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สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรคูรัง้หน่ึงในชีวิตกบั 

การลอ่งเรอืส าราญระดบัโลก COSTA VICTORIA 

เท่ียวส าราญ 3ประเทศ ไทย เวียดนาม กมัพชูา 

 

 

 

 

 

แหลมฉบงั –สหีนวิุลล ์– เกาะฟกูว๊ก – เกาะสมยุ – แหลมฉบงั 

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

ราคาเริม่ตน้ 15,999 บาท 
ที่น่ังจ านวนจ ากดั...จองก่อน...มีสิทธ์ิก่อน ราคาพเิศษนีจ้องภายใน 31 ตุลาคม 2559 

!!!(หรือเปิดจองจนหว่าห้องจะหมด)!!! 
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หมายเหตุ   ฟรี รถรับส่ง จาก กรุงเทพฯ  ส าหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-
กรุงเทพ ในส่วนของ สถานที่ จุดรับส่ง จาก กทม.นัน้ ทางเรือจะท าการจัดและนัดหมายอีกครัง้เมื่อปิดการ

ขาย ทางบริษัทจึงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบได้อีกครัง้ (ไม่แนะน าให้ลูกค้าน ารถไปจอดที่ท่าเรือ เพราะมีที่จอดไม่
เพียงพอและต้องท าเร่ือง ส่งเอกสารเกี่ยวกับรถค่อนข้างยุ่งยาก ค่าจอดบนลานที่ตากแดด ราคาวันะ250บาท 
หากลุกค้าต้องการขับรถไปเอง แนะน าให้มีรถไปส่ง จะสะดวกที่สุด) 

11.00 น.  พร้อมกนั ณ จดุนดัพบ มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้แก่ทา่น  
11.30 น. น าทา่น ออกเดนิทางสูท่า่เรือแหลมฉบงั 
14.00 น. เดนิทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทกุทา่น ต้องเตรียมหนงัสือเดินทางท่ีมีอายุเหลือใช้งานได้มากกวา่ 6 เดือน) 

น าทกุท่านท าการเช็คอินขึน้เรือ COSTA VICTORIA ซึ่งเป็นเรือสญัชาติอิตาเล่ียน โดยเรือมีขนาด 75,166 
ตนั แบง่เป็น14 ชัน้ สามารถรองรับผู้ โดยสารได้มากถึง 2,394 ท่าน ท่ีหรูหราในสไตล์ยโุรป พร้อมบริการใน
ระดบัสากล บนเรือส าราญท่านจะได้พบกับความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอ่ิมกับอาหารสไตล์ยุโรป 
และ อาหารเอเชีย 5 มือ้ตอ่วนั ชมการแสดงแสนอลงัการทกุคืนหลงัอาหารท่ี โรงละคร Festival ร่ืนเริงกับ
การร้องเพลงและเต้นร า ท่านสามารถออกลีลาแดนซ์กระจายท่ี  ผับ Rock Star Disco **ท่านสามารถ
รับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือส าราญ COSTA VICTORIA จะจัดขึน้ในวันถัดไปได้จาก
เอกสาร Today ท่ีจะสง่ถึงห้องพกัของทา่นทกุคืน** 

 *** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) 
โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้าย
ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*** 

17.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria ออกจากทา่เรือแหลมฉบงัตดัผา่นอา่วไทยสูน่า่นน า้สากล 
19.00 น.  อาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินใน

กิจกรรมตา่งๆ ท่ีได้รับการคดัสรรไว้บเรือส าราญ COSTA VICTORIA 
                หมายเหตุ ทกุทา่นสามารถเลือกซือ้แพคเกจเคร่ืองดื่มเพิ่มเตมิ บนเรือได้ เชน่ ไวน์ เหล้า เบียร์ตลอดการเดนิทาง 
 
 
 
 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
09.00 น. เรือส าราญ Costa Victoriaเข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) 

*** อิสระให้ท่านเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ังที่ทางเรือมีบริการค่ะ***โดย
แตเ่ดมิเมืองทา่เรือนีรู้้จกักนัในนาม "เมืองกัมปงโสม"  

11มค.2560 กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง                        (1) 

12มค.2560 สีหนุวลิล์, ประเทศกมัพูชา  (อิสระเลือกซือ้ทวัร์เสริมบนฝ่ัง)           (2)  
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                            "เมืองกัมปงโสม"  ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอนัดบัหนึ่งของกมัพชูา และยงัเป็นเมืองท่าส าคญั โดย
มีท่าเรือน า้ลึกระดบัสากล (International Port) แห่งเดียวของกมัพชูาอีก และเป็นเมืองท่ีติดอนัดบั 8 ในการ
จดัอนัดบั 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนงัสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระ
ให้ท่านพักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตวั หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ท่ีเรือส าราญ Costa Victoria 
คดัสรรไว้ให้เลือก หรือ เลือกท่ีจะไปแวะเยือน เย่ียมชมเมืองสหุนวุิลล์ด้วยตนเอง  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 
 อิสระให้ทา่นได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ บนเรือส าราญ COSTA VICTORIA ทา่น

สามารถเลือกใช้บริการของห้อง Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนทา่นท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ ก็
สามารถเพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซือ้ สินค้าท่ีระลกึ สินค้าแบรนด์ตา่งๆ ท่ีร้าน Duty Free บน
เรือส าราญ ส าหรับทา่นท่ีชอบการเส่ียงดวงห้อง Casino บนเรือส าราญสามารถตอบสนองความ
ต้องการของทา่นได้เป็นอย่างดี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Festival ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ ห้องพกัสว่นตวัของทา่น 

22.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria ออกจากทา่เมืองสีหนวุิลล์ 
 
 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
 
08.00 น. เรือส าราญ Costa Victoria จอดทอดสมอหน้าเกาะฟูก๊วก(Phu Quoc)” เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม 

ห่างจากแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเลท่ี มีช่ือเสียงมากของ
ประเทศเวียดนาม อีกทัง้ยงัเป็นสวรรค์เขตร้อนอนัแสนเงียบสงบท่ามกลางน า้ทะเลสีฟ้าคราม ซึ่งได้รับความ
นิยมในหมู่นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก *** อิสระให้ท่านเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ังที่ทางเรือมีบริการ
ค่ะ*** 

 
  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ เกาะฟูก๊วก  

- Ho Quoc Pagoda วดัทางพุทธศาสนาท่ีสร้างขึน้บนเนินเขาบริเวณชายฝ่ังด้านตะวนัออก ซึ่งกล่าวได้
วา่เป็นจดุชมวิวทิวทศัน์ยามอาทิตย์ 

- ขึน้เหนืออ่าวไทยได้สวยท่ีสุดของเกาะฯ ชมเจดีย์องค์ใหญ่ ท่ีสุดบนเกาะฟูก๊วกท่ีตัง้อยู่โดดเด่น
ประจนัหน้ากับท้องทะเล ภายในวดัมีรูปปัน้ทางพุทธศาสนาตัง้รายเรียงอยู่บนลานหน้าบนัไดทางขึน้
สกัการะขอพรเจ้าแมก่วนอิมประดษิฐานอยูใ่นวดั  

13มค.2560 เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวยีดนาม  (อิสระเลือกซือ้ทวัร์เสริมบนฝ่ัง)           (3)  
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- หมู่บ้านประมง Ham Ninh ซึ่งในดัง้เดิมนัน้ชาวบ้านในหมู่บ้านนีจ้ะใช้ปลาเพียงอย่างเดียวในการ
ด ารงชีวิต แต่เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาเม่ือการท่องเท่ียวกลายมาเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้หลกั ชาวบ้านได้
เปล่ียนการด ารงชีวิตด้วยการขายอาหารทะเล และการขายหตัถกรรมสินค้าของท่ีระลกึ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง 

Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม 
เลือกซือ้ สินค้าท่ีระลกึ สินค้าแบรนด์ตา่งๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือส าราญ ส าหรับท่านท่ีชอบการเส่ียงดวง
ห้อง Casino บนเรือส าราญสามารถตอบสนองความต้องการของทา่นได้เป็นอยา่งดี 

17.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria ออกเดนิทางจากเกาะฟกู๊วก มุง่สูเ่กาะสมยุ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Festival ก่อน

กลบัไปพกัผอ่น ณ ห้องพกัสว่นตวัของทา่น 
  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
09.00 น. เรือส าราญ Costa Victoria จอดทอดสมอหน้าเกาะสมยุ 
 *** อิสระให้ท่านเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ังที่ทางเรือมีบริการคะ*** 
 การเดนิทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมยุการเดนิทางคอ่นข้างท่ีจะ

สะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ช่ือถนนทวีราษฎร์ภกัดี และก็ยงัมีรถสองแถวท่ีวิ่ง
รอบเกาะไว้ให้บริการ ตัง้แตเ่วลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เร่ิมกนัตัง้แต ่30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่
ระยะทาง แท็กซ่ีก็มีแตร่าคาต้องตกลงกนัเอง ไมมี่มิเตอร์ หรือใครอยากจะเชา่รถขบัเองก็มีตัง้แตร่ถยนต์
จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านให้เชา่รถจะอยูแ่ถว ๆ ทา่เรือดอนสกัมีให้เลือกหลายร้านเลย ราคาก็แตกตา่งกนัไป
เร่ิมต้นท่ี มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ตอ่วนั มอเตอร์ไซค์รับจ้างเกาะสมยุก็มีแตร่าคาจะแพงกวา่
รถสองแถวสกัหน่อยเร่ิมต้นท่ี 30 บาท  

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมยุมีแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญัท่ีมีช่ือเสียงมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ เชน่ หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแมน่ า้ หาดหน้าทอน หินตาหินยาย 
น า้ตกหน้าเหมือง วดัพระใหญ่ หรือศนูย์วฒันธรรมวดัละไม เป็นต้น 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 
บ่าย อิสระให้ทา่นได้พกัผอ่นตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบนิของทา่น ทา่นสามารถเลือกใช้บริการของห้อง 

Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนทา่นท่ีช่ืนชอบการช้อปปิง้ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม  
 เลือกซือ้ สินค้าท่ีระลกึ สินค้าแบรนด์ตา่งๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือส าราญ ส าหรับทา่นท่ีชอบการเส่ียงดวง

ห้อง Casino บนเรือส าราญสามารถตอบสนองความต้องการของทา่นได้เป็นอย่างดี 
18.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria เดนิทางออกจากเกาะสมยุ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
 หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร Festival ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ ห้องพกัเคบินสว่นตวัของทา่น 

14มค.2560  เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซือ้ทวัร์เสริมบนฝ่ัง)           (4)  
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หมายเหตุ 
ในเยน็วันนีท่้านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัด

กระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึ  และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่าน
ตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึน้ ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดติ ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่าย

ผ่านบัตรเครดติที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 
08.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria เข้าเทียบทา่แหลมฉบงัหลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสือเดินทาง ศลุกากร และรับ

กระเป๋า สมัภาระการเดินทางแล้ว เดนิทางกลบัเข้าสู่กรุงเทพฯ ส าหรับคณะทา่นท่ีได้ใช้รถรับสง่ไปยงั
กรุงเทพเดนิทางกลบัพร้อมคณะ  

 

อัตราค่าบริการ 
แบบห้องพัก      ผู้ใหญ่ท่านล่ะ 

 (พัก 2 ท่านต่อห้อง) 
 ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักคนเดียว 

ห้องพักแบบ-ไม่มีหน้าต่าง     15,999       11,999       7,999   21,999 

ห้องพักแบบ-มีหน้างต่าง     18,999       11,999       7,999   24,999 

ห้องพักแบบ-มีระเบียง     21,999   หอ้งนีพ้กัได2้ทา่น/งดเสรมิเตยีง 
 

  29,999 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

ค่าทปิ เซอร์วิสชาร์ต พนักงานบนเรือท่านล่ะ1,750 บาท ตลอดการเดนิทาง 5 วัน (ช าระบนเรือในวัน
สุดท้าย) ซึ่งเป็นธรรมเนียมส าหรับการล่องเรือส าราญ  *หมายเหตุ ส าหรับทัวร์เสริมบนฝ่ังสามารถสอบถาม
เพิ่มเตมิได้ค่ะ 
 

ขนาดของห้องพักบนเรือ 
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (INSIDE CABIN) 

 
 
 
 
 
 
 

15 มค.2560  ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ                 (5)  
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ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (OCEAN VIEW CABIN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องพักแบบมีระเบียงง (BALCONY CABIN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ราคาดังกล่าวรวม 
1. ห้องพกับนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพกัท่ีทา่นได้ท าการช าระเงินมา) 
2. รถรับสง่จากกรุงเทพ-ทา่เรือแหลมฉบงั-กรุงเทพ 

3. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ,ภาษีทา่เรือ 

4. เจ้าหน้าท่ีบริษัทคอยอ านวยความสะดวก 

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
6. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
ราคานีไ้ม่รวม: 

1. ค่าทปิพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 48 ( 1,750 บาท) **เรียกเกบ็พร้อมค่าเรือ** 
2. คา่ทวัร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 

3. อาหารพิเศษท่ีทา่นสัง่เพิ่มเตมิกบัทางเรือ 

4. คา่แพคเกจน า้ด่ืมบนเรือส าราญ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอร์เซ็นต์ (กรณีต้องการใบเสร็จก ากบัภาษี) 
6.  คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่วีซา่ส าหรับชาวตา่งชาติ 
7.  คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 
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 การช าระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินเต็มจ านวนต่อผู้โดยสารหน่ึงท่าน หลังจากมีการท าจองส ารองที่ น่ังแล้ว 2 วันท าการ 
ส าหรับการจองทัวร์เรือส าราญครัง้นี ้

 การยกเลิก 

 หากมีการยกเลกิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน แตท่างผู้ โดยสารสามารถเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได้ก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 

หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นญุาตให้ผู้ เดนิทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนคา่ทวัร์ได้ 

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ
และไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุ
งาน การก่อการจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

 
 
 

การจอง/การช าระเงนิ 
ราคาพเิศษนี ้ขยายเวลาถงึเพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2559  

หรือจนกว่าห้องจะหมด หากลูกค้าประสงค์จะจองกรุณาท าตามขัน้ตอนดังนีค่้ะ 
1. ตดิตอ่ทางบริษัท ในช่องทางท่ีทา่นสะดวก แจ้ง  / จ านวนผู้ เดนิทาง / แบบห้องท่ีทา่นเลือก 

 
 
 

2. สง่ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง (หน้าท่ีมีช่ือนามสกลุ/หน้าแรก) ของผู้ เดนิทางทกุคน เพื่อให้ทางบริษัท ใช้ช่ือ-
นามสกลุ ท่ีถกูต้องตามหนงัสือเดนิทาง ท าการจองกบั ระบบของเรือ Costa Victoria 

3. ทางบริษัท จะเรียกรับช าระเงินจากทา่น ทนัที ท่ีทางเรือแจ้งยืนยนัห้องพกัส าหรับทา่นเรียบร้อย 

4. ลกูค้าช าระเงิน และสง่หลกัฐานการช าระ เพ่ือยืนยนั ภายใน 2วนั หลงัจากท าการจอง 
กรณีทา่นท่ียงัไมมี่หนงัสือเดินทาง หรืออยุ่ในชว่งตอ่อาย ุทา่นสามารถ ถ่ายหน้าบตัรประชาชน สง่มาท าการจอง
ได้ก่อน และต้อง สง่ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทางอีกครัง้ โดยช่ือภาษาองักฤษ ในหนงัสือเดนิทางท่ีท่านท าใหม ่

จะต้องตรงตามบตัรประชาชนท่ีทา่นได้สง่มาจองก่อนหน้า 
  
 

 
 
 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 
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ตัวอย่างทัวร์เสริมและราคา กรณีท่านต้องการซือ้เพิ่ม 
ท่านสามารถตดิต่อซือ้ได้เม่ือขึน้เรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


