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แพ็คเกจล่องเรือส าราญ SAPPHIRE PRINCESS 4 วัน 3 คืน 
เส้นทาง สิงคโปร์ - ปีนัง - กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) - สิงคโปร ์

 
 

Guests 2,670 Crew 1,100 Refurbished Mar 2018 Decks 18 
 

ก าหนดการเดินทาง วันที่ 18-21 ธันวาคม 2561   ราคา 15,500 บาท (ห้องไม่มีหน้าต่าง) 
                        วันที่ 18-21 ธันวาคม 2561   ราคา 25,500 บาท (ห้องมีระเบียง) 

โปรโมชั่น ท่านที่ 2 ลด 5,000 บาท เพียงจอง และช าระก่อน 15 ต.ค. 61 
 
 
 
 
 

 

ประเภทห้องพักบนเรือส าราญ SAPPHIRE PRINCESS 

      

ห้องพักไม่มีหน้าต่าง                            ห้องพักมีระเบียง 
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โปรโมชั่น ท่านที่ 2 ลด 5,000 บาท เพียงจอง และช าระก่อน 15 ต.ค. 61 
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 

18-21 ธันวาคม 2561 
ผู้ใหญ่ พักห้องคู1่ - 2 ท่าน พักเดี่ยว ช าระเพิ่ม 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 15,500.- N/A 
ห้องพักแบบมรีะเบยีง 25,500.- N/A 

 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่าน รับประกันราคาถูก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือ 3 คืน (ตามประภทที่ท่านเลือก) 
2. อาหารบนเรือครบทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 
3. ประกันการเดินทาง 
4. ภาษีเรือ 

อัตราบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าวีซ่าประเทศ สิงคโปร์ และมาเลเซีย  (ในกรณีที่ยกเลิกการยกเว้นวีซ่า) 
2. ทิปพนักงานบนเรือห้องไม่มีหน้าต่าง และมีระเบียง ท่านละ 40.50 USD / ท่าน (ช าระบนเรือส าราญ) 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม) 
4. ค่าใช้จ่ายสว่นตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มบนเรือ 

อาทิ Soft Drink แอลกอฮอล์ฯลฯ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

การส ารองการเดินทาง 

การช าระเงิน 

* โปรดช าระมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันท ีพร้อมส่ง

ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ

เดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงิน

ค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรอื

ยกเลิกการเดินทาง) ส่วนที่เหลือช าระ 75 วันก่อนเดินทาง 
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เงื่อนไขการยกเลิก 
ยกเลิกมากกว่า 75 วันท าการขึ้นไป     ไม่มีการ Charge  ใดๆ 
ยกเลิกภายใน  74-61 วันท าการก่อนเดินทาง   ไม่คืนเงินค่ามัดจ า 
ยกเลิกภายใน  60-29 วันท าการก่อนเดินทาง   ช าระ 50% ของราคาเต็ม 
ยกเลิกภายใน  28-15 วันท าการก่อนเดินทาง  ช าระ 75% ของราคาเต็ม 
ยกเลิกภายใน  14 วันท าการก่อนเดินทาง  ช าระ 100% ของราคาเต็ม 

หมายเหตุ : 
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์
ให้ได ้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 

กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 
ควรรบีท าเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง 

หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
*** เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าบริการทัวร์ หรือช าระค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนแล้ว *** 

*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆ *** 
 

 


