(GHCOSTA01)

เดินทาง: 31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2561
วันแรกของการเดินทาง

ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านนา
้ สากล

หมายเหตุ รถรับส่ง สาหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพท่าเรือแหลมฉบัง -กรุงเทพ สามารถขึ่นรถได้ที่ KING POWER ซอยรางน้า
และกรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทาจองเลย และ
สามารถแจ้งเพิ่มการสารองรถล่าช้าได้ที่สุด 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง

13.00 น.

พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกให้แก่ท่าน

(สาคัญมาก ท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)
13.30 น.

เริ่มทําการเช็คอินขึ้นเรือสําราญ COSTA FORTUNA ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน
โดยเรื อมีข นาด 102,587 ตั น แบ่ง เป็ น 17 ชั้น (ชั้ นสํา หรั บใช้สอย 13 ชั้น) สามารถ
รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 ท่าน ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมบริการในระดับ
สากล บนเรือสําราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหาร
สไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังมื้ออาหารค่ําที่ โรง
ละคร Rex1932Theatre **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่
เรือสําราญ COSTA FORTUNA จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่ง
ถึงห้องพักของท่านทุกคืน**

*** ก่อนที่เรือสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลัก
สากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กาหนดไว้ โดย
สังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***
17.00 น.

เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ํา
สากล

ค่า

ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ ตามรอบที่ได้มี
เอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อม
ไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสํา ราญ COSTA
FORTUNA

หมายเหตุ

ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือตลอดการเดินทาง

22.00 น. เริ่มงาน Halloween Night Party เชิญรวมปาตี้สุดสนุก
สุดมัน และโชว์สุดพิเศษ จากทีมงาน ที่ทางเราจัดเตรียม
ไว้ให้อย่างเต็มที่
วันที่สองของการเดินทาง

สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซือทัวร์เสริมบนฝัง
่ )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA

09.00 น.

เรือสําราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์

(Sihanoukville) *** อิสระให้ท่านเลือก ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***โดย
แต่เดิมเมืองท่าเรือนี้รู้จักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่ง
ของกัมพูชา และยังเป็นเมืองท่าสําคัญ โดยมีท่าเรือน้ําลึกระดับสากล (International Port) แห่ง
เดียวของกัม พูชาอี ก และเป็นเมืองที่ ติดอันดั บ 8 ในการจัดอันดั บ 10 สุ ดยอดหาดในเอเชี ย โดย
หนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย
อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ที่เรือ
สําราญ COSTA FORTUNA คัดสรรไว้ให้เลือก หรือ เลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชม
เมืองสุหนุวิลล์ด้วยตนเอง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งํานวยความสะดวกต่างๆ
บนเรือ ที่ ท่าเรือ จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่า งเต็มที่ต ลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็ ค
เวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่าน
ทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน

18.00 น.

เรือสําราญ COSTA
เกาะฟูก๊วก

ค่า

รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA หลังอาหาร
ค่ํา ชมการแสดงที่ โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพัก
ส่วนตัวของท่าน

วันที่สามของการเดินทาง

FORTUNA ออกจากท่าเมืองสีหนุวิลล์

ประเทศกัมพูชามุ่งสู่

เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซือทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA

08.00 น.

เรือสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้า เกาะฟูก๊วก(Phu Quoc)” เป็น
เกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ห่างจากแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงมากของประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นสวรรค์
เขตร้ อ นอั น แสนเงี ย บสงบท่ า มกลางน้ํ า ทะเลสี ฟ้ า คราม ซึ่ ง ได้ รั บ ความนิ ย มในหมู่
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริ มบนฝั่งที่ทางเรือมี
บริการค่ะ***
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ เกาะฟูก๊วก

Ho Quoc Pagoda วัดทางพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นบนเนินเขาบริเวณชายฝั่งด้าน
ตะวันออก ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นจุด ชมวิวทิวทัศน์ยามอาทิตย์ขึ้นเหนืออ่าวไทยได้สวย
ที่สุดของเกาะฯ ชมเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุด บนเกาะฟูก๊วกที่ ตั้งอยู่ โดดเด่นประจันหน้ากั บ
ท้องทะเล ภายในวัดมีรูปปั้นทางพุทธศาสนาตั้งรายเรียงอยู่บนลานหน้าบันไดทางขึ้น
สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ในวัด

หมู่บ้านประมง Ham Ninh ซึ่งในดั้งเดิมนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านนี้จะใช้ปลาเพียงอย่าง
เดียวในการดํารงชีวิต แต่เมื่อ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อการท่องเที่ยวกลายมาเป็นแหล่งที่มา
ของรายได้หลัก ชาวบ้านได้เปลี่ยนการดํารงชีวิตด้วยการขายอาหารทะเล และการขาย
หัตถกรรมสินค้าของที่ระลึก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA อิสระ
ให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆบนเรือ
ที่ท่าเรือ
จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่า นอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดู
ตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้า
ห้องของทุกท่าน

17.00 น.

เรือสําราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางจาก เกาะฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม มุ่งสู่
เกาะสมุย

ค่า

รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ

COSTA FORTUNA หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไป
พักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน
วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า
09.00 น.

เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซือทัวร์เสริมบนฝั่ง)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA
เรือสําราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย

*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการคะ***
การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนน
ยาวรอบเกาะ ประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนราษฎร์ภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่วิ่ง
รอบเกาะไว้ให้บริการ ตั้งแต่เ วลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่มกันตั้งแต่ 30 บาท ไป
จนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่ราคาต้องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรือ
ใครอยากจะเช่ารถขับเองก็มีตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านให้เช่ารถจะอยู่แ ถว ๆ
ท่าเรือดอนสักมีให้เลือกหลายร้านเลย ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200
บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างเกาะ
สมุยก็มีแต่ราคาจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อยเริ่มต้นที่
30 บาท
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจในเกาะสมุ ย เกาะสมุ ย มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วสํ า คั ญ ที่ มี
ชื่อเสียงมากมายและ หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน
หาดแม่ น้ํ า หาดหน้ า ทอน หิ น ตาหิ น ยาย น้ํ า ตกหน้ า เหมื อ ง วั ด พระใหญ่ หรื อ ศู น ย์
วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA

อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
บนเรือ ที่ท่าเรือ จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็ค
เวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่าน
ทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
18.00 น.

เรือสําราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมุย ประเทศไทย

ค่า

รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน
ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน

หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่
จาเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่าน
ไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระใน
วันรุ่งขึ้น สาหรับท่านที่ต้องการชาระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่ห้าของการเดินทาง

เช้า
08.00 น.

ท่าเรือแหลมฉบัง– กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA FORTUNA
เรือสําราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลัง เสร็จจากพิธีตรวจ
หนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้า
สู่กรุงเทพฯ
สาหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯพร้อมคณะ

ราคาห้องพักในแบบต่างๆ ( ราคาเป็นไทยบาท )
ชนิดห้องพัก
Inside Cabin
Ocean View Cabin
Balcony Cabin

ห้องพัก 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3-4

15,999
18,999
21,999

11,999
11,999
11,999

ราคาเด็ก
(พักห้องเดียวกัผู้ใหญ่
8,999
8,999
8,999

หมายเหตุ
1. สําหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวัน
เดินทางกลับ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้
เข้าเมือง
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือ
เกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ก่อนเดินทางอีกครั้ง
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสําราญ เป็นการเดินทางเอง มีรถรับส่งไปท่าเรือแหลมฉบัง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจํานวนจํากัด
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชําระเงิน
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความ
เสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหาย
ต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่
ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ
เข้าประเทศทีร่ ะบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน
้
สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศ
ท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์
และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการนี้รวม






ห้องพักบนเรือสําราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงินมา)
อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ,ภาษีท่าเรือ
รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ
เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้
ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)



ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน
70 ปี)

อัตรานีไ
้ ม่รวม








ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 58 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 2-13ปี) ท่าน
ละ 29 USD
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
ค่าเพคเกจน้ําดื่มบนเรือสําราญ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขผู้เดินทาง
1. การจองในแต่ห้อง ต้องระบุชื่อท่านที่ 1 ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการเดินทางได้
2. ท่านอื่นในครอบครัว กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง มีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ท่าน/ครั้ง
แจ้งก่อนเดินทาง 15 วันทําการ (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่เหลือชื่อผู้โดยสารเดิมเดินทาง)
3. หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทาง
ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 30 วันทําการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
หมายเหตุเพิ่มเติม






กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ
ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ทาง
บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอก
ประเทศ เป็นต้น
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน
โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ

