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      COSTA FIRENZE  

    THAILAND & VIETNAM & THAILAND  

     5 DAYS 4 NIGHTS  
 
 

เสน้ทาง: แหลมฉบงั –ฟู่ หมี ประเทศเวียดนาม– แหลมฉบงั    

Code: IG05-COSTA-THI-VNM-5D4N-OCT-17-35-PE0116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง วนัท่ี 23-27 ตลุาคม 2563 
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(ส าคญัมาก ***ทกุท่าน ตอ้งเตรยีมหนงัสือเดินทางท่ี

มีอายไุม่นอ้ยกว่า 6 เดือนข้ึนไปมาท่ีท่าเรอืดว้ย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง  ท่าเรอืแหลมฉบงั – น่านน ้าสากล 

หมายเหต ุ รถรบัส่ง ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการใชบ้ริการรถรบั-ส่ง จาก กรงุเทพ-ท่าเรือแหลมฉบงั-กรงุเทพ 

สามารถข้ึนรถไดท่ี้ ขา้งสวนจฬุา 100 ปี บริเวณหลงัตลาดสามย่าน และกรณุาแจง้ใหก้บัทาง

เอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้ ระหว่างการท าจองทนัที และสามารถแจง้เพ่ิมการส ารองรถ  ล่าชา้ไดไ้ม่

เกิน 30 วนั ก่อนการเดินทาง  

                    (ค่าบรกิาร รถรบั-สง่ท่าเรอื แจง้พรอ้มช าระเงินพรอ้มกบัค่าทวัรเ์ต็มจ านวนเท่านัน้) 

13.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าเรอืแหลมฉบงั จ.ชลบรุ ีมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่าน 

 

*** ก่อนท่ีเรอืส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรอืจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล (Muster Drill) 

โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสารทกุท่านมารายงานตวัยงัจดุท่ีก าหนดไว ้โดยสงัเกตจุดุรวมพลของแต่ละ่ท่านได ้ท่ีแผน่ป้าย

ดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน*** 

 17.00 น. เรือส าราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือแหลมฉบงัตดัผา่นอ่าวไทยสู่ นา่นน า้สากล 

 

 

สิทธิพิเศษของหอ้งพกัแบบ PREMIUM 
1. เลือกรอบเวลาของอาหารม้ือค ่าได ้ 

2. สามารถสัง่อาหารเชา้มาเสรฟิท่ีหอ้งพกัได ้

3. หอ้งพกัอย ูช่ัน้ระดบับนๆของเรอื วิวสวย 
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ค ำ่ ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ ตามรอบทีไ่ดม้เีอกสารวางไวใ้หใ้น

หอ้งพัก ทา่นยงัสามารถอสิระพักผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกบัความเพลดิเพลนิในกจิกรรมตา่งๆ 

ทีไ่ดรั้บการคดัสรรไวบ้เรอืส าราญ COSTA FIRENZE  

หมำยเหต ุ ทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืได ้ตลอดการเดนิทาง 
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ชว่งบำ่ย ส ำหรบัทำ่นทีไ่ดร้บัสทิธิเ์ขำ้รว่มรบัฟงัค ำบรรยำย กบั  

            หมอชำ้ง ทศพร ศรตีลุำ ( บรเิวณหอ้งเธยีเตอร ์ช ัน้ 4-5 ของเรอืส ำรำญ ) 

สดุพเิศษ! รว่มฟงัค ำบรรยำย ท ำอยำ่งไรให ้มโีชคลำภ  

เทคนคิเสรมิดวงเพิม่ควำมปงัของแตล่ะรำศ ี กบัหมอชำ้ง  

ทศพร ศรตีลุำ พรอ้มเคล็ดลบั กำรไหวเ้จำ้ขอพร ใหไ้ดผ้ลดทีีส่ดุ 

!!! สดุเก ๋ส ำหรบั 2 ทำ่น ผูโ้ชคดจีะได ้เช็คดวง ตรงกบัหมอชำ้ง  

บนเรอืส ำรำญ ( จบัรำงวลั ในชว่งเวลำกำรบรรยำย ) 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรอืส ำรำญ  

 ทกุทา่นสามารถเขา้รับประทานอาหารตามรอบทีไ่ดม้เีอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพัก ทา่นยงัสามารถอสิระ

พักผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกบัความเพลดิเพลนิในกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการคดัสรรไวบ้เรอื

ส าราญ COSTA FIRENZE  

สดุพเิศษกบังำนปำรต์ ีบ้นเรอื THEME SUPERSTAR PARTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง อิสระบนเรือส าราญ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 ของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  

 หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE  

 อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความ 

 เพลิดเพลินในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีไดร้บัการคดัสรรไวบ้น 

 เรือส าราญ COSTA FIRENZE  

 

 

PARTY 
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เท่ียง        รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. เรือส าราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือฟู่หมิง(Phu My)  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 อสิระพักผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกบัความเพลดิเพลนิในกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการคัดสรรไวบ้นเรอืส าราญ 

COSTA FIRENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ COSTA FIRENZE 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ฟู่ หมี เวียดนาม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE 

07.00 น. เรือส าราญ COSTA FIRENZE จอดทอดสมอท่าเรือฟู้หม ี(Phu My)เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวไดเ้ลย   

 
*** อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีทางเรอืมีบรกิารค่ะ*** 
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ปำรต์ ีบ้นเรอื THEME COLORFUL NIGHT PARTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

COLORFUL NIGHT 

PARTY 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง น่านน ้าสากล – อิสระพกัผอ่นบนเรอื

ส าราญ 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอื 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารของเรอื 

ค ่า     รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ  

ทกุท่านสามารถเขา้รับประทานอาหารตามรอบท่ีไดม้ี เอกสารวาง

ไวใ้หใ้นหอ้งพกั ท่านยงัสามารถอิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการ

พรอ้มไปกบัความเพลิดเพลินใน  

 

 

 

 

 

 

 

                    กิจกรรมต่างๆ ท่ี ได ้รับการคัดสรรไว้บเ รือส าราญ 

COSTA FIRENZE 

THAI STYLE 
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เชำ้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ COSTA FIRENZE 

08.00 น. เรอืส าราญ COSTA FIRENZE เขา้เทยีบทา่แหลมฉบงัหลังเสร็จจากพธิตีรวจหนังสอืเดนิทาง ศลุกากร 

และรับกระเป๋า สมัภาระการเดนิทางแลว้ เดนิทางกลบัเขา้สู ่กรงุเทพฯ  

                 ส ำหรบัคณะทำ่นทีจ่องรถรบัสง่ไว ้มุง่หนำ้กลบัสู ่กรงุเทพฯ พรอ้มคณะ  

**************************************************************************** 

!!! Promotion อปัเกรด Premium +1,000 บำท เฉพำะทำ่นที ่1-2 เทำ่น ัน้  

       หอ้งพกั Premium มจี ำนวนจ ำกดั สำมำรถจองไดจ้นกวำ่หอ้งพกั Premium จะหมด 

 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื 

COSTA FIRENZE 

 ผูใ้หญท่ำ่นละ่ 

พกั 2 ทำ่นตอ่หอ้ง  
พกัเดีย่ว 

  พกัทำ่นที ่3-4 

ส ำหรบัเด็ก  

อำย ุ4-12 ปี  

 พกัทำ่นที ่3-4 

 ส ำหรบัผูใ้หญ ่ 

        Inside Classic  17,999 26,999 

8,999 

 

11,999 

 

       INSIDE PREMIUM 
20,999    18,999 

 

    Oceanview Classic 19,999 28,999 

  OCEANVIEW PREMIUM 
22,999    20,999 

 

       Balcony Classic 23,999 -------- 

   BALCONY PREMIUM 
26,999    24,999 

 

 SUITE & STAR CABINS 
 ผูใ้หญท่ำ่นละ่ 

พกั 2 ทำ่นตอ่หอ้ง  
พกัเดีย่ว 

  พกัทำ่นที ่3-4 

ส ำหรบัเด็ก  

อำย ุ4-12 ปี  

 พกัทำ่นที ่3-4 

 ส ำหรบัผูใ้หญ ่ 

INSIDE 23,999 -------- 

9,999 12,999 

BALCONY 29,999 ------- 

MINI SUITE 29,999 -------- 

11,999 15,999 

SUITE 35,999 ------- 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั- กรงุเทพฯ 

Promotion 

Promotion 

Promotion 



Page 8 of 11 

 

 

 

สทิธปิระโยชน ์STAR CABINS 

1. มผีูช้ว่ยสว่นตวัตลอด 24 ช ัว่โมง 

2. สดุพเิศษโซนรบัประทำนอำหำรเฉพำะผูท้ ีพ่กัหอ้งแบบ SUITE & STAR เทำ่น ัน้  

3. รบัสทิธใินกำรเขำ้ใช ้Della MODA LOUNGE แบบไมจ่ ำกดั  

4. ตอ้นรบัอยำ่งอบอุน่ดว้ยผลไม ้ภำยในหอ้งพกัของทำ่น และ บรกิำรน ำ้ด ืม่ฟร ี2 ขวดในหอ้งพกั เฉพำะคนืแรก 

5 .มชีนดิควำมนุม่ของหมอนใหท้ำ่นเลอืก ส ำหรบัหอ้งพกันีเ้ทำ่น ัน้ 

หมำยเหต ุส ำหรบัเด็กทำรถอำย ุ6 เดอืน ขึน้ไป แตไ่มเ่กนิ 3 ปี เสยีคำ่ใชจ้ำ่ย 6,500 บำท 

กำรช ำระเงนิ  

ช ำระคำ่มดัจ ำ 16,000 บำท/ทำ่น หลงัจำกมกีำรท ำจองโปรแกรมทอ่งเทีย่วแลว้ไมเ่กนิ 3 วนัท ำกำร  ( รบั

ช ำระเงนิมดัจ ำเฉพำะกำรจองในวนัที ่19 ธ.ค. 62-16 ก.พ. 63 เทำ่น ัน้  

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม    

o หอ้งพกับนเรอืส ำรำญ 4 คนื (ตำมแบบหอ้งพกัทีท่ำ่นไดท้ ำกำรช ำระเงนิมำ) 

o อำหำรบนเรอืส ำรำญ, กจิกรรมและควำมบนัเทงิบนเรอืส ำรำญ ตำมทีท่ำงเรอืส ำรำญ ก ำหนดว่ำ

รวมอยูใ่นรำคำทวัรแ์ลว้เทำ่น ัน้ 

o คำ่ภำษทีำ่เรอืแลว้ 

o คำ่รถโคช้ปรบัอำกำศ รบั-สง่ จำก กรงุเทพฯ-ทำ่เรอืแหลมฉบงั  ไป-กลบั เฉพำะทำ่นทีจ่องในชว่ง

โปรโมช ัน่ทีท่ำงบรษิทัฯ ก ำหนดไวเ้ทำ่น ัน้ 

o เจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัคอยอ ำนวยควำมสะดวก 

 คำ่ประกนักำรเดนิทำงตำมกรมธรรม ์ตำมพระรำชบญัญตักิำรท่องเทีย่ว (ตำมกรมธรรม)์ วงเงนิท่ำนละ 

1,000,000 บำท 

 คำ่รกัษำพยำบำล(ตำมกรมธรรม)์ ภำยในวงเงนิทำ่นละ 500,000 บำท ( ลูกคำ้ส ำรองจำ่ย และท ำเบกิคนื

ภำยหลงัได ้) 

คำ่ทปิพนกังำนบนเรอืส ำรำญ ตลอดกำรเดนิทำง 5 วนั ซึง่เป็นธรรมเนยีมส ำหรบักำรลอ่งเรอืส ำรำญ ในสว่นนี้

ลกูคำ้ตอ้งไปช ำระเองบนเรอืและจะถกูชำรต์เขำ้ไปใน Cruise Card โดยอตัโนมตั ิ

 ***** หมำยเหต ุส ำหรบัทวัรเ์สรมิบนฝั่งสำมำรถซือ้เพิม่เตมิบนเรอืไดเ้ลยครบั **** 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิพนักงานบนเรอื  

ส าหรับหอ้งพักแบบ  INSIDE/OCEANVIEW / BALCONY  

ผูใ้หญ ่ทา่นละ 62 USD / เด็ก (อายรุะหวา่ง 4-13ปี) ทา่นละ 31 USD  

(ช าระวันสดุทา้ยบนเรอื COSTA FIRENZE 

ส าหรับหอ้งพักแบบ  MINI SUITE / SUITE  

ผูใ้หญ ่ทา่นละ 74 USD / เด็ก (อายรุะหวา่ง 4-13ปี) ทา่นละ 37 USD  
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(ช าระวันสดุทา้ยบนเรอื COSTA FIRENZE) 

2. คำ่ทวัรเ์สรมิบนฝั่งตำมเมอืงตำ่งๆ ทีเ่รอืส ำรำญจอด 

3. อำหำรพเิศษทีท่ำ่นส ัง่เพิม่เตมิกบัทำงเรอื 

4. คำ่เพคเกจน ำ้ดืม่บนเรอืส ำรำญ 

5. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

6.  คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำง, คำ่วซีำ่ส ำหรบัชำวตำ่งชำต ิ

7.  คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์คำ่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

กำรช ำระเงนิ  

ช ำระคำ่มดัจ ำ 16,000 บำท ตอ่ทำ่น หลงัจำกมกีำรท ำจองส ำรองโปรแกรมทอ่งเทีย่วแลว้ไมเ่กนิ 3 วนัท ำ

กำร เทำ่น ัน้ ( รบัช ำระเงนิมดัจ ำเฉพำะกำรจองในวนัที ่19 ธ.ค. 62-16 ก.พ. 63 เทำ่น ัน้ และจะเรยีกเก็บเงนิ

สว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด หลงัจำกวำงเงนิมดัจ ำ ภำยใน 30 วนั ) 

กำรยกเลกิ 

1. ยกเลกิ 60 วนักอ่นกำรเดนิทำง จะเสยีคำ่ปรบักำรยกเลกิจ ำนวน 6,000 บำท ตอ่/ทำ่น 

2. ยกเลกิ 45 วนักอ่นกำรเดนิทำง จะเสยีคำ่ปรบักำรยกเลกิจ ำนวน 11,000 บำท ตอ่/ทำ่น 

3. ยกเลกินอ้ยกวำ่ 45 วนักอ่นกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำท ัง้หมด  

4. ในทกุกรณีสำมำรถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำงได ้กอ่นกำรเดนิทำง 15 วนัท ำกำร 

หมำยเหต ุ: 

1. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืคา่ทัวรใ์หไ้ด ้

2. ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทจะถอืว่าท่านสละสทิธิ์

และไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อันเกดิจากเหตุสดุวสิัย เชน่ อบุัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุ

งาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดนิทำงของทำ่นวำ่มอีำยกุำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดอืน 

นบัจำกวนัทีเ่ดนิทำง  กรณีอำยหุนงัสอืเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 6 เดอืนนบัจำกวนัทีเ่ดนิทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสอืเดนิทำงใหม ่และสง่ส ำเนำหนำ้หนงัสอืเดนิทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอกีคร ัง้ 

หำกมกีำรผดิพลำดทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้    

เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิคำ่มดัจ ำบรกิำรทวัร ์หรอืช ำระคำ่บรกิำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ ในกรณีทีห่นงัสอืเดนิทำง

ผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 6 เดอืน ณ.วนัทีเ่ดนิทำง 
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โปรดทรำบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ปขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถาน้ตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานู้ต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 055 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถาน้ตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และรณีก   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลกูคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


