
 

COSTA FORTUNA 

แหลมฉบงั –เกาะสมุย- สิงคโปร ์
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กาํหนดการเดินทาง: 11– 14 พฤศจกิายน 2561 

วนัท่ี 11-14 พฤศจิกายน 2561



 

 

 

 

หมายเหต ุ รถรบัสง่ สาํหรบัทา่นท่ีตอ้งการใชบ้รกิารรถรบัจาก กรุงเทพ-ทา่เรอืแหลมฉบงัสามารถข้ึนรถไดท่ี้ 

KING POWER ซอยรางนํ้า และกรุณาแจง้ใหก้บัทางเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้ ระหว่างการทาํจองเลย และสามารถ

แจง้เพ่ิมการสาํรองรถลา่ชา้ไดท่ี้สุด 2 สปัดาหก่์อนการเดินทาง 

13.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่เรอืแหลมฉบงัจ.ชลบุรมีีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

(สาํคญัมาก ***ทุกทา่น ตอ้งเตรยีมหนงัสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือนข้ึนไปมาท่ีทา่เรอืดว้ย) 

13.30 น. เร่ิมทาํการเช็คอินข้ึนเรือสาํราญ COSTA FORTUNAซ่ึงเป็นเรือสญัชาติอิตาเล่ียน โดยเรือมีขนาด 102,587 

ตนั แบ่งเป็น 17 ชั้น (ชั้นสาํหรบัใชส้อย 13 ชั้น)สามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 3,470 ท่าน ท่ีหรหูรา

ในสไตลยุ์โรป พรอ้มบริการในระดบัสากล บนเรือสาํราญท่านจะไดพ้บกบัความบนัเทิงหลากหลายรปูแบบ 

เต็มอ่ิมกบัอาหารสไตลยุ์โรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลงัการทุกคืนหลงัม้ืออาหารคํา่ท่ี โรง

ละคร Rex1932Theatre **ท่านสามารถรบัทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือสาํราญ COSTA 

FORTUNA จะจดัข้ึนในวนัถดัไปไดจ้ากเอกสารToday ท่ีจะส่งถึงหอ้งพกัของท่านทุกคืน** 

 

 *** ก่อนท่ีเรือสาํราญจะทาํการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภัยตามหลกัสากล (Muster 

Drill) โดยขอใหผู้โ้ดยสารทุกท่านมารายงานตวัยงัจุดท่ีกาํหนดไว ้โดยสงัเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได ้ท่ีแผ่นป้าย

ดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของทา่น*** 

17.00 น. เรือสาํราญ COSTA FORTUNAออกจากท่าเรือแหลมฉบงัตดัผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ําสากล 

วนัแรกของการเดินทาง ทา่เรือแหลมฉบงั – น่านนํ้าสากล 



 

คํา่ ทุกท่านสามารถรบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญ ตามรอบท่ีไดมี้เอกสารวางไวใ้หใ้น

หอ้งพกั ท่านยงัสามารถอิสระพกัผ่อน หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีไดร้บัการคดัสรรไวบ้เรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

  หมายเหต ุทุกท่านสามารถเลือกซ้ือแพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือได ้ตลอดการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

08.00 น. เรือสาํราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหนา้เกาะสมุย 

*** อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝัง่ท่ีทางเรอืมีบรกิารคะ*** 

การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนขา้งท่ีจะสะดวกสบาย มี

ถนนยาวรอบเกาะประมาณ  50 กิโลเมตร ช่ือถนนทวรีาษฎรภ์กัดี และก็ยงัมีรถ

สองแถวท่ีวิง่รอบเกาะไวใ้หบ้ริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เร่ิมกนั

ตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง แท็กซ่ีก็มีแต่ราคาตอ้งตกลง

กนัเอง ไมมี่มิเตอร ์หรือใครอยากจะเช่ารถขบัเองก็มีตั้งแต่รถยนตจ์นถึง

มอเตอรไ์ซค ์รา้นใหเ้ช่ารถจะอยูแ่ถว ๆ ท่าเรือดอนสกัมีใหเ้ลือกหลายรา้นเลย ราคาก็แตกต่างกนัไปเร่ิมตน้

ท่ี มอเตอรไ์ซค ์200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวนั มอเตอรไ์ซคร์บัจา้งเกาะสมุยก็มีแต่ราคาจะแพงกวา่รถ

สองแถวสกัหน่อยเร่ิมตน้ท่ี 30 บาท  

สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมี

แหล่งท่องเท่ียวสาํคญัท่ีมีช่ือเสียงมากมายและ หลากหลาย

รปูแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดทอ้งตะเคียน หาด

แมน้ํ่า หาดหนา้ทอน หินตาหินยาย น้ําตกหนา้เหมือง วดั

พระใหญ่ หรือศนูยว์ฒันธรรมวดัละไม เป็นตน้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

17.00 น. เรือสาํราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมุยประเทศไทย มุง่หนา้สู่ประเทศสิงคโ์ปร ์ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

วนัท่ีสองของการเดินทางเกาะสมุย, ประเทศไทย(อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝัง่) 



 

หลงัอาหารคํา่ ชมการแสดงท่ีโรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลบัไปพกัผ่อน ณ หอ้งพกัส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

อิสระใหทุ้กท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กบักิจกรรมและ ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ อาทิเช่น 

สระวา่ยน้ํา คาสิโน สปา ฟิตเนส ท่ีทางเรือ จดัเตรียมไวใ้หทุ้กท่านอยา่งเต็มท่ีตลอดทั้งวนั ท่านสามารถ

เช็คเวลา ดตูารางกิจกรรมต่างๆ ไดจ้ากเอกสาร ช่ือวา่ TODAY ท่ีจะมีส่งไวใ้หทุ้กท่านทุกชา้ท่ีหนา้หอ้ง

ของทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

17.00 น. เรือสาํราญ COSTA FORTUNAออกเดินทางออกจากเกาะสมุยมุง่หนา้สู่สิงคโปร ์ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

หลงัอาหารคํา่ ชมการแสดงท่ีโรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลบัไปพกัผ่อน ณ หอ้งพกัส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FORTUNA 

วนัท่ีสามของการเดินทาง อิสระบนเรอืสาํราญ  

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง สิงคโปร ์– Merlion Signature–Garden by the Bay– อิสระชอ้ปป้ิงถนน

ออชารด์ – สนามบิน – กรุงเทพ 



 

08.00 น. เรือสาํราญ COSTA FORTUNA เขา้เทียบท่าประเทศสิงคโ์ปรห์ลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง 

ศุลกากร และรบักระเป๋า สมัภาระการเดินทางแลว้ 

ใหเ้วลาทุกท่านถ่ายรปูคู่กบัเมอรไ์ลออน สญัลกัษณ์

ของประเทศสิงคโปร ์โดยรปูป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ี

หนัหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสวยงาม

โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสพลานาด” 

โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน นํา

ท่านแวะชม  น้ําพุแห่งความมัง่คัง่ Fountain of 

Wealth แห่งเมืองสิงคโปรต์ั้งอยูท่่ามกลางหมูตึ่กซนัเทคซิต้ี 

นําท่านมาชม Garden by the Bay  จะเป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์และเป็นศนูยก์ลางในโครงการ 

พฒันา  Marina Bay อยา่งต่อเน่ือง บริหารโครงการโดยคณะกรรมการดแูลอุทยานแห่งชาติ (National 

Park) ของรฐับาลสิงคโปร ์เองเลย ประกอบไปดว้ย สองส่วน คือ the Flower Dome  และ Cloud Fore 

st(ไมร่วมค่าเขา้โดม ทั้ง2โดม) ภายในสวนยงัประกอบไปดว้ยสวนในแบบต่างๆ  เช่น สวนแบบพืชสวน

(Horticulture) , Heritage Garden รวบรวมพนัธุไ์มต่้างๆจากทัว่โลก ออกแบบ และควบคุมงานโดย

บริษัทภมิูสถาปัตยข์ององักฤษ และหน่ึงในไฮไลทข์องสถานท่ีน้ี ท่ีจะดึงดดูความสนใจของผูค้นก็คือ 

Supertreesซ่ึงเป็นโครงสรา้งท่ีทาํเป็นรปูตน้ไมมี้ความสงู

ตั้งแต่ 25 เมตร ถึง 50 เมตร ถา้เอาใหเ้ห็นภาพก็

ประมาณตึกสงู 9 ชั้น ถึง 16 ชั้นนัน่เอง ในสวนจะมีเจา้ 

supertreesน้ีทั้งหมด 18 ตน้ โดยใชร้ะบบสวนแนวตั้ง 

ปลกูตน้ไมท่ี้เป็นพืชเมืองรอ้น ทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั และ

เฟิรน์  ในเวลากลางวนัเจา้ตน้ไมย้กัษ์เหล่าน้ีก็จะช่วยให้

ร่มเงา และความเย็นชุ่มช้ืนไปทัว่ บริเวณสวนตรงน้ัน และ

เม่ือตกกลางคืน ตน้ไมย้กัษ์เหล่าน้ีก็จะงดงามไปดว้ยสีสนัสวยงามจากแสงไฟท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษ  

ตน้ไมเ้หล่าน้ี จะติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือสรา้งไฟฟ้าใหก้บัตวัเองในการใหแ้สงสวา่งยามคํา่คืน 

ตลอดจนหล่อเล่ียงระบบน้ําท่ีจะทาํใหค้วามเย็นกบับริเวณโดยรอบ จะมีทางเดินยกระดบัเช่ือมต่อ 

Supetreesแต่ละตน้ นักท่องเท่ียวจึงสามารถมองเห็นบริเวณสวนโดยรอบจากท่ีสงู และบนตน้ท่ีสงู 50 

เมตร จะมีจุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นววิของอ่าว แบบพาโนรามิค และบริเวณสวนโดยรอบ สวนในส่วนน้ี  

(Bay South at Garden by the Bay) ไมร่วมค่าเขา้ 2 โดม/ไมร่วม สกายวอลค์ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(BukKutTeh) 

บ่าย  อิสระชอ้ปป้ิงถนนออชารด์นําท่านสู่ยา่นธุรกิจใจกลาง

สิงคโปรท่ี์ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชั้นนํา

และสินคา้หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอรพ์อยท,์ โรบิน



 

สนั, ลกัก้ีพลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยามา่, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจาก

ทัว่โลก ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้แบรนดเ์นมชั้นนําต่าง ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเค้ียว ของฝาก ของท่ีระลึก ของเล่น

เด็กต่าง ๆ มากมาย  

ไดเ้วลาสาํควรนาํทา่นสูท่า่อากาศยานสิงคโปร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหต ุ

ในเชา้วนัน้ีทา่นจะไดร้บัป้ายผกูกระเป๋าสีตา่งๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลงจากเรอื ทา่นจะตอ้งจดั

กระเป๋าใบใหญว่างไวห้นา้หอ้ง ก่อนเท่ียงคืน โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท่ี้จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ

เจา้หนา้ท่ีของเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญข่องทา่นไปตั้งแตก่ลางดึก และบญัชีค่าใชจ้า่ยตา่งๆ จะถูกสง่มาใหท้า่น

ตรวจเช็คก่อนทาํการชาํระในวนัรุง่ข้ึน สาํหรบัทา่นท่ีตอ้งการชาํระผ่านบตัรเครดิต ทางบรษิทัเรอืจะชารจ์ค่าใชจ้า่ย

ผ่านบตัรเครดิตท่ีทา่นไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีทา่นเช็คอินโดยอตัโนมตั ิ

หมายเหต ุ 

ยงัไม่รวมค่าทิป ไกคท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ และ หวัหนา้ทวัร ์ซ่ึงมีค่าใชจ้า่ยโดยประมาณ  

ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง หรอืสามารถใหเ้พ่ิมเตมิไดต้ามความพึงพอใจ 

17.30น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

  เท่ียวบินท่ี SQ982 

19.00น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

  หรอืเท่ียวบิน 

18.35น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

  เท่ียวบินท่ี SQ978 

20.10น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

20.50น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์ 

  เท่ียวบินท่ี TG 410 

22.10น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 



 

ราคาแบบรวมตัว๋เครือ่งบิน 

 

 

 

ราคาแบบไมร่วมตัว๋เครือ่งบิน 

ประเภทหอ้ง 

พกับนเรอื 

COSTA FORTUNA 

Inside Oceanview Balcony Mini Suite Suite 
Grand 

Suite 

ผ ูใ้หญ่ท่านละ่ 

(พกั 2 ท่านต่อหอ้ง) 
13,900 16,900 19,900 22,900 25,900 

โปรด

สอบถาม

เจา้หนา้ท่ี 

ผ ูใ้หญ่คนท่ี 3 และ 4 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
11,900 11,900 11,900 - 12,900 

เด็กอายต่ํุากว่า 12 ปี 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
9,900 9,900 9,900 - 10,900 

พกัเด่ียว 16,900 21,900 25,900 - - 

 

 

ประเภทหอ้ง 

พกับนเรอื 

COSTA FORTUNA 

Inside Oceanview Balcony Mini Suite Suite 
Grand 

Suite 

ผ ูใ้หญ่ท่านละ่ 

(พกั 2 ท่านต่อหอ้ง) 
17,900 20,900 23,900 26,900 29,900 

โปรด

สอบถาม

เจา้หนา้ท่ี 

ผ ูใ้หญ่คนท่ี 3 และ 4 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
14,900 14,900 14,900 - 16,900 

เด็กอายต่ํุากว่า 12 ปี 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
13,900 13,900 13,900 - 14,900 

พกัเด่ียว 20,900 25,900 29,900 - - 



 

 

อตัราน้ีไม่รวมค่าทิปพนกังานบนเรือ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ Inside /Oceanview / Balcony / เก็บทิปทา่นละ 

- ผูใ้หญ ่    ทา่นละ  43.5USD 

- เด็ก ( อายุระหว่าง 4-12ปี) ทา่นละ  22USD 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ Mini Suite /Suite/ Grand Suite เก็บทิปทา่นละ 

- ผูใ้หญ ่    ทา่นละ  52.5USD 

- เด็ก ( อายุระหว่าง 4-12ปี) ทา่นละ  27USD 

ตลอดการเดินทาง 4 วนั ซ่ึงเป็นธรรมเนียมสาํหรบัการลอ่งเรือสาํราญ ในสว่นน้ีลกูคา้ตอ้งไปชาํระเอง

บนเรือและจะถูกชารต์เขา้ไปในCruise Cardโดยอตัโนมตั ิ

*****หมายเหต ุสาํหรบัทวัรเ์สรมิบนฝัง่สามารถซ้ือเพ่ิมเตมิบนเรอืไดเ้ลยครบั ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inside Classic (IC) 

Oceanview Classic (EC) 

Balcony Classic (BC) 

ชนิดและประเภทหอ้งพกับนเรอืCOSTA FORTUNA 



 

 

 

 

 

 

 

หอ้งอาหารท่ีท่านสามารถเลือกรบัประทานไดฟ้ร ีรวมอย ูใ่นค่าบรกิารทวัรแ์ลว้ 

 

 

Michelangelo  

Position: Deck 3 &4 (Aft) 

Capacity: 1084 pax Free restaurant 

Raffaello 

Position: Deck 3 &4 (Mid) 

Capacity: 654pax Free restaurant 

Mini Suite with Oceanview Balcony (MS) 

48.3 sq m (519.89 sqft) 

1 double bed or 2 single beds 

1 sofa bed 

Dressing room 

Bathroom with shower & Jacuzzi 

Suite with Oceanview Balcony (S) 

31.3 sq m (336.91 sqft) 

1 double bed or 2 single 

beds 1 sofa bed Bathroom 

with shower & Jacuzzi 



 

 

อตัราน้ีรวม: 

1. หอ้งพกับนเรือสาํราญ 3 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้าํการชาํระเงินมา) 

2. อาหารบนเรือสาํราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสาํราญ,ภาษีท่าเรือ 

3. รถรบัส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบงั 

4. ค่าตัว๋เคร่ืองบินขากลบัโดยสายการไทย/สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ ชั้นประหยดั  เสน้ทาง สิงคโปร ์–กรุงเทพฯ 

5. ค่าภาษีน้ํามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา 

ณ วนัท่ี 18เมษายน  2561 และทา่นตอ้งชาํระเพ่ิม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิม 

6. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน ) 

7. เจา้หนา้ท่ีบริษัทคอยอาํนวยความสะดวก 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวติ (สาํหรบัผูท่ี้อายุไมเ่กิน 70 ปี) 

9. ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาํหรบัผูท่ี้อายุไมเ่กิน 70 ปี) 

 

อตัราน้ีไม่รวม: 

1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผูใ้หญ่ท่านละ  43.5USD / เด็ก(อายุระหวา่ง 4-12ปี)ท่านละ  22USD 

2. ค่าทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด 

3. อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเติมกบัทางเรือ 

4. ค่าเพคเกจน้ําด่ืมบนเรือสาํราญ 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

6.  ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าวซ่ีาสาํหรบัชาวต่างชาติ 

7.  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 

การชาํระเงิน  

หลงัจากมีการทาํจองสาํรองหอ้งพกั โปรแกรมทอ่งเท่ียวแลว้ ลกูคา้จาํเป็นตอ้งชาํระเป็นยอดเตม็จาํนวนของ

ค่าบรกิารทวัรท์ั้งหมด เน่ืองจากทวัรน้ี์เป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่พิเศษ ภายใน 3 วนัทาํการ 

 

 

Colombo  

Position: Deck 9&10 (Aft) 

Capacity: 609 pax 

Free buffet restaurant 

 



 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน(ไมคื่นเงินในทุกกรณี) แต่ทางผูโ้ดยสารสามารถเปล่ียนช่ือผู ้

เดินทางไดก้่อนวนัเดินทาง 30 วนัทาํการ (ไม่รวมเสาร-์อาทิตย)์ กรณีเกิดเหตุตอ้งยกเลิกการเดินทางจริงๆตอ้งแจง้

ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 60 วนัทาํการ เท่าน้ัน! 

หมายเหต:ุ 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไมส่ามารถคืนค่าทวัรใ์หไ้ด ้

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ

และไมส่ามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนัด

หยุดงาน การก่อการจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดนิทางของทา่นว่ามีอายุการใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

กรณีอายุหนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรบีทาํเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่สาํเนาหนา้หนงัสือเดนิทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอีกครั้ง 

หากมีการผิดพลาดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

***เม่ือทา่นไดช้าํระเงินค่ามดัจาํบริการทวัร ์หรือชาํระค่าบริการทวัรเ์ตม็จาํนวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ*** 


