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กาหนดการเดินทาง: 04 - 08 พฤศจิกายน 2561
วันแรกของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้าสากล
หมายเหต ุ รถรับส่ง สาหรับท่านที่ตอ้ งการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กร ุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบังกร ุงเทพ สามารถขึ่นรถได้ที่ KING POWER ซอยรางน้า และกร ุณาแจ้งให้กบั ทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า
ระหว่างการทาจองเลย และสามารถแจ้งเพิ่มการสารองรถล่าช้าได้ที่ส ุด 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
13.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบ ุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้แก่ท่าน
(สาคัญมาก ***ท ุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอาย ุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)
13.30 น. เริ่มทาการเช็คอินขึน้ เรือสาราญ COSTA FORTUNA ซึ่งเป็ นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด
102,587 ตัน แบ่งเป็ น 17 ชัน้ (ชัน้ สาหรับใช้สอย 13 ชัน้ ) สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้มากถึง 3,470
ท่าน ที่หรูหราในสไตล์ยโุ รป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือสาราญท่านจะได้พบกับความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยโุ รป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืน
หลังมือ้ อาหารคา่ ที่ โรงละคร Rex1932Theatre **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรม
ต่างๆ ที่เรือสาราญ COSTA FORTUNA จะจัดขึน้ ในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพัก
ของท่านทุกคืน**

*** ก่อ นที่ เรือ ส าราญจะทาการถอนสมอออกเดิ น ทาง ทางเรือจะมี ก ารซ้อ มหนี ภยั ตามหลัก สากล
(Muster Drill) โดยขอให้ผโ้ ู ดยสารทกุ ท่านมารายงานตัวยังจุดที่ กาหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ ล่ะ
ท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประต ูห้องพักของท่าน***
17.00 น. เรือสาราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสูน่ า่ นนา้ สากล
ค่า
ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้
ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รบั การคัดสรรไว้บเรือสาราญ COSTA FORTUNA
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หมายเหต ุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง

หลังอาหารคา่ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไป
พักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน

วันที่สองของการเดินทาง สีหน ุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA

09.00 น.

เรือสาราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) *** อิสระให้ท่านเลือก
ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนีร้ จู้ กั กันในนาม "เมืองกัมปง
โสม" ถือเป็ นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึง่
ของกัมพูชา และยังเป็ นเมืองท่าสาคัญ โดยมีท่าเรือ
นา้ ลึกระดับสากล (International Port) แห่งเดียวของ
กัมพูชาอีก และเป็ นเมืองที่ตดิ อันดับ 8 ในการจัด
อันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์
Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระ
ให้ท่านพักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ
เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ที่เรือสาราญ
COSTA FORTUNA คัดสรรไว้ให้เลือก หรือ เลือกที่
จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลล์ดว้ ยตนเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA

เที่ยง

อิสระให้ทกุ ท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ
จัดเตรียมไว้ให้ทกุ ท่านอย่างเต็มที่ตลอดทัง้ วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จาก
เอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีสง่ ไว้ให้ทกุ ท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
18.00 น.

เรือสาราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่า
“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”
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ค่า

เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มุง่ สู่ เกาะฟูกว๊ ก
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
COSTA FORTUNA หลังอาหารคา่ ชมการแสดงที่
โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ
ห้องพักส่วนตัวของท่าน

วันที่สามของการเดินทาง เกาะฟูกว๊ ก, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA
เรื อสาราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้า เกาะฟูก๊วก(Phu Quoc)” เป็ นเกาะที่ ใหญ่ ที่ สดุ ใน
เวียดนาม ห่างจากแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง
มากของประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็ นสวรรค์เขตร้อนอันแสนเงียบสงบท่ามกลางนา้ ทะเลสีฟ้าคราม
ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทาง
เรือมีบริการค่ะ***
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ เกาะฟูกว๊ ก
Ho Quoc Pagoda วั ด ทางพุท ธศาสนาที่ สร้างขึ้น
บนเนินเขาบริเวณชายฝั ่งด้านตะวันออก ซึ่งกล่าว
ได้ว่ า เป็ นจุด ชมวิ ว ทิ ว ทัศ น์ย ามอาทิ ต ย์ขึ้น เหนือ
อ่าวไทยได้สวยที่ สดุ ของเกาะฯ ชมเจดีย์องค์ใหญ่
ที่สดุ บนเกาะฟูก๊วกที่ ตั้งอยู่โดดเด่นประจันหน้ากับ
ท้อ งทะเล ภายในวั ด มี ร ปู ปั้ น ทางพุท ธศาสนาตั้ง
รายเรียงอยู่บ นลานหน้าบันไดทางขึ้นสักการะขอ
พรเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ในวัด
หมูบ่ า้ นประมง Ham Ninh ซึ่งในดัง้ เดิมนัน้ ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นนีจ้ ะใช้
ปลาเพียงอย่างเดียวในการดารงชีวิต แต่เมื่อ ไม่กี่ปีที่ผา่ นมาเมื่อการ
ท่องเที่ยวกลายมาเป็ นแหล่งที่มาของรายได้หลัก ชาวบ้านได้เปลี่ยน
การดารงชีวิตด้วยการขายอาหารทะเล และการขายหัตถกรรมสินค้า
ของที่ระลึก
เที่ยง
รั บ ป ร ะ ท า น
อ า ห า ร ก ล า ง วั น ณ
ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA
เช้า
08.00 น.

อิสระให้ทกุ ท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ทา่ เรือ จัดเตรียมไว้ให้
ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทัง้ วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดู
ตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมี
ส่งไว้ให้ทกุ ท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”
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17.00 น.

เรือสาราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางจาก
เกาะฟูกว๊ ก ประเทศเวียดนาม มุง่ สู่ เกาะสมุย

ค่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารคา่ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน

วันที่สี่ของการเดินทาง เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA
เรือสาราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการคะ***
การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะ
สะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ ประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวี
ราษฎร์ภกั ดี และก็ยงั มีรถสองแถวที่วิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตัง้ แต่เวลา
6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่มกันตัง้ แต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท
ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่ราคาต้องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรือ
ใครอยากจะเช่ารถขับเองก็มีตงั้ แต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านให้เช่า
รถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสักมีให้เลือกหลายร้านเลย ราคาก็แตกต่าง
กันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน
มอเตอร์ไซค์รบั จ้างเกาะสมุยก็มีแต่ราคาจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อยเริ่มต้นที่ 30 บาท
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมี
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้อง
ตะเคียน หาดแม่นา้ หาดหน้าทอน หินตาหินยาย นา้ ตก
หน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม
เป็ นต้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
สาราญ COSTA FORTUNA
อิสระให้ทกุ ท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ จัดเตรียมไว้ให้ทกุ ท่านอย่าง
เต็มที่ตลอดทัง้ วัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ
ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีสง่ ไว้ให้ทกุ ท่านทุกช้าที่หน้า
ห้องของทุกท่าน
เช้า
09.00 น.

18.00 น.

เรือสาราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจาก
เกาะสมุย ประเทศไทย

ค่า

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ

COSTA FORTUNA
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หลังอาหารคา่ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน
หมายเหต ุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รบั ป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้อง
จัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จาเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถกู
ส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรงุ่ ขึ้น สาหรับท่านที่ตอ้ งการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษทั
เรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่หา้ ของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง– กร ุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ COSTA FORTUNA

08.00 น.

เรือสาราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง
ศุลกากร และรับกระเป๋ า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสูก่ รุงเทพฯ
สาหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่กร ุงเทพฯพร้อมคณะ
...........................................................................................................................................

อัตราค่าบริการ
ประเภทห้องพักบนเรือ
COSTA FORTUNA

Inside Classic
Inside Premium
Oceanview Classic
Oceanview Premium
Balcony Classic
Balcony Premium

ผูใ้ หญ่ท่านล่ะ
ผูใ้ หญ่คนที่ 3 และ 4 เด็กอาย ุต่ากว่า 13 ปี
(พัก 2 ท่านต่อห้อง) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

15,999
16,999
18,999
19,999
21,999
22,999

“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”

11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999

8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999

“OPEN YOUR EYES WITH US”

พักเดี่ยว

-

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

Mini Suite
Suite
Grand Suite

25,999
27,999

13,999
8,999
โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

-

อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ
สาหรับห้องพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony / Hello Kitty Room Balcony เก็บทิปท่านละ
- ผูใ้ หญ่
ท่านละ 58 USD
- เด็ก ( อาย ุระหว่าง 4-13ปี )
ท่านละ 29 USD
สาหรับห้องพักแบบ Mini Suite / Suite / Grand Suite เก็บทิปท่านละ
- ผูใ้ หญ่
ท่านละ 70 USD
- เด็ก ( อาย ุระหว่าง 4-13ปี )
ท่านละ 35 USD
ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเป็ นธรรมเนียมสาหรับการล่องเรือสาราญ ในส่วนนี้ล ูกค้าต้องไป
ชาระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ
***** หมายเหต ุ สาหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ *****

ชนิดและประเภทห้องพัก บนเรือ COSTA FORTUNA

Inside Classic (IC)
13.9 sq m (149.6 sq ft)
1 double bed or 2 single
beds 2 foldaway beds

“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”

“OPEN YOUR EYES WITH US”
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Oceanview Classic (EC)
17.7 sq m (190.52 sq ft)
1 double bed or 2 single beds
1 foldaway bed
Window (non open)

Balcony Classic (BC)
20.4 sq m (219.58 sq ft)
1 double bed or 2 single beds
1 foldaway bed
1 sofa bed

ห้องอาหารที่ท่านสามารถเลือกรับประทานได้ฟรี รวมอยูใ่ นค่าบริการทัวร์แล้ว

Michelangelo
Position: Deck 3 & 4 (Aft)
Capacity: 1084 pax Free restaurant

Raffaello
“เปิDeck
ดโลกใหม่
ปกับเรา”
Position:
3 & 4 ไ(Mid)

“OPEN YOUR EYES WITH US”
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Colombo
Position: Deck 9 & 10 (Aft)
Capacity: 609 pax
Free buffet restaurant

อัตรานี้รวม:
1. ห้องพักบนเรือสาราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาการชาระเงินมา)
2. อาหารบนเรือสาราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสาราญ,ภาษีท่าเรือ
3. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ
4. เจ้าหน้าที่บริษทั คอยอานวยความสะดวก
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
6. ค่ารักษาพยาบาลเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )

อัตรานี้ไม่รวม:
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผูใ้ หญ่ ท่านละ 58 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-13ปี ) ท่านละ 29 USD
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝัง่ ตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
3. อาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรือ
4. ค่าเพคเกจนา้ ดื่มบนเรือสาราญ
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
6. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
การชาระเงิน
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทาจอง
สารองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 2 วันทาการ สาหรับการจองทัวร์เรือสาราญครัง้ นี้ และรบกวนชาระ

“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”

“OPEN YOUR EYES WITH US”
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ยอดเต็มที่เหลือหลัง 7 วันทาการนับจากวันที่ชาระยอดมัดจา หากไม่ทาการชาระยอดส่วนที่เหลือ
ภายใน 7วันทางบริษทั จะขอยึดเงินมันจาทันที
การยกเลิก
หากมีการยกเลิกทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทางผูโ้ ดยสารสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเ้ ดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 30 วันทาการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิ ตย์) กรณี เกิด เหตุตอ้ งยอกเลิกการเดินทาง
จริงๆต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 60 วันทาการ เท่านัน้ !
หมายเหต ุ :
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผเู้ ดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์
ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอาย ุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
กรณีอาย ุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทาเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กบั ทางบริษทั ฯอีกครัง้
หากมีการผิดพลาดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาบริการทัวร์ หรือชาระค่าบริการทัวร์เต็มจานวนแล้ว ***
*** ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***

“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”

“OPEN YOUR EYES WITH US”

