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รว่มเปน็สว่นหนึง่กบัการ เปดิตวัครัง้แรก  

Costa Firenze ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 

 

สิงคโปร ์– ลอ่งน่านน้า้ – เกาะสมยุ – แหลมฉบัง 

เดนิทาง 20 – 23 ต.ค. 63 (4 วนั 3 คืน)  

 

 

 

 
 

 

   

 

วนัที ่ ทา่เรอื เรอืถงึ เรอืออก 

เริ่มต้น 17,999 บาท 



 

Page 2 of 9 
 
GRP FIJH 1020: UPDATE 20-Jan-20 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัองัคารที ่20 ต.ค. 63  กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์
เดนิทางดว้ยสายการบนิ **แอรเ์อเชยี** 
05.00 น. พรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสาร 1 เคาน์เตอร์สายการบนิแอรเ์อเชยี 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นเดนิทาง 
07.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่

FD 359 
10.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื มารนิาเบย ์(Marina bay 
Cruise Center) เพือ่เช็คอนิลงเรอืส าราญ Costa Firenze 

 
เดนิทางดว้ยสายการบนิ **ไทยไลออ้นแอร*์* 
05.00 น. พรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสาร 1 เคาน์เตอร์สายการบนิไทยไลออ้น

แอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นเดนิทาง 
07.40 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิชางฮ  ีประเทศสงิคโปร์ โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์

เทีย่วบนิที ่SL 100 
11.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอื มารนิาเบย ์(Marina bay 
Cruise Center) เพือ่เช็คอนิลงเรอืส าราญ Costa Firenze 

 
เดนิทางดว้ยสายการบนิ **สกูต๊** (ข ึน้ทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ  

06.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการ
บนิ สกูต๊ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นเดนิทาง 
08.40 น. ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์โดย
สายการบนิ นกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่TR 609 
12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์หลังจาก
ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่
ทา่เรอื มารนิาเบย ์(Marina bay Cruise Center) เพือ่เช็คอนิลงเรอื
ส าราญ Costa Firenze 
 
เดนิทางดว้ยสายการบนิ **เจ็ทสตาร*์* (ข ึน้ทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ 

20 ต.ค. 
กรุงเทพฯ– สิงคโปร์ – เช็คอิน

ลงเรือส้าราญ Costa Firenze 
- 17:00 น. 

21 ต.ค. ล่องน่านน้้า - - 

22 ต.ค. เกาะสมุย (ไทย) 07:00 น. 18:00 น. 

23 ต.ค. แหลมฉบัง (ไทย) – กรุงเทพฯ 08:00 น. - 
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06.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ เจ็ทสตาร ์โดยมเีจา้หนา้ที่
คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นเดนิทาง 

09.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ เจ็ทสตาร ์เทีย่วบนิที ่
3K 512 

12.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอื มารนิาเบย ์(Marina bay 
Cruise Center) เพือ่เช็คอนิลงเรอืส าราญ Costa Firenze 

 
 เดนิทางถงึท่าเรอื มารนิาเบย ์(Marina bay Cruise Center) น าทุกท่านท าการ

เช็คอนิเพือ่ลงเรอืส าราญ Costa Firenze เรอืล าใหมล่า่สดุ เป็นเรอืสัญชาตอิติาเลีย่น 
ภายในตกแตง่สไตลย์โุรป  

 ท่านสามารถรับทราบรายละเอยีดของกจิกรรมตา่งๆ ทีเ่รอืส าราญ Costa Firenze จะ
จัดขึน้ในวนัถัดไปไดจ้ากเอกสาร Today ทีจ่ะสง่ถงึหอ้งพักของทา่นทกุคนื** 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *** กอ่นทีเ่รอืส าราญจะท าการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรอืจะมกีารซอ้มหนี

ภยัตามหลกัสากล (Muster Drill) โดยขอใหผู้โ้ดยสารทุกทา่นมารายงานตวัยงั
จุดทีก่ าหนดไว ้โดยสงัเกตจุดรวมพลของแตล่ะ่ทา่นได ้จากแผ่นป้ายดา้นหลงั
ประตหูอ้งพกัของทา่น*** 

17.00 น. เรอืส าราญ Costa Firenze ลอ่งออกจากท่าเรอืมารนิาเบย ์(Marina bay Cruise 
Center) เพือ่มุง่หนา้สูเ่กาะสมยุ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 
 หอ้งอาหารทีใ่หบ้รกิารบนเรอืส าราญ Costa Firenze – ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

 Dei Medici Restaurant    ช้ัน 3 และ 4 

 Palazzo Vecchio Restaurant   ช้ัน 3  

 Versilia Restaurant     ช้ัน 10 (Buffet) 

  
 หอ้งอาหารพเิศษทีใ่หบ้รกิารบนเรอืส าราญ Costa Firenze – เสยีคา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ 
 La Fioretina Steakhouse   ชัน้ 5 
 Frutti di Mare (Seafood)   ชัน้ 5 
 Ristorante Casanova   ชัน้ 5 
 Teppanyaki     ชัน้ 5 
 Hot Pot      ชัน้ 5 
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 อสิระพักผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกับความเพลดิเพลนิในกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดรั้บ
การคัดสรรไวบ้นเรอืส าราญ Costa Firenze 

หมายเหต ุ ทุกท่านสามารถเลอืกซือ้แพคเกจเครือ่งดืม่ได ้ในระหว่างทีอ่ยู่บนเรอืส าราญ
ตลอดการเดนิทาง เพยีงใช ้CRUISE CARD ในการส ัง่ซือ้ รายละเอยีดของ
แพคเกจสามารถขอไดจ้ากเจา้หนา้ทีบ่นเรอืส าราญ 

 

วนัพธุที ่21 ต.ค. 63  ลอ่งนา่นน า้สากล 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 
 อสิระใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัยในหอ้งพักของท่าน หรอืเลอืกทีจ่ะไปออก ก าลัง

กายรับอรุณดว้ยการจ๊อกกิง้บนชัน้ดาดฟ้า หรอืหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านควรเลอืกใช ้

บรกิารของหอ้ง Fitness Center สว่นท่านทีช่ ืน่ชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลดิเพลนิ
ไปกับการเลอืกชม เลอืกซือ้ สนิคา้ทีร่ะลกึ สนิคา้แบรนดต์า่ง ๆ ทีร่า้น Duty Free ซึง่
ราคาถูกมากๆ บนเรอืส าราญ Costa Firenze ส าหรับท่านทีช่อบการเสีย่งดวง บนเรอื
ส าราญมหีอ้ง Casino ทัง้นี้ยังสามารถเขา้คลาสต่างๆ ทีเ่รอื จัดกจิกรรมไวใ้หก้ับลกูคา้ 
เชน่ การสอนเตน้ร า การสอนแกะสลัก การท าอาหาร การสอนพับผา้ขนหนูรูปสัตวต์า่ง ๆ 
การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีท่างเรือส าราญจัดไวต้อบสนอง
ความตอ้งการของทา่นไดเ้ป็นอยา่งด ี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  
บา่ย อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกใชบ้รกิาร หรอืเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ หรอืร่วมเลน่เกมบนเรอืส าราญ 

Costa  Firenze ตามอัธยาศัยอาท ิThe Snake Game, Musical Quiz, The Towel 
Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรอื จะสนุกไปกับ 
Super Karaoke ที ่Disco 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  
 หลังอาหารค ่า ชมการแสดงที ่Teatro Rosso กอ่นกลับไปพักผอ่น ณ หอ้งพักสว่นตัว

ของทา่น 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพฤหสับดทีี ่22 ต.ค. 63  เกาะสมุย, ประเทศไทย (อสิระ
เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่ง) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  
07.00 น. เรอืส าราญ Costa Firenze จอดทอดสมอเกาะสมยุ 
 *** อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังทีท่างเรอืมบีรกิารคะ่*** 
 การเดนิทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดนิทางค่อนขา้งทีจ่ะสะดวกสบาย มถีนน

ยาวรอบเกาะประมาณ 50 กโิลเมตร ชื่อถนนทวี
ราษฎร์ภักดี และยังมีรถสองแถววิง่รอบเกาะไว ้
ใหบ้รกิาร ตัง้แต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาเริม่
ตัง้แต ่30 บาท ไปจนถงึ 60 บาท ตามแตร่ะยะทาง 
ในสว่นของรถแท็กซีใ่นเรื่องของราคาตามแต่ท่าน
ตกลงกับผูใ้หบ้ริการ ไม่มีมิเตอร์ หรือท่านใด
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อยากจะเชา่รถขบัเองก็มใีหบ้รกิารตัง้แตร่ถยนตจ์นถงึมอเตอรไ์ซค ์รา้นทีใ่หบ้รกิารเชา่รถ
จะอยูแ่ถวๆ ท่าเรอืดอนสัก ซึง่มใีหท้่านเลอืกใชบ้รกืารหลายรา้น ราคาก็แตกตา่งกันไป
เริม่ตน้ที ่มอเตอรไ์ซค ์200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ตอ่วัน มอเตอรไ์ซครั์บจา้งบนเกาะส
มุยก็มใีหบ้รกิารเชน่กัน แต่ราคาอาจจะแพงกวา่รถสองแถวสักหน่อย โดยเริม่ตน้ที ่30 
บาท  

 สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่มี
ชือ่เสยีงมากมายและหลากหลายรูปแบบ เชน่ หาดเฉวง หาดละไม หาดทอ้งตะเคยีน 
หาดแม่น ้ า หาดหนา้ทอน หนิตาหินยาย น ้ าตกหนา้เหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์
วฒันธรรมวดัละไม เป็นตน้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ 
บา่ย ทา่นสามารถเลอืกเทีย่วชมเกาะสมยุตอ่ได ้หรอืทา่นใดทีเ่หนือ่ยลา้กับการเทีย่วชว่งเชา้ก็

สามารถพักผอ่นบนเรอืส าราญได ้หรอื เลอืกใชบ้รกิารและเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีท่าง
เรอืไดจั้ดไวเ้พือ่ท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลอืกใชบ้รกิารของหอ้ง Spa & Fitness 
Center  

 *** ท่านจะตอ้งกลบัข ึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกจากท่าประมาณ  1.30 ช ัว่โมง 
*** 

18.00 น. เรอืส าราญ Costa Firenze ออกจากทา่เรอืเกาะสมยุ เพือ่มุง่หนา้สูท่า่เรอืแหลมฉบัง 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญฯ  
 หลังอาหารค า่ ชมการแสดงที ่Teatro Rosso กอ่นกลับไปพักผอ่น ณ หอ้งพักสว่นตัว 
 ***ในวันนี้ท่านจะไดรั้บป้ายตดิกระเป๋าแถบสตี่างๆ ทุกท่านตอ้งแยกของใชท้ี่จ าเป็น

รวมถงึของมคีา่ไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก สว่นของใชท้ีไ่มจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทาง
ใบใหญ่แลว้น ามาวางหนา้หอ้งของท่านก่อนเวลาเทีย่งคนื จากนัน้ทางเจา้หนา้ทีเ่รอืที่
เป็นผูด้แูลจะมาเก็บกระเป๋าเดนิทางของทา่นไปและทา่นจะไดรั้บบลิคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีใ่ช ้

ไปบนเรอื ซึง่ทา่นจะตอ้งท าการตรวจเช็คกอ่นท าการช าระเงนิในวันรุ่งขึน้ ส าหรับท่านที่
ช าระผ่านบัตรเครดติ ทางเรอืจะหักค่าใชจ้่ายของท่านตามหมายเลขบัตรเครดติทีท่่าน
ผกูไวโ้ดยอัตโนมัต*ิ** 

 

วนัศกุรท์ ี ่23 ต.ค. 63  แหลมฉบงั, ประเทศไทย 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ  
08.00 น. เรอืส าราญ Costa Firenze เขา้เทียบท่าแหลมฉบัง หลังเสร็จจากพธิตีรวจหนังสอื

เดนิทางและศลุกากร จากนัน้รับกระเป๋าและสัมภาระการเดนิทางตามแถบสทีีท่่านไดต้ดิ
ไว ้ส าหรับทา่นทีไ่ดใ้ชร้ถรับสง่ไปยังกรงุเทพฯ เดนิทางกลับพรอ้มคณะ 

 

******************* 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

แบบหอ้งพกั 
ผูใ้หญท่า่นละ 

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

ผูใ้หญท่า่นที ่3 และ 4 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พกัหอ้งเดีย่ว
เพิม่ 

หอ้งพกัแบบไมม่ี
หนา้ตา่ง 

17,999 

16,999 13,999 

9,000 

หอ้งพกัแบบมี
หนา้ตา่ง 

20,999 12,000 

หอ้งพกัแบบมี
ระเบยีง 

23,999 15,000 

 

- เมืองที่เรือจอดเทียบท่าหรือเส้นทางต่างๆ ที่เรือล่องเข้ารวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง

ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของกัปตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่มี

ผลกับรายการข้างต้น 

- รูปภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

 
แบบห้องพักบนเรือ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 

ขนาด 16 ตารางเมตร 

 

หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง  

ขนาด 18 ตารางเมตร 
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อัตราค่าบริการนี้รวม; 

☑ ค่าห้องพักบนเรือส้าราญ 3 คืน ตามแบบห้องพักที่ท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน) 

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ตามที่ระบุในรายการ 

☑ ค่าอาหารบนฝั่งตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าอาหารบนเรือส้าราญตามรายการที่ระบุ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส้าราญ 

☑ ค่ารถรับ – ส่ง และทัวร์ตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าภาษีสนามบิน และภาษีท่าเรือ 

☑ หัวหน้าทัวร์คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง 

☑ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ  

☑ ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส้าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ หากน้้าหนัก

หรือจ้านวนของกระเป๋าเกินกว่าที่ก้าหนดท่านอาจต้องช้าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส้าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 

ปี) 

☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส้าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

*** ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี *** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม; 

☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

☒ คา่ธรรมเนียมวีซา่สา้หรับชาวต่างชาติ 

☒ คา่ทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม 

☒ คา่ประกันภัยบนเรอื 

☒ คา่ทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 46.50 (ช้าระบนเรือ)  

☒ คา่ใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรีด ค่าโทรศัพท ์คา่เครื่องดื่ม ฯลฯ 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 

ขนาด 22 ตารางเมตร 
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การส้ารองที่นั่ง / ห้องพัก 

⁜ บริษัทฯ ขอรับช้าระเงินค่าทัวร์เต็มจ้านวนทันที ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน 

⁜ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปล่ียนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และจะมี

ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน และบริษัทเรือส้าราญเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง 

⁜เม่ือท่านได้ช้าระเงินทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

⁜ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ หากมกีารยกเลกิการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ ทกุกรณี 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

⁜คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 30 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ้านวนดังกล่าว 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้้ามัน หรือมี

การ 

ประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 

⁜บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดท้าการโดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่น

เพื่อทดแทน  

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน 

โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด

หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือส้าราญ มีการแจ้งเปล่ียนท่าเรือในการจอด หรือ

แจ้งเปล่ียนเส้นทาง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ้านวยโดยค้านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

⁜บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การน้าสิ่งของผิด

กฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและ

ผิดกฎหมาย 

⁜การไม่รับประทานอาหารในบางม้ือ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการ

ที่ก้าหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ 

⁜กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับ

คณะ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการ

ท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 
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⁜การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางทั้งขาไป

และขากลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อท้าการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปล่ียน และ

ผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้ก้าหนด 

⁜ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลา

ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถท้าการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านั้น) 

⁜หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

⁜ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ ( join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเองและ

รับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⁜ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจาก

ทางบริษัทฯ และได้ท้าการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

⁜หลังจากการจอง และ ช้าระเงินมัดจ้าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, 

คา่ธรรมเนยีมของตัว๋และภาษนี้า้มนัและอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอกีครัง้ 


