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ระวางขบัน ้า : 102,587 ตนั | ความยาวของเรอื : 272.19 เมตร | ความกวา้งของเรอื :  35.54 เมตร   
จ านวนผูโ้ดยสาร สูงสุด :  2,702 ทา่น | จ านวนหอ้งพกั : 1,358  หอ้ง | จ านวนลูกเรอื : 1,090 คน 

จ านวนช ัน้ใหบ้รกิาร (Deck) : 17 (13 ช ัน้ส าหรบัผูโ้ดยสาร) 
 

วันที่1 ของการเดินทาง : พุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบรีุ 

หมายเหตุ รถรับส่ง ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรใช้บริกำรรถรับ-ส่ง จำก กรุงเทพ-ท่ำเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สำมำรถขึ่นรถ
ได้ที่ KING POWER ซอยรำงน  ำ และกรุณำแจ้งให้กับทำงเอเย่นต์ทรำบล่วงหน้ำ ระหว่ำงกำรท ำจองเลย 
และสำมำรถแจ้งเพิ่มกำรส ำรองรถล่ำช้ำได้ที่สุด 2 สัปดำห์ก่อนกำรเดินทำง 
ส าคัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย 

13:00  พร้อมกัน ณ ท่ำเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีเจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ท่ำน  
13:30 เริ่มท ำกำรเช็คอินขึ นเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA ซึ่งเป็นเรือสัญชำติอิตำเล่ียน โดยเรือมีขนำด 102,587 

ตัน แบ่งเป็น 17 ชั น (ชั นส ำหรับใช้สอย 13 ชั น) สำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้มำกถึง 3,470 ท่ำน ที่หรูหรำใน
สไตล์ยุโรป พร้อมบริกำรในระดับสำกล บนเรือส ำรำญท่ำนจะได้พบกับควำมบันเทิงหลำกหลำยรูปแบบ เต็ม
อิ่มกับอำหำรสไตล์ยุโรป และ อำหำรเอเชีย ชมกำรแสดงแสนอลังกำรทุกคืนหลังมื ออำหำรค่ ำที่  โรงละคร 
Rex1932Theatre  **ท่ ำนสำมำรถรับทรำบรำยละเอียดของกิจกรรมต่ำงๆ ที่ เรือส ำรำญ COSTA 
FORTUNA จะจัดขึ นในวันถัดไปได้จำกเอกสำร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่ำนทุกคืน**   
** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล 
(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของ
แต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน *** 

17:00 เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA ออกจำกท่ำเรือแหลมฉบังตัดผ่ำนอ่ำวไทยสู่น่ำนน  ำสำกล 
ค่ า ทุกท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ ตำมรอบที่ได้มีเอกสำรวำงไว้ให้ใน

ห้องพัก ท่ำนยังสำมำรถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริกำรพร้อมไปกับควำมเพลิดเพลินในกิจกรรมต่ำงๆ ที่
ได้รับกำรคัดสรรไว้บเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 

22.00 เริ่มงำน Halloween Night Party เชิญรวมปำตี สุดสนุก สุดมัน และโชว์สุดพิเศษ จำกทีมงำน ที่ทำงเรำ
จัดเตรียมไว้ให้อย่ำงเต็มที่ 

หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเคร่ืองดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง 
พักค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Fortuna 
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วันที่ 2 ของการเดินทาง : พฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สีหนุวิลล์, ประเทศกมัพชูา 

 
---   เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 09:00 – 18:00 --- 

 
เช้า เชิญรับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรหลัก (Main dining) หรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือตำม เช้ำนี ท่ำน

สำมำรถออกก ำลังกำยด้วยกำรจ็อกกิ งบนจ็อกกิ งแทรคระยะทำง  หรือจะว่ำยน  ำออกก ำลังกำยที่ห้องยิม  
เพื่อควำมสดชื่น 

09:00 เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA เข้ำเทียบท่ำเมืองสีหนุวิลล์ 
(Sihanoukville) *** อิสระให้ท่านเลือก  ซื้อทัวร์เสริมบน
ฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***โดยแต่เดิมเมืองท่ำเรือนี รู้จักกัน
ในนำม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตำกอำกำศชำยทะเล
อันดับหนึ่งของกัมพูชำ และยังเป็นเมืองท่ำส ำคัญ โดยมีท่ำเรือ
น  ำลึกระดับสำกล (International Port) แห่งเดียวของกัมพูชำ
อีก และเป็นเมืองที่ติดอันดับ 8 ในกำรจัดอันดับ 10 สุดยอด
หำดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่ำนพักผ่อนใน
ห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริกำรต่ำง ๆ ที่เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA คัดสรรไว้ให้
เลือก หรือ เลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลล์ด้วยตนเอง 

 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 

อิสระให้ทุกท่ำน สนุกสนำนเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ ส่ิง ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆบนเรือ ที่ท่ำเรือ  
จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่ำนอย่ำงเต็มที่ตลอดทั งวัน ท่ำนสำมำรถเช็คเวลำ ดูตำรำงกิจกรรมต่ำงๆ ได้จำกเอกสำร 
ชื่อว่ำ TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่ำนทุกช้ำที่หน้ำห้องของทุกท่ำน 
 

16.00 ร่วมรับฟังบรรยำย กับ ซินแสเป็นหน่ึง  วงษ์ภูด ทุกท่ำนจะ
ได้รับฟังบรรยำยเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ย พร้อมกับวิธีปรับดวง
ชะตำในแบบฉบับของ ซินแสเป็นหนึ่ง  วงษ์ภูดร ท ำอย่ำงไร
จึงจะเฮง ท ำอย่ำงไรจึงจะรวย 

 
 
18.00  เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA ออกจำกท่ำ เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชำ มุ่งหน้ำสู่  เกาะฟูก๊วก    
ค่ า รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA หลังอำหำรค่ ำ ชมกำรแสดงที่ โรง

ละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่ำน 
 

พักค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Fortuna 
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วันที่ 3 ของการเดินทาง : ศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม 

 
---   เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 --- 

 
 เชิญรับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรหลัก (Main dining) หรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือตำม เช้ำนี ท่ำน

สำมำรถออกก ำลังกำยด้วยกำรจ็อกกิ งบนจ็อกกิ งแทรคระยะทำง  หรือจะว่ำยน  ำออกก ำลังกำยที่ห้องยิม  
เพื่อควำมสดชื่น 

08:00 เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้ำเกาะฟูก๊วก(Phu Quoc)” เป็นเกำะที่ใหญ่ที่ สุดใน
เวียดนำม ห่ำงจำกแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยวทำงทะเลที่มีชื่อเสียงมำก
ของประเทศเวียดนำม อีกทั งยังเป็นสวรรค์เขตร้อนอันแสนเงียบสงบท่ำมกลำงน  ำทะเลสีฟ้ำครำม ซึ่งได้รับ
ควำมนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่ำงมำก  
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ*** 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ เกาะฟูก๊วก 
- Ho Quoc Pagoda วัดทำงพุทธศำสนำที่สร้ำงขึ นบนเนินเขำ

บริเวณชำยฝั่งด้ำนตะวันออก ซึ่งกล่ำวได้ว่ำเป็นจุด  ชมวิว
ทิวทัศน์ยำมอำทิตย์ขึ นเหนืออ่ำวไทยได้สวยที่สุดของเกำะฯ ชม
เจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดบนเกำะฟูก๊วกทีต่ั งอยูโ่ดดเด่นประจันหน้ำกับ
ท้องทะเล ภำยในวัดมีรูปปั้นทำงพุทธศำสนำตั งรำยเรียงอยู่บน
ลำนหน้ำบันไดทำงขึ นสักกำระขอพรเจ้ำแม่กวนอิมประดิษฐำน
อยู่ในวัด 

- หมู่บ้ำนประมง Ham Ninh ซึ่งในดั งเดิมนั นชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน
นี จะใช้ปลำเพียงอย่ำงเดียวในกำรด ำรงชีวิต แต่เมื่อ  ไม่กี่ปีที่
ผ่ำนมำเมื่อกำรท่องเที่ยวกลำยมำเป็นแหล่งที่มำของรำยได้หลัก 
ชำวบ้ำนได้เปล่ียนกำรด ำรงชีวิตด้วยกำรขำยอำหำรทะเล และ
กำรขำยหัตถกรรมสินค้ำของที่ระลึก 

 
เที่ยง  เชิญท่ำนรับประทำนอำหำรเที่ยง ห้องอำหำรหลักบนเรือ หรือห้องบุฟเฟ่ต์ 

อิสระให้ทุกท่ำน สนุกสนำนเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆบนเรือ ที่ท่ำเรือ  
จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่ำนอย่ำงเต็มที่ตลอดทั งวัน ท่ำนสำมำรถเช็คเวลำ ดูตำรำงกิจกรรมต่ำงๆ ได้จำกเอกสำร 
ชื่อว่ำ TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่ำนทุกช้ำที่หน้ำห้องของทุกท่ำน 
 

17.00  เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA ออกเดินทำงจำก เกำะฟูก๊วก ประเทศเวียดนำม มุ่งสู่ เกำะสมุย 
ค่ า   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA สนุกสนำนกับบรรยำกำศของ

ดนตรีที่เตรียมไว้เพื่อท่ำน  พร้อมด้วยเมนูอำหำรที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษรวมทั งควำมส ำรำญอันหลำกหลำย
ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่ำน หลังอำหำรค่ ำ ชมกำรแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ 
ห้องพักส่วนตัวของท่ำน 
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21.30 ร่วม พิธี ขอพร ไหว้พระแม่คงคา มหาสมุทร กับ ซินแสเป็นหน่ึง วงษ์ภูด เพื่อเสริม ความเป็นศิริ
มงคล กับชีวิต เสริมดวงชะตา เร่ืองการงาน การเงิน และครอบครัว ปรับเปลี่ยนโยกย้ายดวงดาว ให้
ชีวิตดียิ่งขึ้น 

 
    พักค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Fortuna   

วันที่ 4 ของการเดินทาง : เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เกาะสมยุ, ประเทศไทย 
 

---   เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 09:00 – 18:00 --- 
 

 เชิญรับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรหลัก (Main dining) หรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือตำม เช้ำนี ท่ำน
สำมำรถออกก ำลังกำยด้วยกำรจ็อกกิ งบนจ็อกกิ งแทรคระยะทำง  หรือ ออกก ำลังกำย เพื่อควำมสดชื่น 

09:00  เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้ำเกำะสมุย 
  ***อสิระใหท้่านเลือกซื้อทวัร์เสริมบนฝั่งทีท่างเรือมบีริการ*** 

การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกำะสมุยกำรเดินทำงค่อนข้ำงที่
จะสะดวกสบำย มีถนนยำวรอบเกำะ ประมำณ  50 กิโลเมตร ชื่อ
ถนนทวีรำษฎร์ภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่วิ่งรอบเกำะไว้
ให้บริกำร ตั งแต่เวลำ 6.00 - 21.00 น. รำคำก็เริ่มกันตั งแต่ 30 
บำท ไปจนถึง 60 บำท ตำมแต่ระยะทำง แท็กซี่ก็มีแต่รำคำต้องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรือใครอยำกจะเช่ำรถ
ขับเองก็มีตั งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้ำนให้เช่ำรถจะอยู่แถว ๆ ท่ำเรือดอนสักมีให้เลือกหลำยร้ำนเลย 
รำคำก็แตกต่ำงกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200 บำท รถจิ๊ป 800 บำท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้ำงเกำะสมุยก็มี
แต่รำคำจะแพงกว่ำรถสองแถวสักหน่อยเริ่มต้นที่ 30 บำท  
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย  
- เกำะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญที่มีชื่อเสียงมำกมำยและ  หลำกหลำยรูปแบบ เช่น หำดเฉวง หำดละไม 

หำดท้องตะเคียน หำดแม่น  ำ หำดหน้ำทอน หินตำหินยำย น  ำตกหน้ำเหมือง วัดพระใหญ่ หรื อศูนย์
วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 

เที่ยง เชิญท่ำนรับประทำนอำหำรเที่ยง ห้องอำหำรหลักบนเรือ หรือห้องบุฟเฟ่ต์ อิสระให้ทุกท่ำน สนุกสนำน
เพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆบนเรือ ที่ท่ำเรือ  จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่ำนอย่ำง
เต็มที่ตลอดทั งวัน ท่ำนสำมำรถเช็คเวลำ ดูตำรำงกิจกรรมต่ำงๆ ได้จำกเอกสำร ชื่อว่ำ TODAY ที่จะมีส่งไว้
ให้ทุกท่ำนทุกช้ำที่หน้ำห้องของทุกท่ำน 

18.00 เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA เดินทำงออกจำกเกำะสมุย ประเทศไทย 
ค่ า รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA หลังอำหำรค่ ำ ชมกำรแสดงที่โรงละคร 

Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่ำน 

หมายเหตุ ในเย็นวันนี ท่ำนจะได้รับป้ำยผูกกระเป๋ำสีต่ำงๆ ซึ่งเป็นตัวก ำหนดล ำดับกำรน ำกระเป๋ำลงจำกเรือ ท่ำนจะต้องจัด
กระเป๋ำใบใหญ่วำงไว้หน้ำห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้ำวของเครื่องใช้ที่จ ำเป็นไว้ในกระเป๋ ำเดินทำงใบเล็ก 
เพรำะเจ้ำหน้ำที่ของเรือจะมำเก็บกระเป๋ำใบใหญ่ของท่ำนไปตั งแต่กลำงดึก และบัญชีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จะถูกส่งมำ
ให้ท่ำนตรวจเช็คก่อนท ำกำรช ำระในวันรุ่งขึ น ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรช ำระผ่ำนบัตรเครดิต ทำงบริษัทเรือจะชำร์จ
ค่ำใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตที่ท่ำนได้ให้หมำยเลขไว้ในวันที่ท่ำนเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

พักค้างคืนบนเรือส าราญ Costa Fortuna 
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วันที่ 5 ของการเดินทาง : อาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ท่าเรือแหลมฉบัง  กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FORTUNA 
08.00  เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA เข้ำเทียบท่ำแหลมฉบังหลังเสร็จจำกพิธีตรวจหนังสือเดินทำง ศุลกำกร และ

รับกระเป๋ำ สัมภำระกำรเดินทำงแล้ว เดินทำงกลับเข้ำสู่กรุงเทพฯ  
 ส าหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯพร้อมคณะ  

ราคาห้องพัก 

อัตราน้ีรวม: 
1. ห้องพักบนเรือส ำรำญ 4 คืน (ตำมแบบห้องพักที่ท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงินมำ) 
2. อำหำรบนเรือส ำรำญ, กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ,ภำษีท่ำเรือ 
3. รถรับส่งจำกกรุงเทพ-ท่ำเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ 
4. เจ้ำหน้ำที่บริษัทคอยอ ำนวยควำมสะดวก 
5. ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส ำหรับผู้ที่อำยุไม่เกิน 70 ปี) 
6. ค่ำรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอุบัติเหตุ วงเงินท่ำนละ 500,000 บำท (ส ำหรับผู้ที่อำยุไม่เกิน 70 ปี) 

อัตราน้ีไม่รวม   ค่าทิปพนักงานบนเรือ  
ส ำหรับห้องพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony / Hello Kitty Room Balcony  เก็บทิปท่ำนละ 

- ผู้ใหญ ่    ท่ำนละ  58  USD 

- เด็ก ( อำยุระหว่ำง 4-13ปี)  ท่ำนละ  29  USD 

ส าหรับห้องพักแบบ Mini Suite / Suite / Grand Suite เก็บทิปท่านละ 
- ผู้ใหญ ่    ท่านละ  70  USD 

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

ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมส าหรับการล่องเรือส าราญ ในส่วนน้ีลูกค้าต้องไปช าระเองบนเรือและจะถูก
ชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัต ิ

 
***** หมายเหตุ ส าหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิม่เติมบนเรือได้เลยครับ ***** 

ประเภทห้องพัก 
ผู้ใหญ่ทา่นละ 
(พัก 2 ท่าน) 

ผู้ใหญ่ 3rd//4th 
ท่านละ 

เด็กอายุต่ ากว่า 13 ปี 
*พักกบัผู้ใหญ่ 2ทา่น* 

พักเด่ียว  

ห้องพักไมม่ีหน้าต่าง 15,999 11,999 8,999 23,999 
ห้องมีหน้าต่าง 18,999 11,999 8,999 26,999 
ห้องมีระเบยีง 21,999 11,999 8,999 31,999 

Mini Suite 23,999 N/A N/A N/A 
Suite 26,999 13,999 8,999 N/A 

Grand Suite 29,999 13,999 8,999 N/A 
Hello Kitty Room Balcony 24,999 11,999 8,999 N/A 
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อัตราน้ีไม่รวม: 
1. ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ  58  USD / เด็ก (อำยุระหว่ำง 4-13ปี) ท่ำนละ  29   USD 
2. ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด 
3. อำหำรพิเศษที่ท่ำนส่ังเพิ่มเติมกับทำงเรือ 
4. ค่ำเพคเกจน  ำดื่มบนเรือส ำรำญ 
5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 เปอร์เซ็นต์ 
6. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

 
การช าระเงิน  

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ หลังจากมีการท าจองส ารองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 2 
วันท าการ ส าหรับการจองทัวร์เรือส าราญคร้ังน้ี และรบกวนช าระยอดเต็มที่เหลือหลัง 15 วันท าการนับจากวันที่ช าระ
ยอดมัดจ า 

หากไม่ท าการช าระยอดสว่นที่เหลือภายใน 15วันทางบริษทัจะขอยึดเงินมันจ าทันท ี
 
การยกเลิก 

หำกมีกำรยกเลิกทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทำงผู้โดยสำรสำมำรถเปล่ียนชื่อผู้
เดินทำงได้ก่อนวันเดินทำง 30 วันท ำกำร (ไม่รวมเสำร์-อำทิตย์) กรณีเกิดเหตุต้องยอกเลิกกำรเดินทำงจริงๆต้องแจ้งล่วงหน้ำ
ก่อนกำรเดินทำง 60 วันท ำกำร เท่ำนั น! 

หมายเหตุ : 
1. กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำตให้ผู้เดินทำงเข้ำหรือออกประเทศ ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถคืนค่ำทัวร์ให้ได้ 
2.    ระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยว หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใดๆ ไม่ว่ำทั งหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์

และไม่สำมำรถขอคืนค่ำบริกำรได้ 
3.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุด

งำน กำรก่อกำรจลำจล กำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4.   รำยกำรอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิัทฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 

โปรดตรวจสอบหนังสอืเดินทางของทา่นวา่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวนัที่เดินทาง 
กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 

ควรรีบท าเลม่หนังสือเดินทางใหม่ และส่งส าเนาหน้าหนังสอืเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกคร้ัง 
หากมีการผิดพลาดทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

*** เมือ่ท่านไดช้ าระเงินค่ามัดจ าบริการทัวร์ หรือช าระค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนแลว้ *** 
*** ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ *** 
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ประเภทของห้องพักบนเรือ 
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กิจกรรม  
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ห้องอาหารและบาร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม : https://www.costacruisesasia.com 
 

https://www.costacruisesasia.com/

