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ล่องเรือส ำรำญ Costa Firenze 
แหลมฉบงั – สหีนวุิลล ์– เกำะสมยุ – ลอ่งน่ำนน  ำ – สิงคโปร ์

เดนิทำง 1 – 5 พ.ย. 63 (5 วนั 4 คนื)  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

วนัที ่ ทำ่เรอื เรอืถงึ เรอืออก 

เริ่มต้น 19,999 บาท 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

วนัอำทติย์ที ่1 พ.ย. 63  กรงุเทพฯ – ทำ่เรือแหลมฉบงั 
08.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ท่ำน  

09.00 น. น ำท่ำน ออกเดินทำงสู่ท่ำเรือแหลมฉบัง 

12.00 น. เดินทำงถึง ท่ำเรือแหลมฉบัง (ทุกท่ำน ต้องเตรียมหนังสือเดินทำงที่มีอำยุมำกกว่ำ 6 

เดือน) น ำท่ำนท ำกำรเช็คอินลงเรือส ำรำญ Costa Firenze เรือล ำใหม่ล่ำสุด เป็นเรือ

สัญชำติอิตำเลี่ยน ภำยในตกแต่งสไตล์ยุโรป 

 ท่ำนสำมำรถรับทรำบรำยละเอียดของกิจกรรมต่ำงๆ ที่เรือส ำรำญ Costa Firenze จะจัด

ขึ นในวันถัดไปได้จำกเอกสำร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่ำนทุกคืน** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 *** ก่อนที่เรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำม

หลักสำกล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดที่ก ำหนดไว้ 

โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่ำนได้ จำกแผ่นป้ำยด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน*** 

17.00 น. เรือส ำรำญ Costa Firenze ล่องออกจำกท่ำเรือแหลมฉบัง เพ่ือมุ่งหน้ำสู่เกำะสมุย 

 

1 พ.ย. กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง  - 
17:00 

น. 

2 พ.ย. สีหนุวิลล์ (กัมพูชำ) 08:00 16:00 

3 พ.ย. เกำะสมุย (ไทย) 07:00 น. 
18:00 

น. 

4 พ.ย. ล่องน่ำนน  ำ - - 

5 พ.ย. สิงคโปร์ 08:00 น.  
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ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

 ห้องอำหำรที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ Costa Firenze – ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

 Dei Medici Restaurant    ชั น 3 และ 4 

 Palazzo Vecchio Restaurant   ชั น 3  

 Versilia Restaurant     ชั น 10 (Buffet) 

  

 ห้องอำหำรพิเศษที่ให้บริกำรบนเรือส ำรำญ Costa Firenze – เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

 La Fioretina Steakhouse    ชั น 5 

 Frutti di Mare (Seafood)    ชั น 5 

 Ristorante Casanova     ชั น 5 

 Teppanyaki      ชั น 5 

 Hot Pot      ชั น 5 

 

 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริกำรพร้อมไปกับควำมเพลิดเพลินในกิจกรรมต่ำงๆ ที่ได้รับ

กำรคัดสรรไว้บนเรือส ำรำญ Costa Firenze 

หมำยเหตุ  ทุกท่ำนสำมำรถเลือกซื อแพคเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่ำงที่อยู่บนเรือส ำรำญตลอดกำร

เดินทำง เพียงใช้ CRUISE CARD ในกำรสั่งซื อ รำยละเอียดของแพคเกจสำมำรถขอ

ได้จำกเจ้ำหน้ำที่บนเรือส ำรำญ 

 

วนัจนัทร์ที ่2 พ.ย. 63  สหีนวุลิล,์ ประเทศกัมพชูำ (อสิระเลือกซื อทวัรเ์สรมิบนฝัง่) 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  

08.00 น. เรือส ำรำญ Costa Firenze เข้ำเทียบท่ำเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville)  

 *** อิสระให้ท่ำนเลือกซื อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทำงเรือมีบริกำรค่ะ*** 

 โดยแต่เดิมเมืองท่ำเรือนี รู้จักกันในนำม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตำกอำกำศ

ชำยทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชำ และยังเป็นเมืองท่ำ

ส ำคัญ โดยมีท่ำเรือน  ำลึกระดับสำกล (International 

Port) แห่งเดียวของกัมพูชำอีก และเป็นเมืองที่ติดอันดับ 

8 ในกำรจัดอันดับ 10 สุดยอดหำดในเอเชีย โดย

หนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศ

ออสเตรเลีย อิสระให้ท่ำนพักผ่อ  นในห้องพักส่วนตัว 

หรือ เพลิดเพลินไปกับบริกำรต่ำงๆ ที่เรือส ำรำญ Costa Firenze คัดสรรไว้ให้บริกำร 

หรือ เลือกที่จะไปเที่ยวชมเมืองสีหนุวิลล์ด้วยตนเอง  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  
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 ท่ำนสำมำรถเลือกเที่ยวชมเมืองสีหนุวิลล์ต่อได้ หรือท่ำนใดที่เหนื่อยล้ำกับกำรเที่ยวช่วง

เช้ำก็สำมำรถพักผ่อนบนเรือส ำรำญได้ หรือ เลือกใช้บริกำรและเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่

ทำงเรือได้จัดไว้เพ่ือท่ำน นอกจำกนี ท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริกำรของห้อง Spa & 

Fitness Center  

 *** ท่ำนจะต้องกลับขึ นเรือก่อนเวลำเรือออกจำกท่ำประมำณ 1.30 ชั่วโมง *** 

16.00 น. เรือส ำรำญ Costa Firenze ออกจำกท่ำเรือเมืองสีหนุวิลล์ 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  

 หลังอำหำรค่ ำ ชมกำรแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

ของท่ำน 

 

วนัองัคำรที ่3 พ.ย. 63 เกำะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื อทัวรเ์สริมบนฝัง่) 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  

07.00 น. เรือส ำรำญ Costa Firenze จอดทอดสมอเกำะสมุย 

 *** อิสระให้ท่ำนเลือกซื อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทำงเรือมีบริกำรค่ะ*** 

 กำรเดินทำงบนเกำะสมุย บนเกำะสมุยกำรเดินทำงค่อนข้ำงที่จะสะดวกสบำย มีถนนยำว

รอบเกำะประมำณ 50 กิโลเมตร ช่ือถนนทวีรำษฎร์ภักดี และยังมีรถสองแถววิ่งรอบเกำะ

ไว้ให้บริกำร ตั งแต่เวลำ 6.00 - 21.00 น. รำคำเริ่ม

ตั งแต่ 30 บำท ไปจนถึง 60 บำท ตำมแต่ระยะทำง 

ในส่วนของรถแท็กซี่ในเรื่องของรำคำตำมแต่ท่ำน

ตกลงกับผู้ให้บริกำร  ไม่มีมิ เตอร์  หรือท่ำนใด

อยำกจะเช่ำรถขับเองก็มีให้บริกำรตั งแต่รถยนต์

จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้ำนที่ให้บริกำรเช่ำรถจะอยู่

แถวๆ ท่ำเรือดอนสัก ซึ่งมีให้ท่ำนเลือกใช้บรืกำร

หลำยร้ำน รำคำก็แตกต่ำงกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200 บำท รถจิ๊ป 800 บำท ต่อวัน 

มอเตอร์ไซค์รับจ้ำงบนเกำะสมุยก็มีให้บริกำรเช่นกัน แต่รำคำอำจจะแพงกว่ำรถสองแถว

สักหน่อย โดยเริ่มต้นที่ 30 บำท  

 สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจในเกำะสมุย เกำะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญที่มีช่ือเสียง

มำกมำยและหลำกหลำยรูปแบบ เช่น หำดเฉวง หำดละไม หำดท้องตะเคียน หำดแม่น  ำ 

หำดหน้ำทอน หินตำหินยำย น  ำตกหน้ำเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม 

เป็นต้น 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

บ่ำย ท่ำนสำมำรถเลือกเที่ยวชมเกำะสมุยต่อได้ หรือท่ำนใดที่เหนื่อยล้ำกับกำรเที่ยวช่วงเช้ำก็

สำมำรถพักผ่อนบนเรือส ำรำญได้ หรือ เลือกใช้บริกำรและเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่ทำง

เรือได้จัดไว้เพ่ือท่ำน นอกจำกนี ท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริกำรของห้อง Spa & Fitness 

Center  

 *** ท่ำนจะต้องกลับขึ นเรือก่อนเวลำเรือออกจำกท่ำประมำณ  1.30 ชั่วโมง *** 

18.00 น. เรือส ำรำญ Costa Firenze ออกจำกท่ำเรือเกำะสมุย เพ่ือมุ่งหน้ำสู่ท่ำเรือแหลมฉบัง 
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ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  

 หลังอำหำรค่ ำ ชมกำรแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 

 

วนัพธุที ่4 พ.ย. 63  ลอ่งน่ำนน  ำสำกล 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ  

 อิสระให้ท่ำนได้พักผ่อนตำมอัธยำศัยในห้องพักของท่ำน หรือเลือกที่จะไปออก ก ำลัง

กำยรับอรุณด้วยกำรจ๊อกกิ งบนชั นดำดฟ้ำ หรือหำกต้องกำรฟิตร่ำงกำยท่ำนควรเลือกใช้

บริกำรของห้อง Fitness Center ส่วนท่ำนที่ช่ืนชอบกำรช้อปปิ้ง ก็สำมำรถเพลิดเพลิน

ไปกับกำรเลือกชม เลือกซื อ สินค้ำที่ระลึก สินค้ำแบรนด์ต่ำง ๆ ที่ร้ำน Duty Free ซึ่ง

รำคำถูกมำก ๆ บนเรือส ำรำญ Costa Firenze ส ำหรับท่ำนที่ชอบกำรเส่ียงดวง บนเรือ

ส ำรำญมีห้อง Casino ทั งนี ยังสำมำรถเข้ำคลำสต่ำงๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้ำ 

เช่น กำรสอนเต้นร ำ กำรสอนแกะสลัก กำรท ำอำหำร กำรสอนพับผ้ำขนหนูรูปสัตว์ต่ำง ๆ 

กำรสอนนวดแบบผ่อนคลำย และอื่น ๆ อีกมำกมำย ที่ทำงเรือส ำรำญจัดไว้ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของท่ำนได้เป็นอย่ำงดี  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  

บ่ำย อิสระให้ท่ำนได้เลือกใช้บริกำร หรือเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือ

ส ำรำญ Costa  Firenze ตำมอัธยำศัย อำทิ The Snake Game, Musical Quiz, The 

Towel Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไป

กับ Super Karaoke ที่  Disco 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ 

 หลังอำหำรค่ ำ ชมกำรแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

ของท่ำน 

 

 

 

 

 

 ***ในวันนี ท่ำนจะได้รับป้ำยติดกระเป๋ำแถบสีต่ำงๆ ทุกท่ำนต้องแยกของใช้ที่จ ำเป็น

รวมถึงของมีค่ำไว้ในกระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก ส่วนของใช้ที่ไม่จ ำเป็นไว้ในกระเป๋ำ

เดินทำงใบใหญ่แล้วน ำมำวำงหน้ำห้องของท่ำนก่อนเวลำเที่ยงคืน จำกนั นทำงเจ้ำหน้ำที่

เรือที่เป็นผู้ดูแลจะมำเก็บกระเป๋ำเดินทำงของท่ำนไปและท่ำนจะได้รับบิลค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 

ที่ใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่ำนจะต้องท ำกำรตรวจเช็คก่อนท ำกำรช ำระเงินในวันรุ่งขึ น ส ำหรับ

ท่ำนที่ช ำระผ่ำนบัตรเครดิต ทำงเรือจะหักค่ำใช้จ่ำยของท่ำนตำมหมำยเลขบัตรเครดิตที่

ท่ำนผูกไว้โดยอัตโนมัติ*** 

 



 

Page 6 of 11 
 
GRP FIJH 1101: UPDATE 20-Jan-20 

วนัพฤหสับดีที ่5 พ.ย. 63  สิงคโปร ์– กรงุเทพฯ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญฯ  

08.00 น. เรือส ำรำญ COSTA FORTUNA เข้ำเทียบท่ำสิงคโปร์ (ตำมเวลำท้องถิ่นประเทศ

สิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจหนังสือดินทำงและ

ศุลกำกรแล้ว เชิญท่ำนรับกระเป๋ำและสัมภำระกำรเดินทำงตำมแถบสีที่ท่ำนได้ติดไว้กับ

กระเป๋ำที่ทำงเรือให้มำ จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงนั่งรถเข้ำสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ผ่ำนชมเมือง

สิงคโปร์ ที่มีกำรจัดกำรผังเมืองได้อย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอำด ซึ่งล้อมรอบด้วย

ท ำเนียบรัฐบำล ศำลฎีกำและศำลำว่ำกำรเมือง ชมถนนอลิซำเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิว

ริมแม่น  ำสิงคโปร์ น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน 

(Merlion) หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศ

สิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลำนี หันหน้ำออก

ทำงอ่ำวมำรินำ (Marina Bay) มีทัศนียภำพที่สวยงำม 

บันทึกภำพโรงละครริมน  ำเอสพลำนำด (Esplanade) 

อำคำรที่มีลักษณะคล้ำยทุเรียนขนำดยักษ์  โดยมีฉำกหลังเป็นสิงคโปร์ฟลำยเออร์ 

(Singapore Flyer) ชิงช้ำสวรรค์ขนำดยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก มีควำมสูงเท่ำกับตึก 42 

ชั น หรือ 165 เมตร ชมทิวทัศน์ริมอ่ำวที่ มำรินำเบย์ แซนด์ (Marina Bay Sand) คำสิโน

สุดหรูใจกลำงเมืองสิงคโปร์ เป็นอำคำรในสถำปัตยกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของ

สิงคโปร์ ประกอบด้วย อำคำร 3 หลังและสวนลอยฟ้ำ ซึ่งมีรูปร่ำงคล้ำยเซิร์ฟบอร์ด (surf 

board) โดยมีนัยด้ำนฮวงจุ้ยในกำรที่จะพำสิงคโปร์ผ่ำนคลื่นลมทำงเศรษฐกิจไปได้

ด้วยดี หรือเลือก  อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่ำนกำรค้ำช่ือดังของสิงคโปร์ย่ำน ถนนออร์ชำร์ด ที่

เต็มไปด้วยสีสันของสินค้ำหรูหรำหลำกแบรนด์จำก ทั่วโลกที่สลับกันมำลดรำคำใน

ห้ำงสรรพสินค้ำนับสิบ ๆ แห่ง อำทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 

313@Somerset อิสระท่ำนเลือกรับประทำนอำหำรกลำงวันและค่ ำตำมอัธยำศัย 

xx.xx น. พร้อมที่จุดนัดหมำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินซำงฮี ประเทศสิงคโปร์ 

xx.xx น. น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่สนำมบินดอนเมือง โดยสำยกำรบิน xx เที่ยวบินที่ xx xxx 

xx.xx น. เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ 

### 

 

เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **นกสกู๊ต** 

15.00 น. พร้อมที่จุดนัดหมำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรียมตัว

เดินทำงและผ่ำนขั นตอนกำรเช็คอิน 

18.00 น. เดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที ่TR 616 

19.25 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 
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เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **สิงคโปร์ แอร์ไลน์** (ลงสนำมบินสุวรรณภูมิ) 

15.00 น. พร้อมที่จุดนัดหมำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรียมตัว

เดินทำงและผ่ำนขั นตอนกำรเช็คอิน 

18.15 น. เดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่SQ 978 

19.35 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

 

เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **เจ็ทสตำร์** (ลงสนำมบินสุวรรณภูมิ) 

16.00 น. พร้อมที่จุดนัดหมำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรียมตัว

เดินทำงและผ่ำนขั นตอนกำรเช็คอิน 

19.15 น. เดินทำงกลับสู่กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิน เจ็ทสตำร์ เที่ยวบินที ่3K 513 

20.40 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

 

เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **ไทยไลอ้อนแอร์** 

16.30 น. พร้อมที่จุดนัดหมำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรียมตัว

เดินทำงและผ่ำนขั นตอนกำรเช็คอิน 

20.30 น. เดินทำงกลับสู่กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 105 

21.30 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

 

เดินทำงด้วยสำยกำรบิน **แอร์เอเชีย** 

16.30 น. พร้อมที่จุดนัดหมำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์เพ่ือเตรียมตัว

เดินทำงและผ่ำนขั นตอนกำรเช็คอิน 

20.40 น. เดินทำงกลับสู่กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 350 

22.05 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

 

************************** 
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อตัรำคำ่บรกิำร 
 

แบบหอ้งพกั 
ผูใ้หญท่ำ่นละ 

(พกัหอ้งละ 2 ทำ่น) 

ผูใ้หญท่ำ่นที ่3 และ 

4 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น) 

เดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 

ป ี

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น) 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่ 

หอ้งพกัแบบไมม่ี

หนำ้ตำ่ง 19,999 

17,999 14,999 

10,000 

หอ้งพกัแบบมหีนำ้ตำ่ง 23,999 13,000 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 27,999 16,000 

 

- เมืองที่เรือจอดเทียบท่ำหรือเส้นทำงต่ำงๆ ที่เรือล่องเข้ำรวมถึงเวลำกำรเดินทำงในแต่ละวัน อำจมีกำร

เปลี่ยนแปลงซึ่งขึ นอยู่ที่ดุลยพินิจของกัปตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เนื่องด้วยสภำพอำกำศ 

หรือเหตุกำรณ์ไม่คำดคิด ที่มีผลกับรำยกำรข้ำงต้น 

- รูปภำพในโปรแกรมเป็นภำพเพ่ือกำรโฆษณำเท่ำนั น 

 

แบบห้องพักบนเรือ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 

ขนาด 16 ตารางเมตร 

 

ห้องพักแบบมหีนา้ต่าง  

ขนาด 18 ตารางเมตร 
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อัตรำค่ำบริกำรนี รวม; 

☑ ค่ำห้องพักบนเรือส ำรำญ 4 คืน ตำมแบบห้องพักที่ท่ำนเลือก (พักห้องละ 2 ท่ำน) 

☑ ค่ำต๋ัวเครื่องบินชั นประหยัด ตำมที่ระบุในรำยกำร 

☑ ค่ำอำหำรบนฝั่งตำมรำยกำรที่ระบุ 

☑ ค่ำอำหำรบนเรือส ำรำญตำมรำยกำรที่ระบุ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือ

ส ำรำญ 

☑ ค่ำรถรับ – ส่ง และทัวร์ตำมรำยกำรที่ระบ ุ

☑ ค่ำภำษีสนำมบิน และภำษีท่ำเรือ 

☑ หัวหน้ำทัวร์คนไทยดูแลตลอดกำรเดินทำง 

☑ ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้ำทัวร์ และ คนขับรถ  

☑ ค่ำขนกระเป๋ำซึ่งสำยกำรบินมีบริกำรส ำหรับกระเป๋ำท่ำนละ 1 ใบ น  ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ หำก

น  ำหนักหรือจ ำนวนของกระเป๋ำเกินกว่ำที่ก ำหนดท่ำนอำจต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยโดยตรงกับสำยกำรบินที่

เคำน์เตอร์เช็คอิน 

☑ ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำง วงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส ำหรับผู้ที่อำยุ

ไม่เกิน 70 ปี) 

☑ ค่ำรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ส ำหรับผู้ที่อำยุไม่เกิน 70 ปี) 

*** ค่ำประกัน และ ค่ำรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทำงที่มีอำยุเกิน 80 ปี *** 

ห้องพักแบบมรีะเบยีง 

ขนาด 22 ตารางเมตร 
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อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม; 

☒ ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

☒ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 

☒ ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจำกที่ระบุในโปรแกรม 

☒ ค่ำประกันภัยบนเรือ 

☒ ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่ำนละ USD 46.50 (ช ำระบนเรือ)  

☒ ค่ำใช้จำ่ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่ง / ห้องพัก 

⁜ บริษัทฯ ขอรับช ำระเงินค่ำทัวร์เต็มจ ำนวนทันที ภำยหลังจำกมีกำรยืนยันจำกทำงบริษัทภำยใน 3 วัน 

⁜ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทำง ผู้โดยสำรสำมำรถเปลี่ยนช่ือผู้เดินทำงได้ก่อนวันเดินทำง 45 วัน 

และจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนช่ือครั งละ 3,000 บำท/ช่ือ/ครั ง หรือตำมรำคำที่สำยกำรบิน และบริษัทเรือ

ส ำรำญเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยมำอีกครั ง 

⁜เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช ำระโดยตรงกับ

ทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดย

ทั งหมด 

⁜ เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี เป็นแบบเหมำแพคเกจ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร ไม่ว่ำ

กรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

⁜ หำกมกีำรยกเลกิกำรเดนิทำง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ ทกุกรณี 

เงื่อนไข และ หมำยเหตุ 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเง่ือนไขทั งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

⁜คณะเดินทำงต้องมีสมำชิกอย่ำงน้อย 25 ท่ำนและทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ

เปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงในกรณีที่สมำชิกไม่ครบตำมจ ำนวนดังกล่ำว 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำค่ำบริกำรในกรณีที่มีกำรขึ นรำคำค่ำต๋ัวเครื่องบิน ค่ำภำษี

น  ำมัน หรือมีกำร 

ประกำศขึ นหรือลดค่ำเงินบำท หรืออัตรำแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทำง 

⁜บริษัทฯ มีสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรพำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดท ำกำรโดยจะจัดหำสถำนที่

ท่องเที่ยวอื่นเพ่ือทดแทน  

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวตำมควำมเหมำะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับสภำวะของสำย

กำรบิน โรงแรม สภำวะทำงกำรเมือง และภัยธรรมชำติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัท โดยถือ

ผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ 
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กำรนัดหยุดงำน กำรก่อกำรจลำจล ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน กำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำหรือออกนอกประเทศ 

เป็นต้น 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ หำกทำงเรือส ำรำญ มีกำรแจ้งเปลี่ยนท่ำเรือในกำร

จอด หรือแจ้งเปลี่ยนเส้นทำง เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศไม่เอื ออ ำนวยโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้

เดินทำงเป็นหลัก 

⁜บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ นจำกกำรออกนอกประเทศไทย กำรถูกห้ำมเข้ำประเทศนั นๆ กำรน ำ

ส่ิงของผิดกฎหมำยไปหรือกลับระหว่ำงกำรเดินทำง เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง และควำมประพฤติที่ส่อไป

ในทำงเส่ือมเสียและผิดกฎหมำย 

⁜กำรไม่รับประทำนอำหำรในบำงมื อ ไม่เที่ยวตำมรำยกำรท่องเที่ยว กำรออกหรือเข้ำกรุ๊ปก่อนหรือหลัง

ตำรำงรำยกำรที่ก ำหนดทำงบริษัทฯขออนุญำตไม่หักคืนค่ำใช่จ่ำยในส่วนที่ไม่ได้รับบริกำรนั นๆ 

⁜กรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน  ำเงิน) / หนังสือเดินทำงนักกำรทูต (เล่มสีแดง) ในกำร

เดินทำงกับคณะ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกประเทศใดก็ตำม เพรำะโดยปกติ

กำรท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทำงบุคคลธรรมดำเท่ำนั น (เล่มสีเลือดหมู) 

⁜กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผู้โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมกับคณะ หำกท่ำนต้องกำรเลื่อนวันเดินทำง

ทั งขำไปและขำกลับท่ำนจะต้องแจ้งกับทำงบริษัทฯ เพ่ือท ำกำรตรวจสอบสถำนะที่นั่งในวันเดินทำงที่ท่ำน

ต้องกำรเปลี่ยน และผู้โดยสำรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บ และเป็นผู้

ก ำหนด 

⁜ถ้ำทำงบริษัทได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว และต้องกำรยกเลิกกำรใช้ต๋ัว ผู้เดินทำงต้องรอเงินคืน (refund) 

ระยะเวลำตำมระบบและเงื่อนไขของสำยกำรบินนั นๆ (เฉพำะกรณีที่สำมำรถท ำกำรคืนต๋ัว หรือ refund ได้

เท่ำนั น) 

⁜หำกท่ำนไม่เดินทำงกลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขำกลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั นไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ 

⁜ในกรณีที่ลูกค้ำซื อต๋ัวเครื่องบินเองและมำเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้ำต้องเดินทำงมำพบคณะเอง

และรับผิดชอบ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำพบคณะเอง 

⁜ท่ำนที่จะออกต๋ัวภำยในประเทศ โปรดสอบถำมทำงบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยันกำรเดินทำง หำกไม่ได้รับกำร

ยืนยันจำกทำงบริษัทฯ และได้ท ำกำรออกต๋ัวไปแล้วนั น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆทั งสิ น 

⁜หลังจำกกำรจอง และ ช ำระเงินมัดจ ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้

ข้ำงต้น 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, 

ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนยีมของตัว๋และภาษนี า้มนัและ

อื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอีกครั ง 


