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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Voyager of the Seas Cruise Only 4 วัน 3 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - กัวลำลัมเปอร์ - เกำะบินตัน (อินโนนีเซีย) - สิงคโปร์  

 

อัตรำนี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝ่ัง - รถรับส่งสนำมบิน, ท่ำเรือ, สนำมบิน 
เดินทำงเอง ไม่มีหัวหน้ำทัวร์  

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่30เม.ย.-3พ.ค. 62                  รำคำเริ่มที่   11,900 บำท (พักห้องมีหนำ้ต่ำง) 

 
 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อ้ำงอิงจำกระบบกำรจองของ Royal caribbean Cruise Line ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงได้
เนือ่งจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พัก2ท่ำนต่อห้อง (งดแถมกระเป๋ำ) ผู้ใหญ่พักห้องคู่ วันที ่30เม.ย.- 3พ.ค. 62 
ห้องพักไมม่ีหน้ำต่ำง Inside (ห้องกำรันตี) รำคำ ท่ำนละ 11,900   บำท 
ห้องพักมีหน้ำต่ำง Ocean View (ห้องกำรันตี) รำคำ ท่ำนละ 13,500   บำท 
ห้องพักมีระเบียง Balcony (ห้องกำรันตี) รำคำ ท่ำนละ 15,500   บำท 
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ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 

   

                                     ห้องไม่มีหน้ำต่ำง                                         ห้องมหีน้ำต่ำง 

 

ห้องมีระเบียง 
 

อัตรำนี้รวม 
1.  ห้องพักบนเรือส ำรำญ 3 คืน (ตำมแบบห้องพักท่ีท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงิน) 
2.  อำหำร และเครื่องดื่ม บนเรือส ำรำญทุกมื้อตลอดระยะเวลำที่พักอยู่บนเรือ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), 
3.  ชมกำรแสดง ร่วมกิจกรรม และควำมบันเทิงต่ำงๆ บนเรือส ำรำญ ตำมท่ีระบุในเอกสำรของเรือส ำรำ 
4. ค่ำภำษีท่ำเรือ (Port charge) และค่ำทิปพนักงำนบนเรือส ำรำญ (Gratuities) 

อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (หำกต้องกำรซื้อตั๋วเคร่ืองบิน กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อเสนอรำคำ

อีกครั้ง) 
2. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ถ้ำมี) 
3. ค่ำรถรับส่งจำก สนำมบินสิงคโปร์ - ท่ำเรือ - สนำมบินสิงคโปร์ (หำกต้องกำรซื้อรถรับส่ง กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อ

เสนอรำคำอีกครั้ง) 
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4. ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 
5. กำรส ำรองท่ีนั่งในห้องอำหำรพิเศษ (Specialty Restaurants) 
6. ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชำ หรือกำแฟ ชนิดพิเศษ หรืออำหำรท่ีท่ำนส่ังเพิ่มเติมกับทำงเรือ 
7. ค่ำบริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต 
8.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
9. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
10. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
11. ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ เจ้ำหน้ำท่ีส่งสนำมบินดูแล (เป็นแบบแพ็คเกจเดินทำงด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรย่ืนยันท่ีนั่งว่ำงทันที จำกเจ้ำหน้ำท่ีแล้ว ภำยใน 1-2 วันท ำกำร
นับจำกวันจองทัวร์ พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ท่ีไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือ
เดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ท่ี Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : 
@cruisedomain (กำรไม่ช ำระเงินค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้
จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเท่ียว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. กำรเดินทำงในแพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ เป็นกำรเดินทำงเอง ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ และรถรับส่งน ำเท่ียว 
2. ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ำ
กรุ๊ปมีกำร 
คอนเฟิร์มเดินทำงก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3. กำรช ำระค่ำบริกำร 
3.1 กรุณำช ำระเต็มจ ำนวนเน่ืองจำก รำคำโปรโมชั่นมีห้องพักในจ ำนวนจ ำกัด 
4 กำรยกเลิก และคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรช ำระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัท
และผู้เดินทำงอื่นท่ีเดินทำงในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆ ท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำ
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น ค่ำตั๋ว
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เครื่องบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีท่ีไม่
สำมำรถเดินทำงได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศท่ีระบุไว้ใน
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
ส ำคัญ!! บริษัท ท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศท่องเท่ียวโดยผิดกฎหมำย
และในขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีเท่ำนั้น ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของท่ำนเอง ทำงหัวหน้ำทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆ ได้ท้ังสิ้น 
4.4 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือ
ว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

หมำยเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง, จ ำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่ำงอยู่ 
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