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แพ็คเกจเรือสําราญ Pullmantur Monarch Cruise Only 8 วัน 7 คืน
หมู่เกาะแอนทิลลีส และแคริบเบียนใต้
โคลอน (ปานามา) - การ์ตาเฮนาเดอินเดียส (โคลอมเบีย) - วิลเลมสตัด - คราเลนดิจค์ (โบแนเรอ) โอรันเยสตัด - โคลอน (ปานามา)
อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ไปและกลับ - ค่าภาษีเรือ และค่าทิปพนักบนเรือ - รถ รับส่ง สนามบิน,
ท่าเรือ, สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่า - ทัวร์เสริมบนฝั่ง

กําหนดการเดินทาง วันที่ 12-19 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้นที่ 32,900 บาท (พักห้องไม่มีหน้าต่าง)
สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่1

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติโทคูเมน (ปานามา) - ท่าเรือ โคลอน (ปานามา) - อิสระ
เช็คอินขึ้นเรือสำราญ ด้วยตัวเอง

วันที่2

เรือล่องสู่เมืองการ์ตาเฮนาเดอินเดียส (โคลอมเบีย) - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง - กลับขึ้น
เรือ อิสระพักผ่อน

วันที่3

เรือล่องในแม่น้ํา ตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ

วันที่4

เรือเทียบท่าที่เมืองวิลเลมสตัด (กือราเซา) - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ อิสระ
พักผ่อน

วันที่5

เรือเทียบท่าที่เมืองคราเลนดิจค์ (โบแนเรอ) -อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ อิสระ
พักผ่อน

วันที่6

เรือเทียบท่าที่เมืองโอรันเยสตัด (อารูบา) - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ อิสระ
พักผ่อน

วันที่7

เรือล่องในแม่น้ํา ตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ

วันที่8

เรือเทียบท่าที่เมืองโคลอน (ปานามา) - อําลาเรือสําราญ - สิ้นสุดการเดินทาง (อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ)
VS171018
Page 1 of 6

www.cruisedomain.com
LINE ID : @CruiseDomain

Day
Date
Port
1 12 Apr 2019 Colon, Panama
Sitting at the northernmost tip of the Panama Canal is the city of Colon – which gets
its name from Christopher Columbus and a statue of him can be found here. This
city boasts amazing culture and is a good location to view all the ships on their
venture through the Panama Canal.
2

13 Apr 2019

Cartagena, Colombia
The Colombian city of Cartagena was one of the first Spanish colonies in South
America and mixes a fine blend of quiet beaches, restaurants, bars and a stunning
old town. Find the clock tower, where you will be able to access the old town
which features a number of 500 year old coral stone forts.

3

14 Apr 2019

At Sea

4

15 Apr 2019

Willemstad, Curacao, Netherlands Antilles
Located on the Caribbean island of Curacao, in the Netherlands Antilles, is the
capital city of Willemstad. Colourful buildings influenced by Dutch architecture will
greet you upon arrival to this beautiful city and the city centre is a UNESCO World
Heritage Site. Take a gentle stroll around the island or try your luck at one of the
casinos.

5 16 Apr 2019

Kralendijk, Bonaire, Netherlands Antilles
Acclaimed by diving enthusiasts for the teeming reefs of its Marine Park, Bonaire is
the most preserved of the Caribbean ABC islands (Aruba, Bonaire and Curacao).
Bonaire is splashed with natural colour inland too, a coral-tinted beach can be
found south of the port at Kralendijk, whose sands are pastel pink, while bolder
shades adorn thousands of resident flamingos.
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6

17 Apr 2019 Oranjestad, Aruba
Oranjestad is the capital city of the Caribbean island of Aruba and, being part of the
Kingdom of the Netherlands, has been heavily influenced by Dutch culture. The
vast array of bright colours displayed in the architecture is instantly noticeable and
make this city vibrant and exciting.

7

18 Apr 2019 At Sea

8

19 Apr 2019 Colon, Panama
Sitting at the northernmost tip of the Panama Canal is the city of Colon – which gets
its name from Christopher Columbus and a statue of him can be found here. This
city boasts amazing culture and is a good location to view all the ships on their
venture through the Panama Canal.

ประเภทห้องพักบนเรือ Monarch By Pullmantur
ห้องพักแบบ Inside

ห้องพักแบบ Outside

ห้องพักแบบ Suite
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พัก 2 ท่าน รวมกัน 1 ห้อง วันที่ 12-19 เม.ย. 62 (งดแถมกระเป๋า)

ห้องพักแบบ Inside
ห้องพักแบบ Outside
ห้องพักแบบ Suite

ราคาเริ่มต้นที่ 32,900 บาท ต่อท่าน
ราคาเริ่มต้นที่ 36,900 บาท ต่อท่าน
ราคาเริ่มต้นที่ 44,900 บาท ต่อท่าน

อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารกรุงเทพ คํานวน ณ วันที่ 17 ต.ค. 61
อัตรานี้ไม่รวมค่าภาษีเรือ และไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ
gอัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท,
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ
เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่าน รับประกันราคาถูก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
อัตรานี้รวม
- ห้องพักบนเรือ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน)
- อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย)
- กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสําราญ
อัตรานี้ไม่รวม
- ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติโทคูเมน (ปานามา) / โคลอน - กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษี
น้ํามัน
- ค่าทิปพนักบนเรือ
- รถ รับ-ส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน
- ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา
- อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
- ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญ / ค่า WIFI
- ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
- โปรดชําระค่าทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันทําการนับ
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ชําระเงินค่า
มัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวั ร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และชําระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จา่ ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจํานวนห้องว่างบนเรือ
หมายเหตุ
- สําหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะนําให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันทําการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันทําการ ต่อสถานฑูต)
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพื่อประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ)
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ
เซอร์ชาร์จ เพิ่มเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว
- แพ็คเกจนี้ เหมาะสําหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวั ร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า
- กรณีที่ผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ทรี่ ะบุไว้
* เมื่อชําระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี
* หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอื่นทดแทนเสมอ
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีที่ผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ
* ผู้โดยสารที่ตงั้ ครรภ์จะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่ท่าน
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพื่อใช้ในหาร
ประทับตรา
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ชําระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องทําการจองใหม่
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เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์ สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
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