สัมผัสประสบการณ์การเดินทางส ุดหรูครัง้ หนึ่งในชีวิตกับ
การล่องเรือสาราญระดับโลก

COSTA VICTORIA

เที่ยวสาราญ 3ประเทศ ไทย เวียดนาม กัมพูชา

แหลมฉบัง –สีหน ุวิลล์ – เกาะฟูกว๊ ก – เกาะสมุย – แหลมฉบัง

เดินทาง: 11 – 15 มกราคม 2560 (5 วัน 4 คืน)

ราคาเริม
่ ต้น 15,999 บาท
ที่นั่งจานวนจากัด...จองก่ อน...มีสิทธิ์ก่อน ราคาพิเศษนีจ้ องภายใน 31 ตุลาคม 2559
!!!(หรื อเปิ ดจองจนหว่ าห้ องจะหมด)!!!
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11มค.2560
หมายเหตุ

กรุ งเทพฯ – แหลมฉบัง

(1)

ฟรี รถรับส่ ง จาก กรุ งเทพฯ สาหรับท่ านที่ต้องการใช้ บริการรถรับ-ส่ ง จาก กรุงเทพ-ท่ าเรือแหลมฉบังกรุ งเทพ ในส่ วนของ สถานที่จุดรั บส่ ง จาก กทม.นั น้ ทางเรื อจะทาการจัดและนั ดหมายอีกครั ง้ เมื่อปิ ดการ
ขาย ทางบริษัทจึงจะแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบได้ อีกครัง้ (ไม่ แนะนาให้ ลูกค้ านารถไปจอดที่ท่าเรือ เพราะมีท่ จี อดไม่
เพียงพอและต้ องทาเรื่อง ส่ งเอกสารเกี่ยวกับรถค่ อนข้ างยุ่งยาก ค่ าจอดบนลานที่ตากแดด ราคาวันะ250บาท
หากลุกค้ าต้ องการขับรถไปเอง แนะนาให้ มีรถไปส่ ง จะสะดวกที่สุด)

พร้ อมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ แก่ทา่ น
นาท่าน ออกเดินทางสูท่ า่ เรื อแหลมฉบัง
เดินทางถึง ท่ าเรือแหลมฉบัง (ทุกท่าน ต้ องเตรี ยมหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้ งานได้ มากกว่า 6 เดือน)
นาทุกท่านทาการเช็คอินขึ ้นเรื อ COSTA VICTORIA ซึ่งเป็ นเรื อสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรื อมีขนาด 75,166
ตัน แบ่งเป็ น14 ชัน้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ มากถึง 2,394 ท่าน ที่หรูหราในสไตล์ยโุ รป พร้ อมบริ การใน
ระดับสากล บนเรื อสาราญท่านจะได้ พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป
และ อาหารเอเชีย 5 มื ้อต่อวัน ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหารที่ โรงละคร Festival รื่ นเริ งกับ
การร้ องเพลงและเต้ นรา ท่านสามารถออกลี ลาแดนซ์ กระจายที่ ผั บ Rock Star Disco **ท่านสามารถ
รับทราบรายละเอียดของกิ จกรรมต่างๆ ที่ เรื อส าราญ COSTA VICTORIA จะจัดขึน้ ในวันถัดไปได้ จ าก
เอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้ องพักของท่านทุกคืน**

11.00 น.
11.30 น.
14.00 น.

*** ก่ อนที่เรื อสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรื อจะมีการซ้ อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill)
โดยขอให้ ผ้ ูโดยสารทุกท่ านมารายงานตัวยังจุดที่กาหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ ล่ะท่ านได้ ที่แผ่ นป้ าย
ด้ านหลังประตูห้องพักของท่ าน***

17.00 น.
19.00 น.

เรื อสาราญ Costa Victoria ออกจากท่าเรื อแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสูน่ า่ นน ้าสากล
อาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ อิสระพักผ่อน หรื อ เลือกใช้ บริ การพร้ อมไปกับความเพลิดเพลินใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ รับการคัดสรรไว้ บเรื อสาราญ COSTA VICTORIA
หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื ้อแพคเกจเครื่ องดื่มเพิ่มเติม บนเรื อได้ เช่น ไวน์ เหล้ า เบียร์ ตลอดการเดินทาง

12มค.2560
เช้ า
09.00 น.

สี หนุวลิ ล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ ง)

(2)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ
เรื อสาราญ Costa Victoriaเข้ าเที ยบท่าเมื องสี ห นุ วิลล์ (Sihanoukville)
*** อิสระให้ ท่านเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ งที่ทางเรื อมีบริการค่ ะ***โดย
แต่เดิมเมืองท่าเรื อนี ้รู้จกั กันในนาม "เมืองกัมปงโสม"
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กลางวัน

ค่า
22.00 น.

"เมืองกัมปงโสม" ถือเป็ นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา และยังเป็ นเมืองท่าสาคัญ โดย
มีท่าเรื อน ้าลึกระดับสากล (International Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก และเป็ นเมืองที่ติดอันดับ 8 ในการ
จัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระ
ให้ ท่านพักผ่อนในห้ องพักเคบินส่วนตัว หรื อ เพลิดเพลินไปกับบริ การต่าง ๆ ที่เรื อสาราญ Costa Victoria
คัดสรรไว้ ให้ เลือก หรื อ เลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลล์ด้วยตนเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA VICTORIA
อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกใช้ บริ การ หรื อเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บนเรื อสาราญ COSTA VICTORIA ท่าน
สามารถเลือกใช้ บริ การของห้ อง Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้ อปปิ ง้ ก็
สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื ้อ สินค้ าที่ระลึก สินค้ าแบรนด์ตา่ งๆ ที่ร้าน Duty Free บน
เรื อสาราญ สาหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงห้ อง Casino บนเรื อสาราญสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของท่านได้ เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่โรงละคร Festival ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้ องพักส่วนตัวของท่าน
เรื อสาราญ Costa Victoria ออกจากท่าเมืองสีหนุวิลล์

เช้13มค.2560
า

รัเกาะฟู
บประทานอาหารเช้
า ณ ห้ยอดนาม
งอาหารของเรื
าราญอกซือ้ ทัวร์ เสริ มบนฝั่ ง)
ก๊วก, ประเทศเวี
(อิอสสระเลื

08.00 น.

เรื อสาราญ Costa Victoria จอดทอดสมอหน้ าเกาะฟูก๊วก(Phu Quoc)” เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม
ห่างจากแหลมฉบังของไทย 540 กิ โลเมตร เป็ นอี กหนึ่งสถานที่ ท่องเที่ ยวทางทะเลที่ มี ชื่ อเสียงมากของ
ประเทศเวียดนาม อีกทังยั
้ งเป็ นสวรรค์เขตร้ อนอันแสนเงียบสงบท่ามกลางน ้าทะเลสีฟ้าคราม ซึ่งได้ รับความ
นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก *** อิสระให้ ท่านเลือกซื อ้ ทัวร์ เสริ มบนฝั่ งที่ทางเรื อมี บ ริ ก าร
ค่ ะ***

(3)

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ เกาะฟูก๊วก
- Ho Quoc Pagoda วัดทางพุทธศาสนาที่สร้ างขึ ้นบนเนินเขาบริ เวณชายฝั่ งด้ านตะวันออก ซึ่งกล่าวได้
ว่าเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ยามอาทิตย์
- ขึ น้ เหนื อ อ่ า วไทยได้ สวยที่ สุ ด ของเกาะฯ ชมเจดี ย์ อ งค์ ใ หญ่ ที่ สุ ด บนเกาะฟู ก๊ วกที่ ตัง้ อยู่โ ดดเด่ น
ประจันหน้ ากับท้ องทะเล ภายในวัดมีรูปปั น้ ทางพุทธศาสนาตังรายเรี
้
ยงอยู่บนลานหน้ าบันไดทางขึน้
สักการะขอพรเจ้ าแม่กวนอิมประดิษฐานอยูใ่ นวัด
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- หมู่บ้ านประมง Ham Ninh ซึ่งในดัง้ เดิม นัน้ ชาวบ้ านในหมู่บ้ านนี จ้ ะใช้ ป ลาเพี ยงอย่างเดีย วในการ
ดารงชีวิต แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อการท่องเที่ยวกลายมาเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ หลัก ชาวบ้ านได้
เปลี่ยนการดารงชีวิตด้ วยการขายอาหารทะเล และการขายหัตถกรรมสินค้ าของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA VICTORIA
อิ ส ระให้ ท่ า นได้ พัก ผ่อ นตามอัธ ยาศัย ในห้ อ งพัก เคบิ น ของท่ า น ท่ า นสามารถเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของห้ อ ง
Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้ อปปิ ง้ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม
เลือกซื ้อ สินค้ าที่ระลึก สินค้ าแบรนด์ตา่ งๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรื อสาราญ สาหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวง
ห้ อง Casino บนเรื อสาราญสามารถตอบสนองความต้ องการของท่านได้ เป็ นอย่างดี
เรื อสาราญ Costa Victoria ออกเดินทางจากเกาะฟูก๊วก มุง่ สูเ่ กาะสมุย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่โรงละคร Festival ก่อน
กลับไปพักผ่อน ณ ห้ องพักส่วนตัวของท่าน

กลางวัน

17.00 น.
ค่า

14มค.2560
เช้ า
09.00 น.

กลางวัน
บ่ าย

18.00 น.
ค่า

เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ ง)

(4)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ
เรื อสาราญ Costa Victoria จอดทอดสมอหน้ าเกาะสมุย
*** อิสระให้ ท่านเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ งที่ทางเรื อมีบริการคะ***
การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้ างที่จะ
สะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ ภกั ดี และก็ยงั มีรถสองแถวที่วิ่ง
รอบเกาะไว้ ให้ บริ การ ตังแต่
้ เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่มกันตังแต่
้ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่
ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่ราคาต้ องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรื อใครอยากจะเช่ารถขับเองก็มีตงแต่
ั ้ รถยนต์
จนถึงมอเตอร์ ไซค์ ร้ านให้ เช่ารถจะอยูแ่ ถว ๆ ท่าเรื อดอนสักมีให้ เลือกหลายร้ านเลย ราคาก็แตกต่างกันไป
เริ่มต้ นที่ มอเตอร์ ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ ไซค์รับจ้ างเกาะสมุยก็มีแต่ราคาจะแพงกว่า
รถสองแถวสักหน่อยเริ่มต้ นที่ 30 บาท
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้ องตะเคียน หาดแม่น ้า หาดหน้ าทอน หินตาหินยาย
น ้าตกหน้ าเหมือง วัดพระใหญ่ หรื อศูนย์วฒ
ั นธรรมวัดละไม เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA VICTORIA
อิสระให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัยในห้ องพักเคบินของท่าน ท่านสามารถเลือกใช้ บริ การของห้ อง
Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้ อปปิ ง้ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม
เลือกซื ้อ สินค้ าที่ระลึก สินค้ าแบรนด์ตา่ งๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรื อสาราญ สาหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวง
ห้ อง Casino บนเรื อสาราญสามารถตอบสนองความต้ องการของท่านได้ เป็ นอย่างดี
เรื อสาราญ Costa Victoria เดินทางออกจากเกาะสมุย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่โรงละคร Festival ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้ องพักเคบินส่วนตัวของท่าน
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หมายเหตุ
ในเย็นวันนีท้ ่ านจะได้ รับป้ ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋าลงจากเรื อ ท่ านจะต้ องจัด
กระเป๋าใบใหญ่ วางไว้ หน้ าห้ อง ก่ อนเที่ยงคืน โดยแยกข้ าวของเครื่องใช้ ท่ จี าเป็ นไว้ ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้ าหน้ าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ ของท่ านไปตัง้ แต่ กลางดึก และบัญชีค่าใช้ จ่ายต่ างๆ จะถูกส่ งมาให้ ท่าน
ตรวจเช็คก่ อนทาการชาระในวันรุ่ งขึน้ สาหรับท่ านที่ต้องการชาระผ่ านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์ จค่ าใช้ จ่าย
ผ่ านบัตรเครดิตที่ท่านได้ ให้ หมายเลขไว้ ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

15 มค.2560

ท่ าเรื อแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ

(5)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA VICTORIA
เรื อสาราญ Costa Victoria เข้ าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับ
กระเป๋ า สัมภาระการเดินทางแล้ ว เดินทางกลับเข้ าสู่กรุ งเทพฯ สาหรับคณะท่านที่ได้ ใช้ รถรับส่งไปยัง
กรุงเทพเดินทางกลับพร้ อมคณะ

เช้ า
08.00 น.

อัตราค่ าบริการ
แบบห้ องพัก
ห้ องพักแบบ-ไม่ มีหน้ าต่ าง
ห้ องพักแบบ-มีหน้ างต่ าง
ห้ องพักแบบ-มีระเบียง

ผู้ใหญ่ ท่านล่ ะ
ผู้ใหญ่ คนที่ 3 และ 4 เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(พัก 2 ท่ านต่ อห้ อง) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักคนเดียว

15,999

11,999

7,999

21,999

18,999

11,999

7,999

24,999

21,999

้ ักได้2ท่าน/งดเสริมเตียง
ห้องนีพ

29,999

อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่ าทิป เซอร์ วิสชาร์ ต พนักงานบนเรื อท่ านล่ ะ1,750 บาท ตลอดการเดินทาง 5 วัน (ชาระบนเรื อในวัน
สุดท้ าย) ซึ่งเป็ นธรรมเนียมสาหรั บการล่ องเรื อสาราญ *หมายเหตุ สาหรับทัวร์ เสริมบนฝั่ งสามารถสอบถาม
เพิ่มเติมได้ ค่ะ

ขนาดของห้ องพักบนเรื อ
ห้ องพักแบบไม่ มีหน้ าต่ าง (INSIDE CABIN)
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ห้ องพักแบบมีหน้ าต่ าง (OCEAN VIEW CABIN)

ห้ องพักแบบมีระเบียงง (BALCONY CABIN)

ราคาดังกล่ าวรวม
1. ห้ องพักบนเรื อสาราญ 4 คืน (ตามแบบห้ องพักที่ทา่ นได้ ทาการชาระเงินมา)
2. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรื อแหลมฉบัง-กรุงเทพ
3. อาหารบนเรื อสาราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสาราญ,ภาษีทา่ เรื อ
4. เจ้ าหน้ าที่บริษัทคอยอานวยความสะดวก
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
6. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
ราคานีไ้ ม่ รวม:

1. ค่ าทิปพนักงานบนเรื อ ท่ านละ USD 48 ( 1,750 บาท) **เรี ยกเก็บพร้ อมค่ าเรื อ**
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าทัวร์ เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรื อจอด
อาหารพิเศษที่ทา่ นสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรื อ
ค่าแพคเกจน ้าดื่มบนเรื อสาราญ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 เปอร์ เซ็นต์ (กรณีต้องการใบเสร็จกากับภาษี)
ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซา่ สาหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
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 การชาระเงิน
 ทางบริ ษั ท ฯ จะขอเก็ บเงิน เต็ม จานวนต่ อ ผู้โดยสารหนึ่ งท่ าน หลังจากมี ก ารท าจองส ารองที่ น่ ั งแล้ ว 2 วัน ท าการ
สาหรับการจองทัวร์ เรือสาราญครัง้ นี ้
 การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลีย่ นชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนวันเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ:
1. กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ดินทางเข้ าหรื อออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั ง้

การจอง/การชาระเงิน
ราคาพิเศษนี ้ ขยายเวลาถึงเพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
หรื อจนกว่ าห้ องจะหมด หากลูกค้ าประสงค์ จะจองกรุ ณาทาตามขัน้ ตอนดังนีค้ ่ ะ
1. ติดต่อทางบริ ษัท ในช่องทางที่ทา่ นสะดวก แจ้ ง / จานวนผู้เดินทาง / แบบห้ องที่ทา่ นเลือก

2. ส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดินทาง (หน้ าที่มีชื่อนามสกุล/หน้ าแรก) ของผู้เดินทางทุกคน เพื่อให้ ทางบริษัท ใช้ ชื่อนามสกุล ที่ถกู ต้ องตามหนังสือเดินทาง ทาการจองกับ ระบบของเรื อ Costa Victoria
3. ทางบริษัท จะเรี ยกรับชาระเงินจากท่าน ทันที ที่ทางเรื อแจ้ งยืนยันห้ องพักสาหรับท่านเรี ยบร้ อย
4. ลูกค้ าชาระเงิน และส่งหลักฐานการชาระ เพื่อยืนยัน ภายใน 2วัน หลังจากทาการจอง
กรณีทา่ นที่ยงั ไม่มีหนังสือเดินทาง หรื ออยุ่ในช่วงต่ออายุ ท่านสามารถ ถ่ายหน้ าบัตรประชาชน ส่งมาทาการจอง
ได้ ก่อน และต้ อง ส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดินทางอีกครัง้ โดยชื่อภาษาอังกฤษ ในหนังสือเดินทางที่ท่านทาใหม่
จะต้ องตรงตามบัตรประชาชนที่ทา่ นได้ สง่ มาจองก่อนหน้ า
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ตัวอย่ างทัวร์ เสริมและราคา กรณีท่านต้ องการซือ้ เพิ่ม
ท่ านสามารถติดต่ อซือ้ ได้ เมื่อขึน้ เรื อ
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