
 

 
 

 
 

 

ฉลองเทศการปีใหม่บนเรือส าราญ ล่องเรือส าราญสุดหรู 

COSTA FORTUNA ขึ้นเรือที่สิงคโปร์ ล่องกลับแหลมฉบัง 



 

 
 

 

เส้นทางเดินเรือ 

วันที่เดินทาง ท่าเรือ เมือง/ประเทศ เวลาเรือเทียบท่า เวลาเรือออกท่า 

วันที่ 1 มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ / Singapore - 20.00 

วันที่ 2 ล่องน่านน ้าสากล / - - 

วันที่ 3 สีหนุวิลล ์ Sihanoukville / Cambodia 08.00 18.00 

วันที่ 4 แหลมฉบัง Chon Buri / Thailand  07.00 - 

วันที่ 5 แหลมฉบัง Chon Buri / Thailand  - - 

 

 

 

06.00 ✈️ คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 6 เคาร์เตอร์ L โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง 

08.40 ✈️ เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินสกู๊ด เที่ยวบินที่ TR609 

12.10 ✈️ เดนิทางถึงสนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยท่าอากาศยานนานาชาติชาฮีได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่า

อากาศยานที่ดีที่สุดในโลก (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่ว โมง) น้าท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรน้าทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสิงคโปร์ 

 🏢 น้าทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่

แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของ

ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพงาม

มากๆ The Merlion นี ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และต้านานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและล้าตัวเป็นปลาก้าลังโต้คลื่น 

ส่วนหัวนั นเป็นสัญลักษณ์ของต้านานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ถนนออร์ชาร์ด น้าท่านสู่ย่านธุรกิจ

ใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั นน้าและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, 

โรบินสัน, ลักกี พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้า มากมาย

จากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื อผ้าแบรนด์เนมชั น น้าต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่น

เด็กต่างๆ มากมาย ได้เวลาสมควรน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วันที่ 1   กรุงเทพ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - ถนนออร์ชาร์ด – เรือส าราญ COSTA FORTUNA 



 

 
 

 

16.00 🛳️ เริ่มท้าการเช็คอินขึ นเรือส้าราญ COSTA FORTUNA ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 102,587 

ตัน แบ่งเป็น 17 ชั น (ชั นส้าหรับใช้สอย 13 ชั น) สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 ท่าน ที่หรูหราในสไตล์

ยุโรป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือส้าราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอ่ิมกับอาหาร

สไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังมื ออาหารค่้าที่ โรงละคร Rex1932Theatre **

ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือส้าราญ COSTA FORTUNA จะจัดขึ นในวันถัดไปได้จาก

เอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** *** ก่อนที่เรือส้าราญจะท้าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือ

จะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก้าหนดไว้ โดย

สังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

20.00 🛳️ เรือส้าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre สู่น่านน ้าสากล  

ค่้า 🍴 ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก 

ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรร

ไว้บเรือส้าราญ COSTA FORTUNA หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการ

เดินทาง  

 

 

 

เช้า 🍴 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ COSTA FORTUNA ทุกท่านสามารถได้รับความ

สนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมที่จัดขึ นตั งแต่เช้าจรดค่้า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกก้าลัง

กายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส้าหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค, หรือ

ท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน ้ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, ส้าหรับครอบครัวหรือ

เด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นบนเรือได้ 

กลางวัน 🍴 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ COSTA FORTUNA 

เย็น 🍴 รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ COSTA FORTUNA หลังอาหารค่้า ชมการแสดงที่โรง

ละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 

วันที่ 2   สู่น่านน้ าสากล (อิสระกิจกรรมบนเรือส าราญ) 



 

 
 

 

 

 

เช้า 🍴 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ COSTA FORTUNA 

09.00 🛳️ เรือส้าราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) *** อิสระให้ท่านเลือก ซื อทัวร์

เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี รู้จักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตาก

อากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา และยังเป็นเมืองท่าส้าคัญ โดยมีท่าเรือน ้าลึกระดับสากล (International 

Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก และเป็นเมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดย

หนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ 

เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ที่เรือส้าราญ COSTA FORTUNA คัดสรรไว้ให้เลือก หรือ เลือกท่ีจะไปแวะเยือน 

เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลล์ด้วยตนเอง 

เที่ยง 🍴 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ COSTA FORTUNA อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนาน

เพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่ง้านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอด

ทั งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่

หน้าห้องของทุกท่าน 

15.00 🛳️ เรือส้าราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มุ่งสู่ ท่าเรือแหลมฉบัง 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ COSTA FORTUNA หลังอาหารค่้า ชมการแสดงที่โรงละคร 

Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 

 

 

 

เช้า 🍴 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ COSTA FORTUNA 

07.00 🛳️ เรือส้าราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอแหลมฉบัง *** อิสระให้ท่านเลือกซื อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมี

บริการ*** สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไกล้แหลมฉบัง แหลมฉบังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวที่

วันที่ 3   สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) 

วันที่ 4   ท่าเรือแหลมฉบัง 



 

 
 

ไม่ห่างจากแหลมฉบังมากนัก มากมายหลายแห่ง เช่น ปราสาทสัจธรรม สวนเสือศรีราชา ฮาเบอร์แหลมฉบัง สวน

นงนุช หาดดงตาล พัทยา เป็นต้น 

เที่ยง 🍴 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ COSTA FORTUNA อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนาน

เพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอด

ทั งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่

หน้าห้องของทุกท่าน 

ค่้า 🍴 รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ COSTA FORTUNA หลังอาหารค่้า ชมการแสดงที่โรง

ละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน (ท่านที่มีความประสงค์ที่จะลงเรือวันนี 

ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า หมายเหตุ ในเย็นวันนี ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก้าหนดล้าดับการน้า

กระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ้าเป็น

ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั งแต่กลางดึก และบัญชี

ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท้าการช้าระในวันรุ่งขึ น ส้าหรับท่านที่ต้องการช้าระผ่านบัตร

เครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

 

 

 

เช้า 🍴 รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ COSTA FORTUNA 

08.00 🛳️ ลงจากเรือส้าราญ COSTA FORTUNA หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า 

สัมภาระการเดินทางแล้ว มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯพร้อมคณะ โดยรถโค้ช 

.......................................................................................................... ................................. ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จ้าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

**************************** 

วันที่ 5   ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ 



 

 
 

รายละเอียดห้องพักของ Costa Fortuna : Costa Cruises 

Inside Classic 

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน 
ขนาด : 185 sq. ft. 
รายละเอียด : ห้องพักคู่แบบไม่มีหน้าต่าง เตียงขนาด 
Queen Size สามารถท้าเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียง
แจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 
110 และ 220 โวต์ และมีสิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
ดังนี  ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื อ
ชูชีพ 

 

Inside Premium 

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน 
ขนาด : 185 sq. ft. 
รายละเอียด : ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง เตียงขนาด 
Queen Size คนที3่และ4จะเป็น upper bed หรือ เตียง
โซฟาในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ 
และมีสิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ ดังนี  ตู้เย็น / ตู้เซฟ
นิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื อชูชีพ 
 

 

 Ocean View Classic 

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน 
ขนาด : 220 sq ft. 
รายละเอียด : ห้องพักคู่แบบมีหน้าต่างวิวทะเล เตียง 
Queen Size สามารถท้าเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้
เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟ
ขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่งอ้านวยความสะดวก
อ่ืนๆ ดังนี  ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว 
/ เสื อชูชีพ 



 

 
 

 
Ocean View Premium 

พักได้สูงสุด : 4 ท่าน 
ขนาด : 220 sq ft. 
รายละเอียด : ห้องพักแบบมีหน้าต่าง เตียงขนาด Queen 
Size คนที3่และ4จะเป็น upper bed หรือ เตียงโซฟาใน
ห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่ง
อ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ ดังนี  ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟ
เป่าผม / สบู่เหลว / เสื อชูชีพ 
 

 
Balcony Classic 

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน 
ขนาด : 185 sq. ft. + 35 sq. ft. 
รายละเอียด : ห้องพักคู่แบบระเบียง เตียงขนาด Queen 
Size สามารถท้าเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้ง
พนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 
และ 220 โวต์ และมีสิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ ดังนี  
ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื อชูชีพ 
 

 
 

Balcony Premium 

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน 
ขนาด : 185 sq. ft. + 35 sq. ft. 
รายละเอียด : ห้องพักแบบมีระเบียง เตียงขนาด Queen 
Size คนที3่และ4จะเป็น upper bed หรือ เตียงโซฟาใน
ห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่ง
อ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ ดังนี  ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / 
ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื อชูชีพ 



 

 
 

 
Mini Suite 

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน 
ขนาด : 275 sq. ft. + 65 sq. ft. 
รายละเอียด : ห้องสวีท เตียงขนาด King Size สามารถท้า
เป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก 
ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่ง
อ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ ดังนี  ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟ
เป่าผม / สบู่เหลว / เสื อชูชีพ 
 

 
Suite 

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน 
ขนาด : 275 sq. ft. + 65 sq. ft. 
รายละเอียด : ห้องสวีท เตียงขนาด King Size สามารถท้า
เป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก 
ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่ง
อ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ ดังนี  ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่า
ผม / สบู่เหลว / เสื อชูชีพ 
 

 
Grand Suite 

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน 
ขนาด : 345 sq.ft. + 85 sq.ft. 
รายละเอียด : ห้องสวีท เตียงขนาด King Size สามารถท้า
เป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแล
ห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ 
และมีสิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ ดังนี  ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย 
/ ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื อชูชีพ 
 

 



 

 
 

 

อัตราค่าบริการ 

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน 

Inside Classic ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 18,900 

Ocean View Classic ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 22,900 

Balcony Classic ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 26,900 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

- ภาษีท่าเรือ ท่านละ 4,500 บาท(ช้าระพร้อมค่าบริการทัวร์) 

- ค่าทิปพนักงานบริการบนเรือ 

ส้าหรับห้องพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony เก็บทิปพนักงานบริการบนเรือท่านละ 

- ผู้ใหญ่ ท่านละ 10 EUR/ท่าน/คืน 

- เด็ก ( อายุระหว่าง 4-13ปี) ท่านละ 5 EUR/ท่าน/คนื 

- ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น 300 บาท 

- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 

- อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

- ค่าเพคเกจน ้าดื่มบนเรือส้าราญ 

- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

- ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส้าหรับชาวต่างชาติ 

วันเดินทาง ราคา 

30 ธ.ค - 03 ม.ค 62 18,900 



 

 
 

 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

ตลอดการเดินทาง 5 วัน 4 คืน ซึ่งเป็นธรรมเนียมส้าหรับการล่องเรือส้าราญ ในส่วนนี ลูกค้าต้องไปช้าระเองบนเรือและจะถูกชาร์ต

เข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ 

***** หมายเหตุ ส้าหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื อเพ่ิมเติมบนเรือได้เลยครับ ***** 

 

อัตรานี้รวม 

- ห้องพักบนเรือส้าราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท้าการช้าระเงินมา) 

- ตั๋วเครื่องบินขาไป ชั นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – สิงคโปร์ 

- อาหารบนเรือส้าราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส้าราญ 

- ค่าภาษีน ้ามันเชื อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562 

และ ท่านต้องช้าระเพ่ิม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 

- ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน ) 

- ทัวร์สิงคโปร์ และ รถรับส่งจากแหลมฉบัง-กรุงเทพ 

- เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ้านวยความสะดวก 

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส้าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส้าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

 

การช าระเงิน 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจ้าท่านละ 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการท้าจองส้ารองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 3 

วันท้าการ ส้าหรับการจองทัวร์เรือส้าราญครั งนี  และรบกวนช้าระยอดเต็มที่เหลือหลัง 14 วันท้าการนับจากวันที่ช้าระยอดมัดจ้า 

 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อน

วันเดินทาง 60 วันท้าการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) 

 



 

 
 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่
สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
5. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ นเรือ 
  

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 
กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 
ควรรีบท้าเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั ง 
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 
*** เมื่อท่านได้ช้าระเงินค่ามัดจ้าบริการทัวร์ หรือช้าระค่าบริการทัวร์เต็มจ้านวนแล้ว *** 
*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ *** 
 

 

 

 

 

 


