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ทัวร์เรือสำราญ สำหรับคนไทย COSTA SERENA  

แหลมฉบงั - ล่องเรือ - ฟหูมี (โฮจิมินห)์ - ล่องเรือ - แหลมฉบงั 5 วนั 4 คืน 

(นดัรบั1จุดตามทีผู่จ้ดัก าหนดเท่านัน้)

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เลอืกรอบเวลาของอาหารมือ้ค ่าได ้
2. สามารถสัง่อาหารในรอบเชา้บางอยา่ง มาเสริฟ์ทีห่อ้งพกัได ้
3. หอ้งพกัอยูช่ ัน้ระดบับนกวา่ (บางบางสว่น อยูช่ ัน้เดยีวกนั) 
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!!! ส ำคญัมำก เตรียมหนังสือเดินทำงท่ี 

ไม่หมดอำยภุำยใน 6 เดือน น ำขึน้เรือส ำรำญ
ด้วย 

 

 

วนัแรก  ท่ำเรือแหลมฉบงั – น่ำนน ้ำสำกล 

หมำยเหต ุรถรบัสง่ ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการใชบ้รกิารรถรบั-สง่ จาก 
กรุงเทพ-ทา่เรอืแหลมฉบงั-กรุงเทพ สามารถขึน้รถไดท้ี ่
*********************** และกรุณาแจง้ใหก้บัทางเอเยน่ต์
ทราบล่วงหน้า ระหวา่งการท าจองทนัท ีและสามารถแจง้
เพิม่การส ารองรถ  ล่าชา้ไดไ้ม่เกนิ 30 วนั ก่อนการ
เดนิทาง  

08.00 น. พรอ้มกนั ณ.จุดนดัพบที ่กรุงเทพฯ ทุกทา่นท าการเชค็ชือ่
ก่อนขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มรบัเอกสารสว่นตวัเพือ่ใช้
ในการท าเชค็อนิทีท่า่เรอืแหลมฉบงั 

13.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่เรอืแหลมฉบงั จ.ชลบุร ีมเีจา้หน้าทีค่อย
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทา่น 

 
 
 
 
16.00 น. เรอืส าราญ COSTA SERENA ออกจากทา่เรอืแหลมฉบงั

ตดัผ่านอ่าวไทยสู ่น่านน ้าสากล 
ค ่า ทุกทา่นสามารถรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบน

เรอืส าราญ ตามรอบทีไ่ดม้เีอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพกั 
ทา่นยงัสามารถอสิระพกัผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้ม
ไปกบัความเพลดิเพลนิในกจิกรรมต่างๆ ทีไ่ดร้บัการคดั
สรรไวบ้เรอืส าราญ COSTA SERENA  
สดุพเิศษกบังานปารต์ีบ้นเรอื THEME COLORFUL 
NIGHTS PARTY 

 หมำยเหต ุทุกทา่นสามารถเลอืกซือ้แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืได ้
ตลอดการเดนิทาง 

 

*** ก่อนทีเ่รอืส าราญจะท าการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรอืจะมกีารซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล (Muster Drill) โดยขอให้
ผูโ้ดยสาร ทุกทา่นมารายงานตวัยงัจุดทีก่ าหนดไว ้โดยสงัเกตุจุดรวมพลของแต่ล่ะทา่นได ้ทีแ่ผน่ป้ายดา้นหลงัประตหูอ้งพกั

ของทา่น*** 
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วนัท่ีสอง  น่ำนน ้ำสำกล อิสระบนเรือ
ส ำรำญ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
COSTA SERENA อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการ
พรอ้มไปกบัความเพลดิเพลนิในกจิกรรมต่างๆทีไ่ดร้บัการ
คดัสรรไวบ้นเรอืส าราญ COSTA SERENA  อาทหิอ้งสปา
และศูนยส์ุขภาพ 2 ชัน้พรอ้มฟิตเนส หอ้งเซาน่าหอ้งนวด
และทรีทเมนท์ , ห้องนํ้าชาญี่ปุ่ น , ห้องพักผ่อน , ห้อง
อาบแดด (มคีา่ใชจ้่าย ตรวจสอบราคาไดบ้นเรอื) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 
บ่าย อสิระพกัผ่อน เลอืกเสีย่งโชคในคาสโิน ชอ้งป้ิงสนิคา้ปลอด

ภาษี Duty Free กลางทะเล หรอืเลอืกท ากจิกรรมบนเรอื
ส าราญ ความสนุกแบบ 360° สไลเดอรแ์ละสวนน ้า หอ้งสค
วอกคลบั บริการฟรีตัง้แต่ 3 ถึง 11 ปี พร้อมโปรแกรม
ส าหรบัเดก็ฟรแีละกจิกรรมภายใต้การดูแลบรกิารพีเ่ลี้ยง
เดก็ฟร ี

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ  
 ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มี

เอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพกั ท่านยงัสามารถอสิระพกัผ่อน 
ชมโชวร์ะดบับรอดเวยท่ี์ห้อง Theatre สดุอลงักำร ห้อง
คำสิโนและเกม ดิสโก้และเปียโนบำร ์"Minerva" (เวที
ส าหรบัการแสดงคาบาเร่ต์, ดนตรสีด, ฟลอร์เต้นร าของ
ตัวเอง) Salone Luna (เลานจ์ขนาดใหญ่พร้อมบาร์และ
เวทีทรงกลม) ดิสโก้เตก้าแพน (ดิสโก้ไนท์คลับพร้อม
โปรแกรมดเีจทุกคนื) 

 สุ ด พิ เ ศ ษ กั บ ง ำ น ป ำ ร์ ต้ี บ น เ รื อ  THEME 
WONDERLAND PARTY 
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วนัท่ีสำม  ฟหูมี (โฮจิมินห)์ เวียดนำมใต้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส ารญ 
08.00 น. เรอืส าราญ COSTA SERENA จอดเทียบท่าเรอื ฟูหม ี

(Phu My) ประเทศเวยีดนาม  

ซึง่สำมำรถเดินทำงเข้ำ  โ ฮ จิ มิ น ห์  ใ ช้ เ ว ล ำ
ประมำณ 45 นำที เมื่อเรอืเทียบท่าแล้วสามารถออก
จากเรือท่องเที่ยวได้เลย ท่านสามารถเลือกซื้อทวัร์ที่
ท่าน ชื่นชอบกบัทางเรอืส าราญ ได้เลย โดยพนักงาน
จะแจ้งเวลาออกจากเรอืและสถานที่นัดพบบนเรอื ส่วน
ท่านที่สะดวกเดนิทางท่องเที่ยวเอง สามารถลงจากเรอื
หลงัเวลาเรอืจอดประมาณ 1 ชัว่โมง  
ส าหรบัท่านใดที่ไม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรม
ต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนั โดยสามารถดไูด้
จาก ตารางกจิกรรมทีท่่านจะไดร้บัในแต่ละวนัทีห่อ้งพกั
ของทา่น หรอืพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

18.00 น. เรอืออกจากทา่เรอืฟูหม ี 
ค ่า         รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ ปำรต้ี์

บนเรือ THEME GATSBY THE STAR 

ส าคญั ** กรณุากลบัถงึเรอืก่อนเรอืออก 1 ชัว่โมง** 
(ราคายงัไม่รวมทวัรช์ายฝัง่ Shore Excursion) 
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วนัท่ีส่ี  น่ำนน ้ำสำกล อิสระบนเรือส ำรำญ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ  COSTA  

SERENA อสิระพกัผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกบั
ความเพลดิเพลนิในกจิกรรมต่างๆทีไ่ดร้บัการคดัสรรไวบ้นเรอื
ส าราญ COSTA SERENA  อาทหิอ้งสปาและศนูยส์ขุภาพ 2 
ชัน้พรอ้มฟิตเนส หอ้งเซาน่าหอ้งนวดและทรทีเมนท,์ หอ้งนํ้า
ชาญีปุ่่ น, หอ้งพกัผอ่น, หอ้งอาบแดด (มคี่าใชจ้่าย ตรวจสอบ
ราคาไดบ้นเรอื) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรอืส าอสิระ
พกัผอ่น เลอืกเสีย่งโชคในคาสโิน ชอ้งป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี
Duty Free กลางทะเล 

บ่าย ใหทุ้กทา่นอสิระท ากจิกรรมบนเรอืส าราญ ความสนุกแบบ 
360° สไลเดอรแ์ละสวนน ้า หอ้ง Squok Club บรกิารฟรตีัง้แต่ 
3 ถงึ 11 ปี พรอ้มโปรแกรมส าหรบัเดก็ฟรแีละกจิกรรมภายใต้
การดแูลบรกิารพีเ่ลีย้งเดก็ฟร ี(อาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ  
 ในค ่าคนืนี้ ธมีแบบชุดไทย ทุกทา่นสามารถเขา้รบัประทาน

อาหารตามรอบทีไ่ดม้เีอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพกั ทา่นยงั
สามารถอสิระพกัผอ่น ชมโชวร์ะดบับรอดเวยท่ี์ห้อง 
Theatre สดุอลงักำร ห้องคำสิโนและเกม ดิสโก้และเปียโน
บำร ์ "Minerva" (เวทสี าหรบัการแสดงคาบาเรต่,์ ดนตรสีด, 
ฟลอรเ์ตน้ร าของตวัเอง) Salone Luna (เลานจข์นาดใหญ่
พรอ้มบารแ์ละเวททีรงกลม) ดสิโกเ้ตกา้แพน (ดสิโกไ้นทค์ลบั
พรอ้มโปรแกรมดเีจทุกคนื)  

ส ำคญัช่วงค ำ่ **เรือจะมีใบแจ้ง หรือประกำศ สถำนท่ีและเวลำ เพ่ือให้ท่ำนรบัหนังสือเดินทำงคืน** 
ส่ิงท่ีท่ำนต้องเตรียมตวั : เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าอนัใหม่ให ้และก าหนดการลงจากเรอืใหท้า่น สง่ในหอ้งพกัของท่าน 

ใหท้า่นน ากระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ของทา่น วางไวห้น้าหอ้ง ก่อนเทีย่งคนืในวนัก่อนออกจากเรอื เพือ่ใหพ้นกังานน าลงไปทีท่า่เรอื 
ในวนัรุง่ขึน้ 

ปล.: แยกอุปกรณ์สว่นตวัและเสือ้ผา้ทีจ่ าเป็นตอ้งใชต้อนเชา้ รวมถงึสิง่ของทีท่า่นจ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งกลางคนื ใหท้า่นแยกใส ่
ในกระเป๋าใบเลก็ หรอืกระเป๋าถอื ส าหรบัใสย่าทีจ่ าเป็น ของมคีา่ เอกสารส าคญั และสิง่ของจ าเป็น 

** หำกท่ำนใดมีควำมประสงค ์ต้องกำรน ำกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ ลงด้วยตนเอง ไม่จ ำเป็นต้องวำงไว้ท่ีหน้ำห้องพกั** 
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วนัท่ีห้ำ  ท่ำเรือแหลมฉบงั- กรงุเทพฯ 

เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 
COSTA SERENA 

08.00 น. เรอืส าราญ เขา้เทยีบทา่แหลมฉบงั  
 หลงัเสร็จจากพธิีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรบั

กระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่ 
กรุงเทพฯ ส ำหรบัคณะท่ำนท่ีจองรถรบัส่งไว้ มุ่งหน้ำ
กลบัสู่ กรงุเทพฯ พร้อมคณะ 

 
 
 
 
 

 
 

  
   
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำคำโปรโมชัน่พิเศษ ไม่สำมำรถ ยกเลิกกำรเดินทำงได้ แต่สำมำรถเปล่ียนช่ือ 
ผูเ้ดินทำงได้ไม่น้อยกว่ำ 40 วนัท ำกำรก่อนเดินทำง  โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
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Inside Classic 
หอ้งไม่มีหน้าต่าง Classic 

ขนาด 13.9-14 ตรม. 

12,999 

โปรปิดกรุ๊ป 8,888 
21,110 
16,999 

7,110  
Early Bird 

3,999 

11,110 
Early Bird 

7,999 

Inside Premium 
หอ้งไม่มีหน้าต่าง Premium 

ขนาด 13.9-14 ตรม. 

13,999 

โปรปิดกรุ๊ป 9,888 
22,110 
17,999 

Oceanview Classic 
หอ้งมีหน้าต่าง Classic 

ขนาด  17.7-18 ตรม. 

14,999 

โปรปิดกรุ๊ป 10,888 

23,110 
18,999 

Oceanview Premium  
หอ้งมีหน้าต่าง Premium 

ขนาด  17.7-18 ตรม. 

15,999 

โปรปิดกรุ๊ป 11,888 

24,110 

19,999 

Balcony Classic 
หอ้งมีระเบียงส่วนตัว Classic 

ขนาด  17-20.4 ตรม. 

17,999 

โปรปิดกรุ๊ป 13,888 

26,110 
21,999 

Balcony Premium  
หอ้งมีระเบียงส่วนตัว Premium 

ขนาด  17-20.4 ตรม. 

18,999 

โปรปิดกรุ๊ป 14,888 

27,110 
22,999 

Mini Suite 
หอ้งมินิสวีท มีระเบยีงสวนตัว 

ขนาด  23-26.6 ตรม. 

24,999 

โปรปิดกรุ๊ป 20,888 

45,110 

40,999 

10,110 
Early Bird 

5,999 

14,110 
Early Bird 

9,999 

Promotion ปิดกร ุป๊ ลดอีก 4,111! จองด่วนจ ำนวนจ ำกดั 
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อตัรำน้ีเป็นรำคำเร่ิมต้น อำจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจำกกำรเรียกเกบ็เซอรช์ำรจ์ช่วงวนัหยดุพิเศษของท่ีพกั, 
อตัรำแลกเปล่ียนเงินต่ำงประเทศ, มีจ ำนวนผูเ้ดินทำงไม่ถึงตำมท่ีระบใุนรำยกำร ฯลฯ 
อตัรำน้ีส ำหรบัคนไทยเท่ำนัน้ / เดก็อำย ุ6 เดือน ถึง 4 ปี ฟรีค่ำเรือ ค่ำทิป ค่ำพอรต์ชำรจ์ 

 

ค ำแนะน ำ : ก่อนจอง และช ำระค่ำเดินทำง โปรดศึกษำเง่ือนไขกำรจอง และกำร
ยกเลิกทวัรอ์ย่ำงละเอียด เพ่ือรกัษำสิทธ์ิในกำรเดินทำงของท่ำน 

 
หมำยเหต ุส ำคญัท่ีสดุ 

1. เรือส ำรำญล ำน้ีปลอดเช้ือโรคเน่ืองจำกมีกำรท ำควำมสะอำดอย่ำงสม ำ่เสมอ และพนักงำนบนเรือ
ส ำรำญทุกคนมีกำรผ่ำนกำรตรวจเช้ือโรคทุกคน 

2. ระบบรกัษำควำมสะอำดและป้องกนัเช้ือโรค แบบเข้มงวดสงูสดุทุกจดุบนเรือส ำรำญ 
3. ระหว่ำงกำรเดินทำงจะมีกำรท ำควำมสะอำดทุกจดุบนเรือส ำรำญ ในทุกช่วงเวลำ 
4. ไม่ต้องตรวจ ATK ก่อนขึน้เรือ และไม่ต้องแสดงผลกำรฉีดวคัซีน 

 

สิทธิพิเศษ เฉพำะลกูค้ำท่ีมีเครดิตเล่ือนเดินทำงก่อนโควิท 
1 เครดติใชจ้า่ยบนเรอื พกัหอ้งไมม่หีน้าต่าง-หอ้งมรีะเบยีง หอ้งละ 100 USD หรอื      
   หากพกัหอ้งมนิิสวที ขึน้ไป หอ้งละ 300 USD  
2 ฟรอีพัเกรด หอ้งพรเีมยีม (จา่ยในราคาหอ้งคลาสสคิ)  
3 เชค็อนิเขา้เรอืก่อนใคร ชอ่งทางพเิศษ 
4 แพค็เกจเครือ่งดืม่ แบบไมม่แีอลกอฮอล ์รวมชา กาแฟ 
  

Suite 
หอ้งสวีท มีระเบยีงสวนตวั 

ขนาด  31.3-32 ตรม. 
29,999 49,999 

7,999 11,999 
Grand Suite 

ห้องแกรนดส์วีท มีระเบียงส่วนตวั 

ขนาด   42.2-43 ตรม. 
32,999 62,999 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม    
o ห้องพกับนเรือส ำรำญ 4 คืน (ตำมแบบห้องพกัท่ีท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงินมำ) 
o อำหำรบนเรือส ำรำญ, กิจกรรม และควำมบนัเทิงบนเรือส ำรำญ ตำมท่ีทำงเรือส ำรำญก ำหนด 
o ค่ำรถโค้ชปรบัอำกำศ รบั-ส่ง จำก กรงุเทพฯ-ท่ำเรือแหลมฉบงั  ไป-กลบั เฉพำะท่ำนท่ีจองในช่วงโปรโมชัน่
ท่ีทำงบริษทัฯ ก ำหนดไว้เท่ำนัน้ 
o เจ้ำหน้ำท่ีบริษทัคอยอ ำนวยควำมสะดวก 

• ค่ำประกนักำรเดินทำง (คุ้มครองกรณีเกิดอบุติัเหตรุะหวำ่งกำรเดินทำงทัง้บนบก และบนเรือ) ตำม
พระรำชบญัญติักำรท่องเท่ียว (ตำมกรมธรรม)์ วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

***** หมำยเหต ุส ำหรบัทวัรเ์สริมบนฝัง่ สำมำรถซ้ือเพ่ิมเติมบนเรือได้เอง **** 

อตัรำน้ีไม่รวม 
1. ค่ำภำษีท่ำเรือ จ ำนวน 5,999 / ท่ำน 
2. ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ  
* ส ำหรบัห้องพกัแบบ  INSIDE / OCEANVIEW / BALCONY  
ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 64 USD / เดก็ (อำยรุะหว่ำง 4-17 ปี) ท่ำนละ 32 USD   
อตัรำแลกเปล่ียนเงินอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ณ.วนัท่ีช ำระ (วนัสุดท้ำยก่อนออกจำกเรือ)   
* ส ำหรบัห้องพกัแบบ  MINI SUITE / SUITE / GRAND SUITE 
ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 76 USD / เดก็ (อำยรุะหว่ำง 4-17 ปี ) ท่ำนละ 38 USD  
อตัรำแลกเปล่ียนเงินอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ณ.วนัท่ีช ำระ (วนัสุดท้ำยก่อนออกจำกเรือ)  
ค่ำทิปพนักงำนบนเรือส ำรำญ ตลอดกำรเดินทำง 5 วนั ซ่ึงเป็นธรรมเนียมส ำหรบักำรล่องเรือส ำรำญ ใน
ส่วนน้ีลกูค้ำช ำระเองบนเรือ และจะถกูชำรจ์เข้ำไปใน Cruise Card โดยอตัโนมติั (จะมีเจ้ำหน้ำท่ีคอย
แนะน ำ) 

3. คา่ทวัรเ์สรมิบนฝัง่ตามเมอืงต่างๆ ทีเ่รอืส าราญจอด 
4. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
5. คา่แพค็เกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ และ แพค็เกจ Wifi บนเรอื 
6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต ์และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซน็ต์ 
7. คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่วซี่าส าหรบัชาวต่างชาต ิ
8. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
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* อำหำรค ำ่ ห้อง Main Dinning ให้บริกำร 2 รอบ เวลำ 17.30 น. และ 20.00 น. หำกเลือกพกัห้อง Classic 
ไม่สำมำรถเลือกรอบอำหำรค ำ่ได้ โดยทำงเรือจดัสรรให้เอง แต่ห้องอำหำรบฟุเฟต์ ทำนได้ตลอดเวลำช่วงเยน็ถึงค ำ่ 

* บนเรือมีห้องฝำกดแูลเดก็ให้บริกำรฟรี แบบรำยชัว่โมง สอบถำมเพ่ิมเติมบนเรือเพ่ิมเติม 
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ห้องไม่มีหน้าต่าง Inside Classic/Premium 
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ห้องมีหน้าต่าง Ocean View Classic / Premium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Z9746

VS060123/VR210423

Page 14 of 22



 
 

ห้องมีระเบียง Balcony Classic / Premium 
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ห้องมินิสวีท Mini Suite (Benefit = ห้องอาหารส่วนตัว ทุกมื้อ) 
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ห้องสวีท Suite 
(Benefit  = แพ็คเกจเครื่องดื่ม แบบมีแอลกอฮอล์ My Drinks Plus + บัตเลอร์สว่นตัว + เช็คอินเข้าเรือก่อนใคร 

ช่องทางพิเศษ + ห้องอาหารส่วนตัว ทุกมือ้) 
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ห้องแกรนด์สวีท Grand Suite 
(Benefit  = แพ็คเกจเครื่องดื่ม แบบมีแอลกอฮอล์ My Drinks Plus + บัตเลอรส์่วนตัว + เช็คอินเขา้เรือก่อนใคร 

ช่องทางพิเศษ + ห้องอาหารส่วนตัว ทุกมือ้) 
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สิทธปิระโยชน ์SUITE AND MINI SUITE CABINS 

1. สดุพิเศษโซนรบัประทำนอำหำรเฉพำะผูท่ี้พกัห้องแบบ SUITE / MINI SUITE เท่ำนัน้  
2. ต้อนรบัอย่ำงอบอุ่นด้วยผลไม้ ภำยในห้องพกัของท่ำน และ บริกำรน ้ำด่ืมฟรี 2 ขวดในห้องพกั เฉพำะคืน

แรก 
3. ช่องเชค็อินพิเศษ ท่ีท่ำเรือแหลมฉบงั 
4. ได้ขึน้เรือและลงเรือเป็นกลุ่มแรกของกำรเดินทำงท่ีจดุหมำย 
หมำยเหต ุส ำหรบัเดก็ทำรถอำย ุ6 เดือน ขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 ปี ขึน้เรือฟรีไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

 

เพ่ือประโยชน์ของผูเ้ดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทวัร ์และกำรยกเลิกทวัร ์ท่ีระบุในรำยกำรทัง้หมด 
หลงัจำกท่ำนท ำกำรจองทวัรแ์ล้ว ทำงบริษทัฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบติัตำมเงือ่นไขดงักล่ำว 

 

การชำระเงิน  
* โปรดช ำระค่ำทวัรย์อดเตม็จ ำนวน พร้อมค่ำภำษีท่ำเรือ จ ำนวน 5,999 บำท ต่อท่ำน หลงัจากทีไ่ดร้บั
การยนืยนัทีน่ัง่วา่งจากเจา้หน้าทีแ่ลว้ทนัท ีพรอ้มสง่ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (ทีไ่ม่หมดอายุภายใน 6 เดอืน นบัจากวนั
เริม่เดนิทาง/หนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่สามารถเดนิทางไดเ้ลย), วคัซนีพาสปอรต์และหลกัฐานโอนเงนิมาไดท้ี ่ Line, Email 
หรอื ชอ่งทางอื่นๆ ถงึเจา้หน้าทีผู่ด้แูลการจองทวัร ์ (การไม่ช าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบั
การจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
* สามารถสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทางไดช้า้สดุไม่เกนิ 40 วนัท าการ ก่อนเดนิทาง 
* โปรดน ำหนังสือเดินทำงตวัจริงถือไปในวนัเดินทำง 
- ยกเลิกหลงักำรยืนยนั และช ำระเงินแล้ว เกบ็ค่ำใช้จ่ำยเตม็ 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆกต็ำม 
- รำคำโปรโมชัน่ โปรปิดกรุ๊ป จอง และช ำระยอดเตม็ ตัง้แต่วนัน้ี จ ำนวนจ ำกดั 

การยกเลิก 
1. เน่ืองจำกเป็นรำคำโปรโมชัน่พิเศษ ไม่สำมำรถ ยกเลิกกำรเดินทำงได้ แต่สำมำรถเปล่ียน

ช่ือผูเ้ดินทำงได้ไม่น้อยกว่ำ 40 วนัท ำกำรก่อนเดินทำง  โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
2. หำกมีกำรเปล่ียนช่ือผู้เดินทำง หลงัจำก 40 วนัท ำกำร ก่อนถึงวนัเดินทำง จะมีค่ำใช้จ่ำย

เพ่ิมเติมในกำรเปล่ียนช่ือ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของทำงเรือส ำรำญ 
หมำยเหตุ ส ำคญัท่ีสุด ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกทำงรฐับำลมีประกำศห้ำมกำรเดินทำง หรือ 
สถำนกำรณ์ไม่ปลอดภยัส ำหรบักำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนวนักำร
เดินทำงดงักล่ำว 
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หมายเหตุ : 
1. กรณีทีเ่จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษิทัฯไม่สามารถคนืคา่

ทวัรใ์หไ้ด ้
2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิแ์ละไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยั เชน่ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 
4. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การเปลีย่นแปลงเวลาการดนิทางของเรอื

ส าราญ หรอื ปรบัเปลีย่นตารางการเดนิทาง เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯ จะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

!!! ส ำคญัมำก  โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำ ไม่หมดอำย ุ
ภำยใน 6 เดือนนับจำกวนัเร่ิมเดินทำง และจะต้องน ำหนังสือเดินทำงขึน้เรือส ำรำญด้วย 

หำกใกล้หมดอำยุ ควรรีบท ำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่  
และส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กบัทำงบริษทัฯอีกครัง้ 

เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินค่ำมดัจ ำบริกำรทวัร ์หรือช ำระค่ำบริกำรทวัรเ์ตม็จ ำนวนแล้ว ในกรณีท่ีหนังสือเดินทำงผูโ้ดยสำร 
หมดอำยภุำยใน 6 เดือน ณ.วนัท่ีเดินทำง หรือเกิดควำมผิดพลำดเร่ืองหนังสือเดินทำงจำกผูโ้ดยสำรเอง แล้ว

ทำงเจ้ำหน้ำท่ี ไม่สำมำรถให้ขึน้เรือได้ ทำงบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน และจะไม่สำมำรถท ำกำรคืนเงิน
ให้กบัทำงลกูค้ำ 
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