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ก ำหนดกำรเดินทำง 

วนัท่ี 16-20 มกรำคม 

2560 

วนัแรกของกำรเดินทำง กรงุเทพฯ–ท่ำเรอืแหลมฉบงั–ลอ่งเรอืออกน่ำนน ้ำสำกล 

 

หมำยเหต ุ ฟรี รถรบัส่ง ส ำหรบัท่ำนท่ีตอ้งกำรใชบ้ริกำรรถโคช้ปรบัอำกำศ รบั-ส่ง จำก 

กรงุเทพ-ท่ำเรือแหลมฉบงั-กรงุเทพ กรณุำแจง้ใหก้บัทำงเอเยน่ตท์รำบล่วงหนำ้ 

ระหว่ำงกำรท ำจองคะ  

11.00 น.  พรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่น  

11.30 น.  น าทา่น ออกเดนิทางสูท่า่เรือแหลมฉบงั 

14.00 น. เดินทางถึง ท่ำเรือแหลมฉบัง น าทกุท่านลงทะเบียนเพ่ือท าการเช็คอินขึ้นเรือ COSTA 

VICTORIA ซ่ึงเป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 75,166 ตัน แบ่งเป็น14 ชั้น 

สามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 2,394 ทา่น (ทกุทา่น ตอ้งเตรียมหนงัสือเดนิทางท่ีมี

อายมุากกว่า 6 เดือน บัตรเขา้งาน ILLUGIC CRUISE พรอ้มติดป้ายผกูกระเป๋าเดินทาง

กอ่นขึน้เรือ ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยแนะน าตลอดการท าเช็คอิน) 
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*** กอ่นท่ีเรอืส ำรำญจะท ำกำรถอนสมอออกเดินทำง ทำงเรอืจะมีกำรซอ้มหนีภยั

ตำมหลกัสำกล (Muster Drill) โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสำรทกุท่ำนมำรำยงำนตวัยงัจดุท่ี

ก ำหนดไว ้โดยสงัเกตจดุรวมพลของแต่ละ่ท่ำนได ้ท่ีแผน่ป้ำยดำ้นหลงัประต ู

หอ้งพกัของท่ำน*** 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางออกสูน่า่นน า้สากล ทกุท่านสามารถ

รบั CRUISE CARD ส าหรบัแตล่ะทา่น ที่ใชบ้นเรือ ได ้

ในหอ้งพกัของทกุทา่น รบกวนตรวจสอบชือ่ของทกุ

ทา่นว่าถกูตอ้งตามหนา้หนงัสือเดนิทางหรือไม่ หากไม่

ถกูตอ้งกรณุารีบตดิตอ่กบัทางเจา้หนา้ท่ีทนัที และ

ทา่นยงัสามารถดรูายละเอียดตารางกิจกรรมตา่งๆ 

บนเรือ รวมถึงชว่งเวลามี ปารต์ีบ้นเรือในแตล่ะวนัไดจ้ากหนงัสือ TODAY ที่เตรียมไวใ้ห้

ในหอ้งพกัของทกุทา่น (รายละเอียดบริเวณตา่งๆ ภายในเรือมีเตรียมไวใ้นหอ้งพกัของทกุ

ทา่นแลว้ ส าหรบัการรบัประทานอาหาร ชว่งเชา้ ชว่งกลางวนั ชว่งบ่าย ชว่งเย็น ชว่งค า่ 

ทกุทา่นสามารถดตูารางเวลาส าหรบัการรบัประทานอาหารไดจ้ากหนงัสือ TODAY ของ

แตล่ะวนั ครบั ) 

หมำยเหต ุ ทกุท่านสามารถเลือกซ้ือแพ็คเกจเคร่ืองดื่มได ้ในระหว่างที่อยู่บนเรือส าราญตลอดการ

เดินทาง เพียงใช ้CRUISE CARD ในการสัง่ซ้ือ รายละเอียดชองแพ็คเกจสามารถขอได้

จากเจา้หนา้ท่ีบนเรือส าราญ 

สดุพิเศษ!!!!!! ทกุค า่คืนที่อยู่บนเรือ ILLUGIC CRUISE ทกุท่านจะได ้สนกุกบัปารต์ี ้พรอ้มของขวัญ

พิเศษ ส าหรับแขกพิเศษบนเรือเชน่คณุ ส าหรับการล่องเรือ ILLUGIC CRUISE ในครั้งนี้ จะ

น าทกุท่านหลงใหลบรรยากาศในแบบ Psychedelic Forest บนชัน้ดาดฟ้า บริเวณสระว่าย

น า้ ชัน้ 11 ของเรือส าราญ 

 

 

 

 

 



 

 

 

www.thaicruiseholiday.com  หนา้ 4 

PARTY 1 “90’ CLUBBING ON 16 JAN’17 
 

ขอน ำทกุท่ำนเขำ้ส ูบ่รรยำกำศกำรตกแต่ง ภำยใต ้Concept “Psychedelic Forest” พรอ้ม

สนกุสนำนไปกบัปำรต้ี์แบบ Clubbing ดว้ยเพลงในยคุ 90 
 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง  สีหนวิุลล,์ ประเทศกมัพชูำ (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)       

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ ตามอธัยาศยั 

09.00 น. เรือส าราญ Costa Victoria เขา้เทียบท่าเมืองสีหนวิุลล ์

(Sihanoukville) *** อิสระใหท่้ำนเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบน

ฝ่ังท่ีทำงเรอืมีบรกิำรค่ะ*** โดยแตเ่ดมิเมืองทา่เรือนีร้ ูจ้กั

กันในนาม "เมืองกมัปงโสม" ถือเป็นเมืองตากอากาศ

ชายทะเลอนัดบัหนึ่งของกมัพชูา และยงัเป็นเมืองท่าส าคัญ 

โดยมีท่าเรือน า้ลึกระดบัสากล (International Port) แห่งเดยีวของกมัพชูาอีก และเป็นเมืองท่ีติด

อันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สดุยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun 

ของประเทศออสเตรเลีย อิสระใหท้่านพักผ่อนในหอ้งพักเคบินสว่นตวั หรือ เพลิดเพลินไปกบั

บริการต่าง ๆ ที่เรือส าราญ Costa Victoria  คัดสรรไวใ้หเ้ลือก หรือ เลือกที่จะไปแวะเยือน 

เย่ียมชมเมืองสหุนวิุลลด์ว้ยตนเอง  

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 

 อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกใชบ้ริการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ บนเรือส าราญ COSTA 

VICTORIA ทา่นสามารถเลือกใชบ้ริการของหอ้ง Pompeii Spa & Fitness Center สว่น

ทา่นที่ชืน่ชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ีระลึก 

สินคา้แบรนดต์า่งๆ ที่รา้น Duty Free บนเรือส าราญ ส าหรบัทา่นที่ชอบการเส่ียงดวง

หอ้ง Casino บนเรือส าราญสามารถตอบสนองความตอ้งการของทา่นไดเ้ป็นอย่างดี 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

22.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria ออกจากทา่เมืองสีหนวิุลล ์

อำหำรเท่ียง อำหำรบ่ำย อำหำรเย็น รวมถึงอำหำรค ่ำ มีบรกิำรบนเรือส ำรำญท่ำนสำมำรถใช้

หอ้งอำหำรไดต้ำมตำรำงเวลำบนเรือส ำรำญตลอดกำรเดินทำง หำกมีขอ้สงสยั สำมำรถ

ติดต่อทำงเจำ้หนำ้ท่ีบนเรอื 
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PARTY 2 “BOHEMIAN REUNION” ON 17 JAN’17 
ค ่ำคืนแห่งควำมสนกุสนำนท่ีอยำกใหท้กุคนไดร้ว่มแต่งกำยแบบ Bohemian และรว่ม Dance on 

the floor ไปกบับทเพลง Reunion 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง  เกำะฟกูว๊ก, ประเทศเวียดนำม (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ.หอ้งอำหำรบนเรอืส ำรำญ ตำมอธัยำศยั 

08.00 น. เรือส าราญ Costa Victoria จอดทอดสมอหนา้เกำะฟูก๊วก(Phu Quoc)” เป็นเกาะที่ใหญ่

ที่สดุในเวียดนาม ห่างจากแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว

ทางทะเลที่มีชื่อเสียงมากของประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นสวรรค์เขตรอ้นอันแสนเงียบ

สงบทา่มกลางน า้ทะเลสีฟ้าคราม ซ่ึงไดร้บัความนยิมในหมูน่กัทอ่งเที่ยวเป็นอย่างมาก  

 *** อิสระใหท่้ำนเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีทำงเรอืมีบรกิำรค่ะ*** 

 สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจของ เกำะฟกูว๊ก  

- Ho Quoc Pagoda วัดทางพุทธศาสนาที่สร้าง

ขึ้นบนเนินเขาบริเวณชายฝั่งดา้นตะวันออก ซ่ึง

กล่าวไดว้่าเป็นจดุชมวิวทิวทัศนย์ามอาทิตย์ขึ้น

เหนืออ่าวไทยไดส้วยที่สดุของเกาะฯ ชมเจดีย์

องค์ใหญ่ที่ส ุดบนเกาะฟูก๊วกที่ตั้งอยู่ โดดเด่น

ประจันหนา้กับทอ้งทะเล ภายในวัดมีรปูป้ันทาง

พทุธศาสนาตั้งรายเรียงอยู่บนลานหนา้บันได

ทางขึน้สกัการะขอพรเจา้แมก่วนอิมประดษิฐานอยู่ในวดั  

- หมู่บา้นประมง Ham Ninh ซ่ึงในดัง้เดิมนัน้ชาวบา้นในหมู่บา้นนี้จะใชป้ลาเพียงอย่างเดียว

ในการด ารงชีวิต แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อการท่องเที่ยวกลายมาเป็นแหล่งที่มาของ

รายไดห้ลัก ชาวบ้านไดเ้ปลี่ยนการด ารงชีวิตดว้ยการขายอาหารทะเล และการขาย

หตัถกรรมสินคา้ของที่ระลึก  
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กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 

 อิสระใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัยในหอ้งพักเคบินของท่าน ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการ

ของห้อง Pompeii Spa & Fitness Center ส่วนท่านที่ ชื่นชอบการช้อป ป้ิง ก็สามารถ

เพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ที่ระลึก สินคา้แบรนดต์่างๆ ที่รา้น Duty Free 

บนเรือส าราญ ส าหรับท่านที่ชอบการเส่ียงดวงห้อง Casino บนเรือส าราญสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของทา่นไดเ้ป็นอย่างดี 

17.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria ออกเดนิทางจากเกาะฟูกว๊ก มุ่งสูเ่กาะสมยุ 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

อำหำรเท่ียง อำหำรบ่ำย อำหำรเยน็ รวมถึงอำหำรค ่ำ มีบรกิำรบนเรอืส ำรำญ ท่ำนสำมำรถใช้

หอ้งอำหำรได้ตำมตำรำงเวลำบนเรือส ำรำญตลอดกำรเดินทำง หำกมีขอ้สงสยั สำมำรถ

ติดต่อทำงเจำ้หนำ้ท่ีบนเรอื 

อยำ่พลำดกจิกรรมปำรต้ี์บนเรอืในแต่ละโซนท่ีทำงไดจ้ดัไวใ้หก้บัทกุท่ำน พรอ้มกิจกรรมต่ำงๆ  

บนเรอืมำกมำย 

 

 

 

 

 

 

 

PARTY 3 “PSYCHEDELIC FOREST”   ON 18 JAN’17 

ป่ำตอ้งมนตรท่ี์จะท ำใหท้กุท่ำนตอ้งหลงใหล ไปกบัภำพบรรยำกำศท่ีชวนใหต้กอย ู่ในหว้ง

แห่งมนตรม์ำยำแบบ Psychedelic Style โดยกำรแต่งแตม้สีสนับนใบหนำ้และร่ำงกำยตำม 

Style ของตนเองเพ่ือไดร้ว่มสนกุไปกบั ปำรต้ี์ EDM สดุมนัส ์
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วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง เกำะสมยุ, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรอืส ำรำญ ตำมอธัยำศยั 

ใหท้กุท่ำน พกัผ่อนตำมอิสระ และท ำกจิกรรมบนเรือส ำรำญ สำมำรถดรูำยละเอียด

ไดจ้ำก หนงัสือ TODAY  

หรอื 

09.00 น. เรือส าราญ Costa Victoria จอดทอดสมอหนา้เกาะสมยุ 

 *** อิสระใหท่้ำนเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝ่ังท่ีทำงเรอืมี

บรกิำรคะ*** 

 กำรเดินทำงบนเกำะสมยุ บนเกาะสมยุการเดินทาง

ค่อนขา้งที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาว  รอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชือ่ถนนทวีราษฎร์

ภกัด ีและก็ยงัมีรถสองแถวที่ว่ิงรอบเกาะไวใ้หบ้ริการ ตัง้แตเ่วลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็

เร่ิมกนัตัง้แต ่30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแตร่ะยะทาง แท็กซ่ีก็มีแตร่าคาตอ้งตกลง

กนัเอง ไมม่ีมิเตอร ์หรือใครอยากจะเชา่รถขบัเองก็มีตัง้แตร่ถยนตจ์นถึงมอเตอรไ์ซค ์รา้นให้

เชา่รถจะอยู่แถว ๆ ทา่เรือดอนสกัมีใหเ้ลือกหลายรา้นเลย ราคาก็แตกตา่งกนัไปเร่ิมตน้ที่ 

มอเตอรไ์ซค ์200 บาท รถจ๊ิป 800 บาท ตอ่วนั มอเตอรไ์ซคร์บัจา้งเกาะสมยุก็มีแตร่าคาจะ

แพงกว่ารถสองแถวสกัหนอ่ยเร่ิมตน้ที่ 30 บาท  

 สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจในเกำะสมยุ เกาะสมยุมีแหลง่ทอ่งเที่ยวส าคญัที่มีชือ่เสียง

มากมายและหลากหลายรปูแบบ เชน่ หาดเฉวง หาดละไม หาดทอ้งตะเคียน หาดแมน่ า้ หาด

หนา้ทอน หินตาหินยาย น า้ตกหนา้เหมือง วัดพระใหญ่ หรือศนูยว์ฒันธรรมวดัละไม เป็นตน้ 

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ COSTA VICTORIA 

บ่ำย อิสระใหท้า่นไดพ้ักผอ่นตามอธัยาศยัในหอ้งพกัเคบินของทา่น ทา่นสามารถเลือกใชบ้ริการ

ของหอ้ง Pompeii Spa & Fitness Center สว่นทา่นที่ชืน่ชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถ

เพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ที่ระลึก สินคา้แบรนดต์า่งๆ ที่รา้น Duty Free 

บนเรือส าราญ ส าหรบัทา่นที่ชอบการเสี่ยงดวงหอ้ง Casino บนเรือส าราญสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของทา่นไดเ้ป็นอย่างดี 

18.00 น.  เรือส าราญ Costa Victoria เดนิทางออกจากเกาะสมยุ 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  
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อำหำรเท่ียง อำหำรบ่ำย อำหำรเยน็ รวมถึงอำหำรค ่ำ มีบรกิำรบนเรอืส ำรำญ ท่ำนสำมำรถใช้

หอ้งอำหำรได้ตำมตำรำงเวลำบนเรือส ำรำญตลอดกำรเดินทำง หำกมีขอ้สงสยั สำมำรถ

ติดต่อทำงเจำ้หนำ้ท่ีบนเรอื 

PARTY 4 “MEMOIRS”   ON 19 JAN’17 
ค ่ำคืนส่งทำ้ยควำมสขุ สนกุสนำน ท่ีจะใหท้กุท่ำนไดผ้่อนคลำยไปกบัดนตรีสบำยๆ และท ำ

กิจกรรมเพ่ือเก็บภำพควำมประทับใจ และบันทึกภำพควำมทรงจ ำ ในกำรเดินทำงร่วมกบั 

Illugic Cruise 

หมำยเหต ุทางลกูคา้ สามารถตรวจเช็ครายละเอียดค่าใชจ้่าย ท่ีใชบ้นเรือไดจ้ากใบแจง้ยอดที่ทางเรือจะ

น าไปไวใ้หใ้นหอ้งพักคืนวันที่ 19 มกราคม หากทางลกูคา้ตรวจสอบแลว้มีขอ้ผิดพลาดสามารถติดตอ่ได ้

ที่ทางเจา้หนา้ที่ บริเวณล็อบบ้ีหอ้งโถงกลางที่ชัน้ 5 ของเรือ และในค า่วันนี้ท่านจะไดร้ับป้ายผกูกระเป๋าสี

ตา่งๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนด ล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง 

โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท้ี่จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบ

ใหญ่ของทา่นไปตัง้แตก่ลางดกึ 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง ท่ำเรอืแหลมฉบงั-กรงุเทพฯ 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ.หอ้งอาหารบนเรือส าราญ ตามอธัยาศยั 

08:00 น. เรือส าราญจอดเทียบทา่ ณ ทา่เรือแหลมฉบงั 

หมำยเหต ุ ทกุท่านสามารถช าระเงินค่าใชจ้่ายที่ใชร้ะหว่างอยู่บนเรือไดก้่อนลงจากเรือที่ ล็อบบ้ีโถง

กลาง ชัน้ 5 กบัทางเรือไดเ้ลยครับ  หากลกูคา้ท่านใดที่ลงทะเบียนไวส้ าหรับการใชร้ถรับส่ง

ไปยงักรงุเทพฯ กรณุานัง่รถโคช้ตามหมายเลขที่ทา่นไดร้บัตอนระหว่างลงจากเรือครบั 

***************************************************************************************************************************** ****************** 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 16-20 มกรำคม 2560 
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ILLUGIC CRUISE 

5 วนั 4 คืน  

อตัรำค่ำบรกิำร 

หอ้งพกัแบบ INSIDE พกัแบบ 4 ท่ำน / ท่ำนละ 17,900 

หอ้งพกัแบบ INSIDE พกัแบบ 3 ท่ำน / ท่ำนละ 18,900 

หอ้งพกัแบบ INSIDE พกัแบบ 2 ท่ำน / ท่ำนละ 19,900 
 

 

หอ้งพกัแบบ OCEAN VIEW พกัแบบ 4 ท่ำน / ท่ำนละ 19,900 

หอ้งพกัแบบ OCEAN VIEW พกัแบบ 3 ท่ำน / ท่ำนละ 20,900 

หอ้งพกัแบบ OCEAN VIEW พกัแบบ 2 ท่ำน / ท่ำนละ 21,900 
 

 

หอ้งพกัแบบ BALCONY พกัแบบ 2 ท่ำน / ท่ำนละ 25,900 
 

 

หอ้งพกัแบบ MINI SUITEพกัแบบ 2 ท่ำน/ท่ำนละ 35,900 
 

 

หอ้งพกัแบบ MINI SUITE BALCONY พกัแบบ 2 ท่ำน/ท่ำนละ 39,900 
 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

ทิปส าหรบั พนกังานบนเรือ ซ่ึงเป็นธรรมเนยีมส าหรับการลอ่งเรือส าราญ ตลอดการเดนิทาง 5 วนั บน

เรือส าราญ เป็นจ านวนเงนิ ท่ำนละ 1,750 บำท 
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อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• ค่ำหอ้งพกับนเรอื COSTA VICTORIA ตำมแบบหอ้งพกั ท่ีท่ำนไดป้ระสงคเ์ลือกช ำระเงินมำ 

• ค่าอาหารบนเรือส าราญ ค่าภาษีทา่เรือ และค่าประกนัการเดนิทางบนเรือ 

• ค่ารถรบัสง่ระหว่าง กรงุเทพ-ทา่เรือแหลมฉบงั-กรงุเทพ 

• ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

• ค่าธรรมเนยีมการท าหนงัสือเดนิทาง 

• ค่ำทวัรส์ว่นของ โฮจิมินห ์หำกทำงลกูคำ้ ตอ้งกำรซ้ือเพ่ิม กรณุำติดต่อกบัทำงเรอืส ำรำญ 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเคร่ืองดื่มและ ค่าอาหารหอ้งอาหารพิเศษ ค่า
อินเตอรเ์น็ตฯลฯ 

• ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

กำรช ำระเงิน  

ทำงบริษทัฯ จะขอเก็บเงินเต็มจ ำนวนต่อผ ูโ้ดยสำรหน่ึงท่ำน หลงัจำกมีกำรท ำจองส ำรองท่ีนัง่

แลว้ 2 วนัท ำกำร ส ำหรบักำรจองทวัรเ์รอืส ำรำญครัง้น้ี 

 

กำรยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิ แตท่างผูโ้ดยสารสามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทาง

ไดก้อ่นวนัเดนิทาง 7 วนั 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของเรือส าราญ หรือเกิด

เหตกุารณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ

ส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือ

ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงนิใหท้่านได ้ไม่

ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบคืนเงนิใดๆ ทัง้ส้ิน ในกรณีที่ทางลกูคา้ น าหนงัสือเดนิทางท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 6 

เดือนมาเดินทาง และไม่ไดร้ับการอนญุาตให้ขึ้นเรือ จากทางกองตรวจหนังสือเดินทาง ณ ท่าเรือ

แหลมฉบงั  


