
เสน้ทาง: แหลมฉบงั–ฟู่ หมี-แหลมฉบงั

Costa Serena Cruise
THAILAND & VIETNAM & THAILAND

5 DAYS 4 NIGHTS

หมายเหต ุสาํคญัท่ีสดุ

1.เรอืสาํราญลาํน้ีปลอดเช้ือโรคเน่ืองจากมีการทําความสะอาดอยา่งสม่ําเสมอ และพนกังาน

บนเรอืสาํราญทกุคน มีการผา่นการตรวจเช้ือโรคทกุคน

2.ระบบรกัษาความสะอาดและป้องกนัเช้ือโรค แบบเขม้งวดสงูสดุทกุจดุบนเรอืสาํราญ

3.ระหว่างการเดินทางจะมีการทําความสะอาดทกุจดุบนเรอืสาํราญ ในทกุช่วงเวลา



(สาํคญัมาก ***ทกุท่าน ตอ้งเตรยีมหนงัสือเดินทางท่ี
มีอายไุม่นอ้ยกว่า 6 เดือนข้ึนไปมาท่ีท่าเรอืดว้ย)

หมายเหต ุ รถรบัส่ง สําหรบัท่านท่ีตอ้งการใชบ้ริการรถรบั-ส่ง จาก กรงุเทพ-ท่าเรือแหลมฉบงั-กรงุเทพ
สามารถข้ึนรถไดท่ี้ *********************** และกรณุาแจง้ใหก้บัทางเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้ ระหว่าง
การทําจองทนัที และสามารถแจง้เพ่ิมการสาํรองรถ ลา่ชา้ไดไ้ม่เกิน 30 วนั กอ่นการเดินทาง

08.00 น. พรอ้มกัน ณ.จดุนดัพบที่ กรงุเทพฯ ทกุท่านทาํการเช็คชื่อก่อนขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ พรอ้มรับเอกสาร
สว่นตวัเพื่อใชใ้นการทาํเช็คอินท่ีทา่เรือแหลมฉบัง

13.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าเรอืแหลมฉบงั จ.ชลบรุี มเีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหแ้กท่า่น

ค่ํา ทกุท่านสามารถรบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญ ตามรอบที่ไดม้เีอกสารวาง
ไวใ้หใ้นหอ้งพกั ทา่นยงัสามารถอิสระพกัผอ่น หรือ เลอืกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความเพลดิเพลนิใน
กจิกรรมตา่งๆ ที่ไดร้บัการคดัสรรไวบ้เรือสาํราญ COSTA SERENA

หมายเหต ุ ทกุท่านสามารถเลอืกซ้ือแพคเกจเคร่ืองดืม่บนเรือได้ ตลอดการเดินทาง

สดุพิเศษกบังานปารต้ี์บนเรอื THEME COLORFUL NIGHTS PARTY

*** กอ่นท่ีเรอืสาํราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรอืจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล (Muster Drill)
โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสารทกุท่านมารายงานตวัยงัจดุท่ีกาํหนดไว้ โดยสงัเกตจุดุรวมพลของแต่ละ่ท่านได้ ท่ีแผน่ป้าย

ดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน***

16.00 น. เรือสาํราญ COSTA SERENA ออกจากท่าเรือแหลมฉบงัตดัผา่นอ่าวไทยสู่ นา่นนํา้สากล



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืสาํราญ COSTA SERENA

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรอืสาํราญ COSTA SERENA
อิสระพกัผอ่น หรือ เลอืกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความเพลดิเพลนิในกจิกรรมตา่งๆ ที่ไดร้บัการคดัสรรไวบ้น

เรือสาํราญ COSTA SERENA

วนัท่ีสามของการเดินทาง ฟู่ หมี เวียดนาม

ช่วงบ่าย ใหท้กุท่านอิสระทํากิจกรรมบนเรอืสาํราญ
ค่ํา รบัประทานอาหารค่ํา ณ หอ้งอาหารบนเรอืสาํราญ

ทกุท่านสามารถเขา้รบัประทานอาหารตามรอบที่ไดม้เีอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพกั ทา่นยงั
สามารถอิสระพกัผอ่น หรือ เลอืกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความเพลดิเพลนิในกจิกรรม
ตา่งๆ ที่ไดร้บัการคดัสรรไวบ้นเรือสาํราญ COSTA SERENA

สดุพิเศษกบังานปารต้ี์บนเรอื THEME WONDERLAND PARTY

อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพร้อมไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดรั้บการคดั

สรรไวบ้เรือสาํราญ COSTA SERENA

ปารต้ี์บนเรอื THEME GATSBY THE STAR

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA SERENA
08.00 น. เรือสําราญCOSTA SERENA จอดทอดสมอท่าเรือฟู่ หมี (Phu My)เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเท่ียวได้เลย
เท่ียง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA SERENA

18.00 น. เรือจะออกจากท่าทีฟู่หมี ผู้โดยสารทุกท่านต้องถงึเรือสําราญ ก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ COSTA SERENA

*** อิสระใหท่้านเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ังท่ีทางเรอืมีบรกิารค่ะ***



วนัท่ีส่ีของการเดินทาง น่านน้ําสากล – อิสระพกัผอ่นบนเรอื

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA SERENA
08.00 น. เรือสาํราญ COSTA SERENA เขา้เทียบทา่แหลมฉบงัหลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสอืเดนิทาง ศลุกากร และรับ

กระเป๋า สมัภาระการเดนิทางแลว้ เดนิทางกลบัเขา้ส ู่ กรงุเทพฯ
สาํหรบัคณะท่านท่ีจองรถรบัสง่ไว้ ม ุง่หนา้กลบัส ู่ กรงุเทพฯ พรอ้มคณะ

*****************************************************************************************************************************************
สิทธิประโยชน์ SUITE AND MINI SUITE CABINS
1. สดุพิเศษโซนรบัประทานอาหารเฉพาะผ ูท่ี้พกัหอ้งแบบ SUITE / MINI SUITE เท่านัน้

2. ตอ้นรบัอยา่งอบอ ุ่นดว้ยผลไม้ ภายในหอ้งพกัของท่าน และ บรกิารน้ําด่ืมฟรี 2 ขวดในหอ้งพกั เฉพาะคืนแรก

3. ช่องเช็คอินพิเศษ ท่ีท่าเรอืแหลมฉบงั

4. ไดข้ึ้นเรอืและลงเรอืเป็นกล ุม่แรกของการเดินทางท่ีจดุหมาย

หมายเหต ุสาํหรบัเด็กทารถอาย ุ 6 เดือน ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 4 ปี ข้ึนเรอืฟรไีม่มีค่าใชจ้่าย

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอื

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารของเรอื

ค่ํา รบัประทานอาหารค่ํา ณ หอ้งอาหารบนเรอืสาํราญ

ในค่ําคืนน้ี ธีมแบบชดุไทย ทกุท่านสามารถเขา้รับประทานอาหารตามเวลาที่ทางเรือ
กาํหนด และใหท้กุทา่นไดม้เีวลาอิสระพกัผอ่น หรือ เลอืกใชบ้ริการของทางเรือ รวมถึงความ
เพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ บนเรือสาํราญ

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั- กรงุเทพฯ



ราคาห้องพกัสําหรับ สวที และแกรนด์สวที

สําหรับห้องพกัประเภทนีจ้ะมเีพจเก็ตด่ืม แบบมแีอลกอฮอล์ ให้กับทุกท่านในห้องพกั

สามารถดูรายละเอียดห้องพกัได้ท่ีลิง้ค์ด้านล่างค่ะ

https://www.ontraveltogether .com/ar ticle-info/11/เรือสําราญ-COSTA-SERENA

ประเภทหอ้งพกับนเรอื
COSTA SERENA

ผ ูใ้หญ่ท่านละ่
พกั 2 ท่านต่อหอ้ง พกัเด่ียว

พกัท่านท่ี 3-4
สาํหรบัเด็ก
อาย ุ 4-17 ปี

พกัท่านท่ี 3-4
สาํหรบัผ ูใ้หญ่

Inter ior Classic
EARLY BIRD (8,888+5,999)

14,887 22,998

9,998 13,998

INTERIOR PREMIUM 16,998 23,998

Oceanview Classic 17,998 24,998

OCEANVIEW PREMIUM 18,998 25,998

Balcony Classic 20,998 27,998

BALCONY PREMIUM 21,998 28,998

MINI SUITE 27,998 46,998 11,998 15,998

SUITE 35,998 55,998
13,998 17,998

GRAND SUITE 38,998 68,998

https://www.ontraveltogether.com/article-info/11/เรือสำราญ-COSTA-SERENA


ห้องไม่มหีน้าต่าง Inside lassic/Premium



ห้องมหีน้าต่างOcean View Classic / Premium



ห้องมรีะเบียง Balcony Classic / Premium



ห้องมนิิสวทีMini Suite



ห้องสวที Suite



ห้องแกรนด์สวทีGrand Suite



สิทธิประโยชน์ SUITE AND MINI SUITE CABINS

1. สุดพเิศษโซนรับประทานอาหารเฉพาะผู้ที่พกัห้องแบบ SUITE / MINI SUITE เท่าน้ัน

2. ต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยผลไม้ ภายในห้องพกัของท่าน และ นํา้ด่ืมฟรี 2 ขวดในห้องพกัเฉพาะคืนแรก

3. ช่องเช็คอินพเิศษ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

4. ได้ขึน้เรือและลงเรือเป็นกลุ่มแรกของการเดนิทางที่จุดหมาย

หมายเหตุ สําหรับเดก็ทารถอายุ 6 เดือน ขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 ปี ขึน้เรือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายการชําระเงิน

ชําระเงนิค่าห้องพกับนเรือสําราญ เตม็จํานวน ของราคาห้องพกัทีท่่านทาํการจอง และสามารถส่ง

รายช่ือได้ช้าสุดก่อนเดนิทาง 30 วนั

อตัราค่าบริการน้ีรวม

 ห้องพกับนเรือสําราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพกัท่ีท่านได้ทําการชําระเงินมา)

 อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ ตามท่ีทางเรือสําราญ กําหนดว่ารวมอยู่ในราคา

ทัวร์แล้วเท่านั้น และได้รวมค่าภาษท่ีาเรือเรียบร้อยแล้ว

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง จาก กรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง ไป-กลับ เฉพาะท่านท่ีจองในช่วงโปรโมช่ันท่ีทาง

บริษทัฯ กําหนดไว้เท่าน้ัน

 เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก



 ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเท่ียว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ

1,000,000 บาท

 ค่ารักษาพยาบาล (ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ลูกค้าสํารองจ่าย และทําเบิกคืนภายหลังได้ )

 ค่าภาษท่ีาเรือ สําหรับ ผู้ใหญ่ และ เดก็ ท่านละ 5,999 / ท่าน

อัตรานีไ้ม่รวม

ค่าทิปพนกังานบนเรือ สําหรับห้องพกัแบบ INSIDE / OCEANVIEW / BALCONY

ผู้ใหญ่ ท่านละ 64 USD/ เดก็ ( อายุระหว่าง 4-17 ปี ) ท่านละ 32 USD

เป็นอตัรา ณ. วนัที่ 01 มกราคม 2566 อาจมีการเปลีย่นแปลง ณ.วนัเดนิทางชําระวนัสุดท้ายบนเรือ

สําหรับห้องพกัแบบ MINI SUITE / SUITE ผู้ใหญ่ ท่านละ 76 USD / เดก็ (อายุระหว่าง 4-17 ปี) ท่านละ 38 USD

เป็นอตัรา วนัที่ 01 มกราคม 2566 อาจมีการเปลีย่นแปลง ณ.วนัเดนิทาง ชําระวนัสุดท้ายบนเรือ

ค่าทิปพนักงานบนเรือสําราญ ตลอดการเดนิทาง 5 วนั ซ่ึงเป็นธรรมเนียมสําหรับการล่องเรือสําราญ ในส่วนนีลู้กค้า

ต้องไปชําระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอตัโนมัติ

 ค่าทวัร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือสาํราญจอด

 อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเติมกบัทางเรือ

 ค่าเพคเกจนํ้าด่ืมบนเรือสาํราญ

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าวซ่ีาสาํหรับชาวต่างชาติ

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

***** หมายเหตุ สําหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิม่เติมบนเรือได้เลยค่ะ ****

แพคเกจ็ด่ืม มรีายละเอยีดดงันี้ :
แพคเกจ็ด่ืมแบบ My Soft Dr inks ด่ืมไดเ้ฉพาะเคร่ืองด่ืมตามดา้นล่าง,ชา,กาแฟ,ชอคโกแลต ร้อน,เยน็ และ

คอลเทล็ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์

Pr ice : PKG OnBoard Adult - US$ 25 / Pre Book US$ 21 per pax per night & Child - US$ 18 / Pre

Book US$ 15 per pax per night

What your beverage package includes :

-Soft Dr inks, Fruit Juices (var ious Flavours), Tonic water , Lemonade, Iced Tea, Syrup with water

by glass, Sparking or / still mineral water

-Hot Beverages : Espresso, decaffeinated coffee, iced coffee, caffe shakerato, cappuccino, coffee with

spir it, selection of teas and infusions

-Chocolate Bar : Hot or cold chocolate (var ious flavours)

-Non-Alcoholic Cocktails : All the ones on the on-board list



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

แพคเกจ็ด่ืมแบบ My Drinks ด่ืมไดทุ้กอยา่งตามดา้นล่าง เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ และ เคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ เหลา้วสิก้ี บร่ันดี คอนยคั,เบียร์,ไวน์,คอทเทล็

Pr ice : PKG OnBoard Adult - US$ 36 / Pre Book US$ 32 per pax per night & Child - US$ 18 / Pre

Book US$ 15 per pax per night

All the ones on the on-board list

-Beers : Druaght beer , beer (alcohol-free)

-Non-Alcoholic dr inks and mineral water : Soft Dr inks, Fruit Juices (var ious Flavours), Tonic water ,

Lemonade, Iced Tea, Syrup with water by glass, Sparking or / still mineral water

A bottle of sparking or still mineral water (0.5 L) daily per adult guest at the restaurant and in all

bars.

-Hot Beverages : Espresso, decaffeinated coffee, iced coffee, caffe shakerato, cappuccino, coffee with

spir it, selection of teas and infusions

-Chocolate Bar From the Chocolate Bar : Hot or cold chocolate (var ious flavours)

-Wines by the glasss : White wines " Pinot Gr igio, Chardonnay, Trebbiano" , Red Wines "Mer lot,

Cabernet, Nero d'Avola" , Rose wines "Rosato Puglia"

-Whisky : Ballantines, J&B, Johnnie Walker Red, J im Beam, Canadian Club, Jameson, Dewar ' s

White Lable, Crown Royal

-Other Spir its : Grappa "Grappa Moscato, Segnana Gentile" , Cognac "Cognac VS" , Gin "Beffeater ,

Gordon's" , Vodka " Skyy, Stolichnaya" , Rum "Bacardi Silver , Bacordi Gold, Bacardi Limon" ,

Brandy "Vecchia Romogna E.N., Fundador" , Tequila " Jose Cuervo"

-For tified Wines : Harveys Br istol Cream, Sandeman Ruby Por t

-Amaro and Liqueurs : All the ones on the on-board list

-Bacardi Breezer : All The ones on the on-board list

-Cocktails : Whisky Cream Banana Calada, Pina Coolada, Kiwi Colada, Strawber ry Daiquir i,

Banana Daiquir i, Planter ’s Punch, Mai Tai, Bahama Mama, Frozen Margar ita, Mojito, Caipir inha,

Caipiroska, Caipir issima, Sidecar , Between the Sheets, Mar tina, Negroni, Amer icano, Campar i

Shakeato, Aperol Spr itz, Black Russian, White Costa Sea, Costa Wind, Costa Sky, Ginger Mojito,

Mango Caipir inha

-Non-Alcoholic Cocktails : Colibr i, Fruit Punch, Pink Panther , Squok, Cosmopolitan Long Virgin,

Mojito Zero, Strawber ry Caipiroska Zero, Sex on the Beach Zero, Passion Fruit Caipiroska Zero

-Mixed Dr inks : Gin and tonic, Vodka and tonic, whishky and cola, Vodka and lemon, Cuba Libre

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



แพคเกจ็ด่ืมแบบ My Drinks Plus ด่ืมไดทุ้กอยา่งแบบ Unlimited และด่ืมแบบ Premium ตามดา้นล่าง

เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ และ เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ เหลา้วสิก้ี บร่ันดี คอนยคั,เบียร์,ไวน,์คอทเทล็

Pr ice : PKG OnBoard Adult - US$ 49 / Pre Book US$ 42 per pax per night & Child - US$ 18 / Pre

Book US$ 15 per pax per night

For you, UNLIMITED DRINKS including all items on the bar list pr iced up to 10 USD.

You can also try our molecular Cocktails, Solid Cocktails and our Premium Drinks.

It ranges from beers to aper itifs and spir its. If you want somethings sweet, donot miss our Special

Coffees.

It also includes dr inks from the minibar and dr inks served in your cabin, as well as our best labels

and bottled water and beers.

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

แพคเกจ็สําหรับเฉพาะเดก็ 4-17 ปี ถ้าผู้ใหญ่ซ้ือแพคเกจ็แบบ My Drinks or/ My Drinks Plus เดก็จะได้คอ

ทเท็ลแบบไม่มีแอลกอฮอล์ด้วย

Fruit Juices : Pear , Peach, Apr icot, Pineapple, Orange, Grapefruit

Non-Alcoholic dr inks and mineral water : Soft dr inks, fruit juices (var ious flavours), tonic water ,

lemonade, Iced tea, syrup with water by glass, sparkling or still mineral water

Non-Alcoholic Cocktails : Colibr i, Fruit Punch, Pink Panter , Squok, Cosmopolitan Long Virgin**,

Mojito Zero**, Strawber ry Caipiroska Zero**, Sex on the beach Zero**, Passion Fruit Caipiroska

Zero**

Hot Beverages : Espresso, decaffeinated coffee, iced coffee, caffe shakerato, cappuccino, selection of

teas and infusions

Chocolate Bar From The Chocolate Bar : Hot or cold chocolate (var ious flavours)

**Only available to Children between 4 and 17 years old. Children less than 4 years of age do not

pay

**Cocktails available only if combined with My Drinks package

****Beverage Packages and any upgrades can only be purchased and used by individual guests.

They must be purchased by all guests who are travelling together .

For Children the upgrade must be combined with the My Drinks Young packages, the non-alcoholic

version of the Br indiamo, My Drinks and My Drinks Plus package.

การยกเลิก
1. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ันพเิศษ ไม่สามารถ ยกเลิกการเดินทางได้ แต่ สามารถเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้

จนกว่าวนัเดนิทาง 30 วนั โดยไม่มีค่าใช้จ่าย



2. หากมีการเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทาง หลังจาก 30 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเปล่ียน

ช่ือ ขึน้อยู่กับเง่ือนไขของทางเรือสําราญ

หมายเหตุ สําคญัที่สุด

ไม่ว่ากรณใีดๆหากทางรัฐบาลมีประกาศห้ามการเดนิทาง หรือ สถานการณ์ไม่ปลอดภัยสําหรับการ

เดนิทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนวนัการเดนิทางดงักล่าว

หมายเหตุ :

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้ผูเ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืน

ค่าทวัร์ใหไ้ด้

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือวา่ท่าน

สละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆอนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตัิเหตุ ภยัธรรมชาติ

การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้

4. รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก การเปล่ียนแปลงเวลาการดินทางของเรือ

สําราญ หรือ ปรับเปล่ียนตารางการเดินทาง เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯ จะคาํนึงถึง

ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6

เดือน นับจากวันที่เดินทาง กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับ

จากวันที่เดินทางควรรีบทําเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสําเนาหน้า

หนังสือเดนิทางมาให้กับทางบริษทัฯอีกคร้ังหากมกีารผดิพลาดทางบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน เมื่อท่านได้ชําระเงินค่ามัดจําบริการทัวร์ หรือ

ชําระค่าบริการทัวร์เต็มจํานวนแล้ว ในกรณีที่หนังสือเดินทางผู้โดยสารไม่

ถึง 6 เดือน ณ.วันที่เดินทาง แล้วทางเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถให้ขึน้เรือได้ ทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน และจะไม่สามารถทําการคืนเงินให้กับ

ทางลูกค้า


