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โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันอังคารท่ี 20 ต.ค. 63  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 
เดินทางด้วยสายการบิน **แอร์เอเชีย** 
05.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าท่ี

คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 359 
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ มารินาเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพื่อเช็คอินลง
เรือส าราญ Costa Firenze 

 
เดินทางด้วยสายการบิน **ไทยไลอ้อนแอร์** 
05.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมี

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
07.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL 100 

11.20 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ มารินาเบย์ 
(Marina bay Cruise Center) เพื่อเช็คอินลงเรือส าราญ Costa Firenze 
 
เดินทางด้วยสายการบิน **สกู๊ต** (ขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ)  
06.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน 
สกู๊ต โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

วันที ่ ท่าเรอื เรือถึง เรือออก 

20 ต.ค. 
กรุงเทพฯ– สิงคโปร์ – เช็คอินลงเรือส าราญ 
Costa Firenze 

- 17:00 น. 

21 ต.ค. ล่องน่านน้ า - - 

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

23 ต.ค. แหลมฉบัง (ไทย) – กรุงเทพฯ 08:00 น. - 
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08.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน นกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี TR 609 
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ มารินาเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพื่อเช็คอินลง
เรือส าราญ Costa Firenze 

 
เดินทางด้วยสายการบิน **เจ็ทสตาร*์* (ขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ) 
06.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน เจ็ทสตาร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ

และอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
09.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน เจ็ทสตาร์ เท่ียวบินท่ี 3K 512 
12.50 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ มารินาเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพื่อเช็คอินลง
เรือส าราญ Costa Firenze 

 

 เดินทางถึงท่าเรือ มารินาเบย์ (Marina bay Cruise Center) น าทุกท่านท าการเช็คอินเพื่อลงเรือ
ส าราญ Costa Firenze เรือล าใหม่ล่าสุด เป็นเรือสัญชาติอิตาเล่ียน ภายในตกแต่งสไตล์ยุโรป  

 ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรือส าราญ Costa Firenze จะจัดขึ้นในวัน
ถัดไปได้จากเอกสาร Today ท่ีจะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** 

 *** ก่อนที่เรือส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลักสำกล 
(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพล
ของแต่ล่ะท่ำนได้ จำกแผ่นป้ำยด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน*** 

17.00 น. เรือส าราญ Costa Firenze ล่องออกจากท่าเรือมารินาเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพื่อมุ่ง
หน้าสู่เกาะสมุย 

 
 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 ห้องอาหารที่ให้บริการบนเรือส้าราญ Costa Firenze – ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 Palazzo Vecchio Restaurant    ช้ัน 3 และ 4 
 Dei Medici Restaurant     ช้ัน 3 และ 4 
 Versillia Restaurant     ช้ัน 10 (Buffet) 
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 ห้องอาหารพิเศษที่ให้บริการบนเรือส้าราญ Costa Firenze – เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 La Fioretina Steakhouse    ช้ัน 5 
 Frutti di Mare (Seafood)    ช้ัน 5 
 Ristorante Casanova     ช้ัน 5 
 Teppanyaki      ช้ัน 5 
  
 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้รับการคัดสรรไว้

บนเรือส าราญ Costa Firenze 
หมายเหตุ  ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือแพคเกจเคร่ืองด่ืมได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรือส้าราญตลอดการเดินทาง 

เพียงใช้ CRUISE CARD ในการสั่งซ้ือ รายละเอียดของแพคเกจสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่บน
เรือส้าราญ 

 

วันพุธท่ี 21 ต.ค. 63  ล่องน่านน้้าสากล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออก ก าลังกายรับอรุณด้วย

การจ๊อกกิ้งบนช้ันดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง  Fitness 
Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าท่ี
ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ท่ีร้าน Duty Free ซึ่งราคาถูกมากๆ บนเรือส าราญ Costa Firenze 
ส าหรับท่านท่ีชอบการเส่ียงดวง บนเรือส าราญมีห้อง Casino ท้ังนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ท่ีเรือ 
จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอนเต้นร า การสอนแกะสลัก การท าอาหาร การสอนพับผ้าขนหนู
รูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ท่ีทางเรือส าราญจัดไว้ตอบสนอง
ความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ Costa  

Firenze ตามอัธยาศัยอาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, Arts & 
Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super Karaoke ท่ี Disco 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงท่ี Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 
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วันพฤหัสบดีท่ี 22 ต.ค. 63  เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝ่ัง) 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  
07.00 น. เรือส าราญ Costa Firenze จอดทอดสมอเกาะสมุย 
 *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝ่ังท่ีทางเรือมีบริการค่ะ*** 
 การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างท่ีจะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ

ประมาณ 50 กิโลเมตร ช่ือถนนทวีราษฎร์ภักดี และยังมีรถ
สองแถววิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ต้ังแต่เวลา 6.00 - 21.00 
น. ราคาเริ่มต้ังแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่
ระยะทาง ในส่วนของรถแท็กซี่ในเรื่องของราคาตามแต่ท่าน
ตกลงกับผู้ให้บริการ ไม่มีมิเตอร์ หรือท่านใดอยากจะเช่ารถ
ขับเองก็มีให้บริการตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านท่ีให้บริการเช่ารถจะอยู่แถวๆ ท่าเรือดอนสัก 
ซึ่งมีให้ท่านเลือกใช้บรืการหลายร้าน ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นท่ี มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจ๊ิป 
800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างบนเกาะสมุยก็มีให้บริการเช่นกัน แต่ราคาอาจจะแพงกว่ารถสอง
แถวสักหน่อย โดยเริ่มต้นท่ี 30 บาท  

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเท่ียวส าคัญท่ีมีช่ือเสียงมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น้ า หาดหน้าทอน หินตาหิน
ยาย น้ าตกหน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ 
บ่าย ท่านสามารถเลือกเท่ียวชมเกาะสมุยต่อได้ หรือท่านใดท่ีเหนื่อยล้ากับการเท่ียวช่วงเช้าก็สามารถ

พักผ่อนบนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางเรือได้จัดไว้เพื่อท่าน 
นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center  

 *** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ  1.30 ชั่วโมง *** 
18.00 น. เรือส าราญ Costa Firenze ออกจากท่าเรือเกาะสมุย เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญฯ  



  

ทวัร์ญ่ีปุ่ นลอ่งเรือส ำรำญ COSTA FIRENZE กรงเุทพฯ – สงิค์โปร์- เกำะสมย ุ(ไทย) - แหลม ฉบงั 4D3N (FD) 

 

 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงท่ี Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 
 ***ในวันนี้ท่านจะได้รับป้ายติดกระเป๋าแถบสีต่างๆ ทุกท่านต้องแยกของใช้ท่ีจ าเป็นรวมถึงของมีค่าไว้

ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก ส่วนของใช้ท่ีไม่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วน ามาวางหน้าห้อง
ของท่านก่อนเวลาเท่ียงคืน จากนั้นทางเจ้าหน้าท่ีเรือท่ีเป็นผู้ดูแลจะมาเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านไป
และท่านจะได้รับบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่านจะต้องท าการตรวจเช็คก่อนท าการช าระ
เงินในวันรุ่งขึ้น ส าหรับท่านท่ีช าระผ่านบัตรเครดิต ทางเรือจะหักค่าใช้จ่ายของท่านตามหมายเลขบัตร
เครดิตท่ีท่านผูกไว้โดยอัตโนมัติ*** 

 

วันศุกร์ท่ี 23 ต.ค. 63  แหลมฉบัง, ประเทศไทย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  
08.00 น. เรือส าราญ Costa Firenze เข้าเทียบท่าแหลมฉบัง หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทางและ

ศุลกากร จากนั้นรับกระเป๋าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีท่ีท่านได้ติดไว้ ส าหรับท่านท่ีได้ใช้รถ
รับส่งไปยังกรุงเทพฯ เดินทางกลับพร้อมคณะ 

 
### 

อัตราค่าบริการ 
 

แบบหอ้งพัก 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักห้องเด่ียวเพิ่ม 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 17,999 
16,999 13,999 

9,000 
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 20,999 12,000 
ห้องพักแบบมีระเบียง 23,999 15,000 

 

- เมืองท่ีเรือจอดเทียบท่าหรือเส้นทางต่างๆ ท่ีเรือล่องเข้ารวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวัน อาจมีการเปล่ียนแปลงซึ่ง

ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของกัปตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ท่ีมีผลกับ

รายการข้างต้น 

- รูปภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 
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แบบห้องพักบนเรือ 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 

ขนาด 16 ตารางเมตร 
 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง  
ขนาด 18 ตารางเมตร 

ห้องพักแบบมีระเบียง 

ขนาด 22 ตารางเมตร 
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อัตราค่าบริการนี้รวม; 

☑ ค่าห้องพักบนเรือส าราญ 3 คืน ตามแบบห้องพักท่ีท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน) 
☑ ค่าต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัด ตามท่ีระบุในรายการ 

☑ ค่าอาหารบนฝ่ังตามรายการท่ีระบุ 
☑ ค่าอาหารบนเรือส าราญตามรายการท่ีระบุ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
☑ ค่ารถรับ – ส่ง และทัวร์ตามรายการท่ีระบ ุ
☑ ค่าภาษีสนามบิน และภาษีท่าเรือ 
☑ หัวหน้าทัวร์คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง 
☑ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ  
☑ ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ าหนักหรือ
จ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 
☑ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 
☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 

*** ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางท่ีมีอายุเกิน 80 ปี *** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม; 
☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
☒ ค่าทัวร์เสริมบนฝ่ังนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 
☒ ค่าประกันภัยบนเรือ 
☒ ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 46.50 (ช าระบนเรือ)  
☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 

การส้ารองที่นั่ง / ห้องพัก 
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⁜ บริษัทฯ ขอรับช าระเงินค่าทัวร์เต็มจ านวนทันที ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน 

⁜ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และจะมี
ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนช่ือครั้งละ 3,000 บาท/ช่ือ/ครั้ง หรือตามราคาท่ีสายการบิน และบริษัทเรือส าราญเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
มาอีกครั้ง 
⁜เมื่อท่านได้ช าระเงินท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
⁜ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ หากมีการยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 

เง่ือนไข และ หมายเหตุ 

⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขท้ังหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
⁜คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 30 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือเปล่ียนแปลง
การเดินทางในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน หรือมีการ 
ประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีจะเดินทาง 
⁜บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีปิดท าการโดยจะจัดหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นเพื่อ
ทดแทน  
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน 
โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
⁜บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือส าราญ มีการแจ้งเปล่ียนท่าเรือในการจอด หรือแจ้ง
เปล่ียนเส้นทาง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวยโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
⁜บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การน าส่ิงของผิด
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กฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผิด
กฎหมาย 
⁜การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เท่ียวตามรายการท่องเท่ียว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการท่ี
ก าหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนท่ีไม่ได้รับบริการนั้นๆ 
⁜กรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเท่ียวจะ
ใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 
⁜การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางท้ังขาไปและขา
กลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อท าการตรวจสอบสถานะท่ีนั่งในวันเดินทางท่ีท่านต้องการเปล่ียน และผู้โดยสารจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้ก าหนด 
⁜ถ้าทางบริษัทได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ต๋ัว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน ( refund) ระยะเวลาตาม
ระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถท าการคืนต๋ัว หรือ refund ได้เท่านั้น) 
⁜หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
⁜ในกรณีท่ีลูกค้าซื้อต๋ัวเครื่องบินเองและมาเท่ียวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเองและรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 
⁜ท่านท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทาง
บริษัทฯ และได้ท าการออกต๋ัวไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน 
⁜หลังจากการจอง และ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขท่ีระบุไว้ข้างต้น 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของต๋ัวและภาษีน้้ามันและอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


