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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Voyager of the Seas Cruise Only 5 วัน 4 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - ปีนัง (มำเลเซีย) - ภูเก็ต - สิงคโปร ์

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

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 18-22 มี.ค. 62                       รำคำเร่ิมที่ 12,507 บำท (พักห้องไม่มหีน้ำต่ำง) 

 
 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อ้ำงอิงจำกระบบกำรจองของ Royal caribbean Cruise Line ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พัก 2 ท่ำนต่อห้อง (งดแถมกระเป๋ำ)  ผู้ใหญ่พักห้องคู่ วันที ่18-22 มี.ค. 62 

ห้องพักไมม่ีหน้ำต่ำง Inside ท่ำนละ 12,507 บำท 

ห้องพักมีหน้ำต่ำง Ocean View Sold Out 

ห้องพักมีระเบียง Balcony Sold Out  

อัตรำนี้ไม่รวมเรือและทิปพนักงำน ท่ำนละ 6,944 บำท 
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ห้องพักแบบไมม่ีหน้ำต่ำง Inside 

 
 

 

อัตรำนี้รวม 

1.  ห้องพักบนเรือส ำรำญ 4 คืน (ตำมแบบห้องพักที่ท่ำนได้ท ำกำรำ ำรเเงนน  
2.  อำหำร แลเเครื่องดื่ม บนเรือส ำรำญทุกม้ือตลอดรเยเเวลำที่พักอยู่บนเรือ (ยกเว้นห้องอำหำรพนเศษ , 
3.  ำมกำรแสดง ร่วมกนจกรรม แลเควำมบันเทนงต่ำงๆ บนเรือส ำรำญ ตำมท่ีรเบุในเอกสำรของเรือส ำรำญ 

อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบนน กรุงเทพฯ - สนงคโปร์ - กรุงเทพฯ (หำกต้องกำรซื้อตั๋วเครื่องบนน กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือเสนอรำคำอีก

ครั้ง  
2. ค่ำภำษีท่ำเรือ (Port charge  แลเค่ำทนปพนักงำนบนเรือส ำรำญ (Gratuities  
3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ถ้ำมี  
4. ค่ำรถรับส่งจำก สนำมบนนสนงคโปร์ - ท่ำเรือ - สนำมบนนสนงคโปร์ (หำกต้องกำรซื้อรถรับส่ง กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือเสนอ

รำคำอีกครั้ง  
5. ค่ำทัวร์เสรนมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
6. กำรส ำรองที่นั่งในห้องอำหำรพนเศษ (Specialty Restaurants  
7. ค่ำอำหำร แลเเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกปรเเภท ำำ หรือกำแฟ ำนนดพนเศษ หรืออำหำรที่ท่ำนสั่งเพน่มเตนมกับทำงเรือ 
8. ค่ำบรนกำรสัญญำณอนนเตอร์เน็ต 
9.  ค่ำท ำหนังสือเดนนทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับำำวต่ำงำำตน 
10. ค่ำใำ้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ เำ่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
11. ค่ำภำษีมูลค่ำเพน่ม 7% แลเภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
12. ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ เจ้ำหน้ำที่ส่งสนำมบนนดูแล (เป็นแบบแพ็คเกจเดนนทำงด้วยตนเอง  
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกท่ีได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที จำกเจ้ำหน้ำที่แล้ว ภำยใน 1-2 วันท ำกำรนับจำกวัน
จองทัวร์ พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดนนทำง (ท่ีไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันรน่มเดนนทำง/หนังสือเดนนทำงเล่มใหม่สำมำรถ
เดนนทำงได้เลย  แลเหลักฐำนโอนเงนนมำได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (กำรไม่ำ ำรเเงนนค่ำมัดจ ำ หรือ
ำ ำรเไม่ครบ หรือเำ็คธนำคำรถูกรเงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสนทธนยกเลนกกำรจัด หรือยกเลนกกำรเดนนทำง  
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เำ็คอนนบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสเดวกในรเหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 

เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. กำรเดนนทำงในแพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ เป็นกำรเดนนทำงเอง ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ แลเรถรับส่งน ำเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในปรเเทศหรือต่ำงปรเเทศ กรุณำตนดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบรนษัทฯ เพ่ือเำ็คว่ำกรุ๊ปมีกำร 
คอนเฟิร์มเดนนทำงก่อนทุกครั้ง มนฉเนั้นทำงบรนษัทจเไม่รับผนดำอบใดๆ ทั้งสน้น 
3. กำรำ ำรเค่ำบรนกำร 
3.1 กรุณำำ ำรเเต็มจ ำนวนเนื่องจำก รำคำโปรโมำั่นมีห้องพักในจ ำนวนจ ำกัด 
4กำรยกเลนก แลเคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรำ ำรเเงนน 
4.1 แจ้งยกเลนกก่อนเดนนทำง ทำงบรนษัทฯขอสงวนสนทธน์ เก็บค่ำใำ้จ่ำยทั้งหมด เนื่องจำกเกนดควำมเสียหำยต่อทำงบรนษัทแลเผู้เดนนทำง
อ่ืนที่เดนนทำงในคณเเดียวกัน บรนษัทต้องน ำไปำ ำรเค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกนดจำกกำรยกเลนกของท่ำน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนนทำงได้ ซึ่งจเต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บรนษัทฯ จเพนจำรณำเลื่อนกำร
เดนนทำงของท่ำนไปยังคณเต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจเต้องเสียค่ำใำ้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เำ่น ค่ำตั๋วเครื่องบนน ค่ำห้อง 
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ แลเค่ำใำ้จ่ำยอ่ืนๆที่เกนดข้ึนตำมจรนง ในกรณีที่ไม่สำมำรถเดนนทำงได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุงเทพฯ แลเในต่ำงปรเเทศ ปฏนเสธมนให้เดนนทำงออก หรือ เข้ำปรเเทศที่รเบุไว้ในรำยกำร
เดนนทำง บรนษัทฯ ขอสงวนสนทธน์ที่จเไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสน้น 
ส ำคัญ!! บรนษัท ท ำธุรกนจเพ่ือกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดนนทำงเข้ำปรเเทศท่องเที่ยวโดยผนดกฎหมำยแลเในขั้นตอน
กำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ขึ้นอยู่กับกำรพนจำรณำของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของ
ท่ำนเอง ทำงหัวหน้ำทัวร์แลเมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมำ่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสน้น 
4.4 เมื่อท่ำนออกเดนนทำงไปกับคณเแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใำ้บรนกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดนนทำง พร้อมคณเถือว่ำท่ำนสลเ
สนทธน์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบรนกำรแลเเงนนคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสน้น 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

หมำยเหตุ : ขอสงวนสนทธ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรเยเเวลำในกำรจอง, จ ำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่ำงอยู่ 
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