศไทย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

COSTA FORTUNA 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง เกาะสมยุ, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)      
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หลงัอาหารค า่ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre กอ่นกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัสว่นตวัของท่าน 

หมายเหต ุ

ในเย็นวนัน้ีท่านจะไดร้บัป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรอื ท่านจะตอ้ง

จดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง ก่อนเท่ียงคืน โดยแยกขา้วของเครื่องใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 

เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถกู

ส่งมาใหท่้านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัร ุ่งข้ึน ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทั

เรอืจะชารจ์ค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA FORTUNA 

  

08.00 น.  เรือส าราญ COSTA FORTUNA เขา้เทียบท่าแหลมฉบงัหลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสือเดินทาง 

ศลุกากร และรบักระเป๋า สมัภาระการเดินทางแลว้ เดนิทางกลบัเขา้สูก่รงุเทพฯ  

 ส าหรบัคณะท่านท่ีจองรถรบัสง่ไว ้ม ุ่งหนา้กลบัส ู่กรงุเทพฯพรอ้มคณะ  

........................................................................................................................................... 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื  

COSTA FORTUNA 

ผ ูใ้หญ่ท่านละ่ 

(พกั 2 ท่านต่อหอ้ง) 

ผ ูใ้หญ่คนท่ี 3 และ 4 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายตุ ่ากว่า 13 ปี 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเด่ียว 

Inside Classic 15,999 11,999 8,999 - 

Inside Premium 16,999 11,999 8,999 - 

Oceanview Classic 18,999 11,999 8,999 - 

Oceanview Premium 19,999 11,999 8,999 - 

Balcony Classic 21,999 11,999 8,999 - 

Balcony Premium 22,999 11,999 8,999 - 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั–  กรงุเทพฯ  
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Mini Suite 25,999 - - - 

Suite 27,999 13,999 8,999 - 

Grand Suite โปรดสอบถามเจา้หนา้ท่ี 

 

อตัราน้ีไม่รวม   ค่าทิปพนกังานบนเรอื  

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ Inside / Oceanview / Balcony / Hello Kitty Room Balcony  เกบ็ทิปท่านละ 

- ผ ูใ้หญ่    ท่านละ  58  USD 

- เด็ก ( อายรุะหว่าง 4-13ปี) ท่านละ  29  USD 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ Mini Suite / Suite / Grand Suite เกบ็ทิปท่านละ 

- ผ ูใ้หญ่    ท่านละ  70  USD 

- เด็ก ( อายรุะหว่าง 4-13ปี) ท่านละ  35  USD 

ตลอดการเดินทาง 5 วนั ซ่ึงเป็นธรรมเนียมส าหรบัการลอ่งเรอืส าราญ ในสว่นน้ีลกูคา้ตอ้งไป

ช าระเองบนเรอืและจะถกูชารต์เขา้ไปใน Cruise Card โดยอตัโนมติั 

***** หมายเหต ุส าหรบัทวัรเ์สรมิบนฝ่ังสามารถซ้ือเพ่ิมเติมบนเรอืไดเ้ลยครบั ***** 

 

 

 

ชนิดและประเภทหอ้งพกั บนเรอื COSTA FORTUNA 

    

Inside Classic (IC) 

13.9 sq m (149.6 sq ft) 

1 double bed or 2 single 

beds 2 foldaway beds 
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หอ้งอาหารท่ีท่านสามารถเลือกรบัประทานไดฟ้ร ีรวมอย ูใ่นค่าบริการทวัรแ์ลว้ 

 

 

Michelangelo  

Position: Deck 3 & 4 (Aft) 

Capacity: 1084 pax     Free restaurant 

 

Raffaello  

Position: Deck 3 & 4 (Mid) 

Capacity: 654 pax     Free restaurant 

Oceanview Classic (EC) 

Balcony Classic (BC) 

17.7 sq m (190.52 sq ft) 

1 double bed or 2 single beds 

1 foldaway bed 

Window (non open) 

20.4 sq m (219.58 sq ft) 

1 double bed or 2 single beds 

1 foldaway bed 

1 sofa bed 
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อตัราน้ีรวม: 

1. หอ้งพกับนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้ าการช าระเงนิมา) 

2. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ,ภาษีท่าเรือ 

3. รถรบัสง่จากกรงุเทพ-ท่าเรือแหลมฉบงั-กรงุเทพ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

6. คา่รกัษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม: 

1. คา่ทิปพนกังานบนเรือ ผูใ้หญ่ ท่านละ  58  USD / เด็ก (อายรุะหว่าง 4-13ปี) ท่านละ  29   USD 

2. คา่ทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 

3. อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเตมิกบัทางเรือ 

4. คา่เพคเกจน า้ดื่มบนเรือส าราญ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

6.  คา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่วีซ่าส าหรบัชาวตา่งชาติ 

7.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท ์คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

 

การช าระเงิน  

ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อผ ูโ้ดยสารหน่ึงท่าน หลงัจากมีการท าจอง

ส ารองโปรแกรมท่องเท่ียวแลว้ 2 วนัท าการ ส าหรบัการจองทวัรเ์รอืส าราญครัง้น้ี และรบกวนช าระ

Colombo  

Position: Deck 9 & 10 (Aft) 

Capacity: 609 pax      

Free buffet restaurant 
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ยอดเต็มท่ีเหลือหลงั 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีช าระยอดมดัจ า หากไม่ท าการช าระยอดสว่นท่ีเหลือ

ภายใน 7วนัทางบรษิทัจะขอยดึเงินมนัจ าทนัที 

 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทกุกรณี) แตท่างผูโ้ดยสารสามารถเปลี่ยน

ชื่อผูเ้ดินทางไดก้่อนวันเดินทาง 30 วันท าการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) กรณีเกิดเหตตุอ้งยอกเลิกการเดินทาง

จริงๆตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการเดินทาง 60 วันท าการ เท่านัน้! 

หมายเหต ุ: 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯ ไมส่ามารถคืนคา่ทวัร์

ใหไ้ด ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได ้

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อันเกิดจากเหตสุดุวิสัย เช่น อบุัติเหต ุภยัธรรมชาติ การ

นดัหยดุงาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรบีท าเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอีกครัง้ 

หากมีการผิดพลาดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

*** เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระค่าบรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ *** 

 


