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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ Costa Firenze เริ่มต้นเพียง 5,999.- 

เส้นทำง แหลมฉบัง - ฟู่หม ี(โฮจิมินห์) - แหลมฉบัง 5 วัน 4 คืน   
สนุกกับปำร์ตี้บนเรือ ธีม Theme Wonderland Party & Theme Gatsby The Star 

และ ดินเนอรช์ุดไทย 
 

 

 

 

 

ระบบป้องกัน COVIC-19 แบบเข้มข้นที่สุด / เดินทำงพร้อมเจำ้หน้ำที่ คอยอ ำนวยควำมสะดวก  
 

รำคำโปรโมชั่น!! เมื่อจอง และช ำระยอดเต็ม ภำยใน 15 มี.ค. 64  
 
หมำยเหตุ ส ำคัญท่ีสุด 

1. กำรเดินทำงครั้งนี้ ผู้โดยสำรทั้งหมดเป็นคนไทย หรือต่ำงชำติที่พ ำนักในประเทศไทยมำเป็นเวลำนำนแล้ว  
2. กำรขำยครั้งนี้ทั้งหมด เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำงต่ำงประเทศไม่สำมำรถท ำกำรจองได้ 
3. เรือส ำรำญล ำนี้เป็นเรือส ำรำญล ำใหม่ และยังไม่มีกำรเปิดให้ผู้โดยสำรขึ้นเรือเลย แต่จะเป็นกำรน ำเรือแบบไม่มีผู้โดยสำร 

มำยังเอเซีย และพนักงำนบนเรือส ำรำญทุกคนมีกำรผ่ำนกำรตรวจเชื้อโรค รวมถึงหำกก่อนเดินทำงมีวัคซีนป้องกันเชื้อโรค 
ทำงเรือจะให้พนักงำนบนเรือทุกคนรับกำรฉีดวัคซีนทันที 

4. ระบบรักษำควำมสะอำด และป้องกันเชื้อโรค แบบเข้มงวดสูงสุด 
5. มีกำรท ำควำมสะอำดทุกจุดบนเรือส ำรำญ ในทุกช่วงเวลำ 
6. ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกทำงรัฐบำลมีประกำศห้ำมกำรเดินทำง หรือ สถำนกำรณ์ไม่ปลอดภัยส ำหรับกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินทั้งหมดที่ทำงลูกค้ำได้ช ำระเงินมำแล้ว แบบเต็มจ ำนวน ตำมจ ำนวนเงินจริงที่ได้ช ำระเงินมำ โดยไม่มีกำรหัก
อะไรทั้งสิ้น 

 

ไม่รวม ค่ำภำษีท่ำเรือ ท่ำนละ 4,900 บำท - ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ (ก ำหนด ณ วันที่ 01กุมภำพันธ์ 2564 ) 
ส ำหรับห้องพักแบบ INSIDE / OCEANVIEW / BALCONY (ช ำระวันสุดท้ำยบนเรือ) 

ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 62 USD / เด็ก (อำยุระหว่ำง 3 ปขีึ้นไป-13 ป)ี ท่ำนละ 31 USD 
ส ำหรับห้องพักแบบ  MINI SUITE / SUITE (ช ำระวันสุดท้ำยบนเรือ) 
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ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 74 USD / เด็ก (อำยุระหว่ำง 3 ปขีึ้นไป-13 ป)ี  ท่ำนละ 37 USD 
 

 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่25-29 พฤศจิกำยน 64              รำคำเริ่มต้น ห้องพักไม่มหีน้ำต่ำง เพียง  5,999.- 
รำคำโปรโมชั่น!! เมื่อจอง และช ำระยอดเต็ม ภำยใน 15 มี.ค. 64  

 

 สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
อิสระเดินทำงเอง จำกกรุงเทพฯ (ไม่รวมค่ำรถรับส่ง กรุงเทพฯ-ท่ำเรือ-กรุงเทพฯ โปรดสอบถำมค่ำบริกำรกับเจ้ำหน้ำที่เพิม่เติม) - 
ท่ำเรือแหลมฉบัง - บ่ำย อิสระเช็คอินขึ้นเรือ - เรือออก 17.00 PM - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
At Sea (Cruising) น่ำนน้ ำสำกล (พิเศษ! ฟังบรรยำย ท ำอย่ำงไรให้ มีโชคลำภ เทคนิคเสริมดวงเพิ่มควำมปังของแต่ละรำศี กับ 
อ.คฑำ ชินบัญชร พร้อมเคล็ดลับ กำรไหว้เจ้ำขอพรให้ได้ผลดีที่สุด) - อิสระพักผ่อน หรือท ำกิจกรรมหลำกหลำยบนเรือ - ร่วมปำร์ตี้
บนเรือ ตีม : Wonderland Party 

วันที่3 
Arrival 7.00 PM เรือเดินทำงถึง เมืองฟู่หมี เวียดนำม (โฮจิมินห์) - อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง - เย็นเรือออกจำกฝั่ง - ร่วม
ปำร์ตี้บนเรือ ตีม : Gatsby The Star 

วันที่4 At Sea (Cruising) น่ำนน้ ำสำกล - พักผ่อน หรือร่วมท ำกิจกรรมหลำกหลำยบนเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที5่ เรือเดินทำงถึงท่ำเรือแหลมฉบงั - อิสระเดินทำงกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 
 

วันแรก  ท่ำเรือแหลมฉบัง - น่ำนน้ ำสำกล 

........  อิสระเดินทางเอง สู่ ท่าเรือแหลมฉบัง หรือ  
เลือกใช้บริกำรรถรับส่ง กรุงเทพฯ-ท่ำเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ (สอบถำมค่ำบริกำรเพิ่มเติม) 

หมำยเหตุ รถรับส่ง ส าหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ ข้าง
สวนจุฬา 100 ปี บริเวณหลังตลาดสามย่าน และกรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ในวันจองทัวร์ทันท ี หรือสามารถแจ้งเพ่ิมการ
ส ารองรถ  ล่าช้าได้ไม่เกิน 30 วันท าการขึ้นไป ก่อนการเดินทาง  

                     (รำคำทัวร์ ไม่รวมค่ำบริกำร รถรับ-ส่งท่ำเรือ โปรดช ำระพร้อมค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน) 

 (ส ำคัญมำก ***ทุกท่ำน ต้องเตรียมหนังสือเดินทำงที่มีอำยุไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนขึ้นไปมำที่ท่ำเรือด้วย) 
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ก่อนที่เรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลักสำกล (Muster Drill) 
โดยขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่ำนได้  

ที่แผ่นป้ำยด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน*** 
ช่วงบ่ำย น ำทุกท่ำนเช็คอินขึ้นเรือ ณ.ท่ำเรือแหลมฉบัง ทุกท่ำนต้องเตรียมเอกสำรกำรเดินทำง และผ่ำนวิธีกำรตรวจคน

เข้ำ-ออก ประเทศ  ลูกค้ำทุกท่ำนควรเข้ำห้องพัก และน ำบัตรประจ ำตัวบนเรือของตนเองท่ีวำงอยู่ในห้องพัก ของ
ทุกท่ำนมำท ำกำรลงทะเบียน ณ.จุดลงเบียนอัตโนมัติ บนเรือส ำรำญ 

ค่ ำ ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยัง
สามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือ
ส าราญ COSTA FIRENZE  

หมำยเหตุ  ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง 
 
 
 

 
 
 

17.00 น. เรือส าราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่ น่านน้ าสากล 
ค่ ำ ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยัง

สามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือ
ส าราญ COSTA FIRENZE  

หมำยเหตุ  ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง 

วันที่สอง อิสระบนเรือส ำรำญ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FIRENZE  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FIRENZE  

อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อม 
ไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ 
ที่ได้รับการคัดสรรไว้บน เรือส าราญ COSTA 

FIRENZE 
ช่วงบ่ำย ส ำหรับท่ำนทีไ่ด้รับสิทธิ์เข้ำร่วมรับฟังค ำ 
  บรรยำย กับอำจำรย์ คฑำ ชินบัญชร  (บริเวณห้องเธียเตอร์ ชั้น 4-5 ของ 

เรือส ำรำญ ) 
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สุดพิเศษ! ร่วมฟังค ำบรรยำย ท ำอย่ำงไรให้ มีโชคลำภ เทคนิคเสริมดวงเพิ่มควำมปังของแต่ละรำศี  กับ อ.คฑำ 
ชินบัญชร พร้อมเคล็ดลับ กำรไหว้เจ้ำขอพร ให้ได้ผลดีที่สุด  
!!! สุดเก๋ ส ำหรับ 2 ท่ำน ผู้โชคดีจะได้ เช็คดวง ตรงกับ อ.คฑำ บนเรือส ำรำญ (จับรำงวัล ในช่วงเวลำกำร
บรรยำย) 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ  
 ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ 

เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือส าราญ COSTA FIRENZE  
                  สุดพิเศษกับงำนปำร์ตี้บนเรือ THEME WONDERLAND PARTY 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สำม ฟูห่มี เวียดนำม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FIRENZE 
07.00 น. เรือส าราญ COSTA FIRENZE จอดทอดสมอท่าเรือฟู้หมี (Phu My) เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวได้เลย  

*** อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทำงเรือมีบริกำร*** 

 
 
 
 
 
 

 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือส าราญ 
COSTA FIRENZE 

เที่ยง รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FIRENZE 
         อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือส าราญ   

COSTA FIRENZE 
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ค่ ำ ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ COSTA FIRENZE 
 
 
 

 
ปำร์ตี้บนเรือ THEME GATSBY THE STAR 

 

 
 
 
 

 

วันที่สี่  น่ำนน้ ำสำกล  อิสระพักผ่อนบนเรือส ำรำญ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือ 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  

ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มี เอกสารวางไว้ให้
ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไป
กับความเพลิดเพลิน 
ม้ือดินเนอร์ในตีม ชุดไทย 
 
 
 
 

THAI 
STYLE 
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วันที่ห้ำ  ท่ำเรือแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ COSTA FIRENZE 
08.00 น. เรือส าราญ COSTA FIRENZE เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับ

กระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ  
ส ำหรับคณะท่ำนที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ำกลับสู่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะ  
 

รำคำโปรโมชั่น!! เมื่อจอง และช ำระยอดเต็ม ภำยใน 15 มี.ค. 64  
อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) วันที่ 25-29 พฤศจิกำยน 2564 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 

ไม่รวมค่ำภำษีท่ำเรือ ทำ่นละ 4,900 บำท - ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ (ก ำหนด ณ วันท่ี 01 กุมภำพันธ์ 2564 ) 
ส ำหรับห้องพักแบบ  INSIDE / OCEANVIEW / BALCONY  (ช ำระวันสดุท้ำยบนเรือ) 

ผู้ใหญ ่ท่ำนละ 62 USD / เดก็ (อำยุระหว่ำง 3 ปีขึ้นไป-13 ปี) ทำ่นละ 31 USD  
ส ำหรับห้องพักแบบ  MINI SUITE / SUITE (ช ำระวนัสุดท้ำยบนเรือ)  

ผู้ใหญ ่ท่ำนละ 74 USD / เดก็ (อำยุระหว่ำง 3 ปีขึ้นไป-13 ปี)  ทำ่นละ 37 USD 

ข้อควำมส ำคัญ   หากเกิดปัญหาในการเดินทางครั้งนี้ ส าหรับเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปิดท่าเรือ โรค
ระบาด หรือเหตุผลอื่นๆ หากผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินท้ังหมดที่ได้มีการช าระเงินมาให้กับ
ทางบริษัทฯ  
หมำยเหตุ ส ำหรับเด็กทำรถอำยุ 6 เดือน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องเป็นท่ำน 3-4 ของห้องพักเท่ำนั้น เสียค่ำใช้จ่ำย 6,500 บำท 

ประเภทห้องพักบนเรือ 
COSTA FIRENZE 

 ผู้ใหญ่ท่ำนละ  
พัก 2 ท่ำนต่อห้อง  

พักเดี่ยว 
  พักท่ำนที่ 3-4 ส ำหรับเด็ก 

อำยุ 4-12 ปี  
 พักท่ำนที่ 3-4 
 ส ำหรับผู้ใหญ่  

        Inside Classic  
5,999 

ราคาปกติ 13,999 15,999 

2,999 
 

4,999 
 

       INSIDE PREMIUM 6,999 
    Oceanview Classic 8,999 

19,999 
  OCEANVIEW PREMIUM 9,999 
       Balcony Classic 12,999  

24,999 
   BALCONY PREMIUM 13,999 
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บริกำรรับจัดทัวร์ใน และนอกประเทศ แบบคณะส่วนตัว สอบถำมได้ที่ 0 2116 6395 
 

ชนิดและประเภทห้องพัก บนเรือ COSTA FIRENZE 
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กำรช ำระเงิน  
* โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน เฉพำะส่วนรำคำห้องพัก  หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่ง
ส าเนาบัตรประชาชน (ท่ีสะกดชื่อ และนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ออกตั๋วเครื่องบิน, น าส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
มาได้ที ่Fax 0 2116 6423   (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมี
สิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) หรือ LINE ID : @cruisedomain 

* รำคำโปรโมชั่น!! เมื่อจอง และช ำระยอดเต็ม ภำยใน 15 มี.ค. 64 เท่ำนั้น 
* ช ำระค่ำภำษีท่ำเรือ จ ำนวน 4,900 บำท ภำยในวันที่ 1 พฤษภำคม 2564 
* เมื่อช าระค่าบริการยอดเต็มจ านวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปรง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม    
o ห้องพักบนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงินมา) 
o อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ ตามท่ีทางเรือส าราญ ก าหนดว่ารวมอยู่ในราคาทัวร์แล้วเท่านั้น   
o ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่งจากกรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง ไป-กลับ เฉพาะท่านที่จองในช่วงโปรโมชั่นที่ทางบริษัทฯก าหนดไว้

เท่านั้น 
o เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ลูกค้าส ารองจ่าย และท าเบิกคืนภายหลังได้ ) 
ค่าทิปพนักงานบนเรือส าราญ ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมส าหรับการล่องเรือส าราญ ในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปช าระเองบนเรือ
และจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ 

***** หมำยเหต ุส ำหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสำมำรถซื้อเพิ่มเติมบนเรอืได้เลย **** 
อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ( เป็นอัตรำที่ก ำหนด ไว้ ณ.วันที่ 01 กุมภำพันธ์ 2564 ) 
2. ส ำหรับห้องพักแบบ  INSIDE / OCEANVIEW / BALCONY  (ช ำระวันสุดท้ำยบนเรือ) 

ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 62 USD / เด็ก ( อำยุระหว่ำง 3 ปีขึ้นไป-13 ปี ) ท่ำนละ 31 USD  
ส ำหรับห้องพักแบบ  MINI SUITE / SUITE (ช ำระวันสุดท้ำยบนเรือ)  
ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 74 USD / เด็ก ( อำยุระหว่ำง 3 ปีขึ้นไป-13 ปี )  ท่ำนละ 37 USD  

3. ค่ำภำษีท่ำเรือ ท่ำนละ 4,900 บำท 
4. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือส าราญจอด 
5. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ และ ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
7.  ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
8.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
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กำรยกเลิก 
1. ยกเลิก 90 วันท ำกำรก่อนกำรเดินทำง จะเสียค่ำปรับกำรยกเลิกจ ำนวน 10,000 บำท ต่อ/ท่ำน 
2. ยกเลิก 45 วันท ำกำรก่อนกำรเดินทำง จะเสียค่ำปรับกำรยกเลิกจ ำนวน 15,000 บำท ต่อ/ท่ำน 
3. ยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันท ำกำรก่อนกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด  
4. ในทุกกรณีสำมำรถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำงได้ ก่อนกำรเดินทำง 15 วันท ำกำร แต่อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำรเปลี่ยนชื่อ 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทำงเรือส ำรำญ 
หมำยเหตุ : 

1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถ

ขอคืนค่าบริการได ้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อ

การจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงเวลาการดินทางของเรือส าราญ หรือ ปรับเปลี่ยน

ตารางการเดินทาง เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือน 
นับจำกวันที่ท่ำนต้องเดินทำง  กรณีอำยุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 

ควรรีบท ำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กับทำงบริษัทฯ อีกครั้ง หำกมีกำรผิดพลำด หรือท่ำน
ไม่สำมำรถเดินทำงได้เนื่องจำก หนังสือเดินทำงของท่ำนอำยุใช้งำนน้อยกว่ำที่ก ำหนด ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น    
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