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แพ็คเกจล่องทะเลเครบิเบี้ยน บนเรือสําราญ Pullmantur Monarch 8 วัน 7 คืน 
 

 
 
 

 
Ship Refurbished: 2013   Passenger: 2,752 Tonnages: 73,937 Decks: 12 

เส้นทาง  โคลอน(ปานามา) - การ์ตาเฮนาเดอินเดียส(โคลอมเบีย) - เกาะมอนเตโกเบย์(จาเมกา) - แก
รนด์เคย์แมน - ลิมอน(คอสต้า ริก้า) - โคลอน(ปานามา) 

กําหนดการเดินทางวันที่ 5-12 เม.ย. 62  ราคาเริ่มต้นที ่ 16,500 บาท (พักห้องไม่มีหน้าต่าง) 
DATE PORT 
Day 1 โคลอน (ปานามา) 

Day 2 การ์ตาเฮนาเดอินเดียส (โคลอมเบีย) 

Day 3 ล่องทะเล 

Day 4 กาะมอนเตโกเบย์(จาเมกา) 

Day 5 แกรนด์เคย์แมน 

Day 6 ล่องทะเล 

Day 7 ลิมอน (คอสต้า ริก้า) 

Day 8 โคลอน (ปานามา) 
 

อัตราค่าบริการต่อท่าน พัก 2 ท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 5-12 เม.ย. 62 

ประเภทห้องพัก พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง 
ห้องพักไม่มีหน้าต่าง  Inside  ราคาท่านละ 16,500 บาท  

ห้องมีหน้าต่าง Outside  ราคาท่านละ 18,000 บาท 
ห้องระเบียง Junior Suite with Balcony ราคาท่านละ 25,900 บาท 

ไม่รวมภาษีเรือ ท่านละ 250 USD และค่าทิปเรือ ท่านละ  98 USD 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่าน รับประกันราคาถูก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
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ชนิดและประเภทห้องพัก บนเรือ Pullmantur Monarch 

  
 Inside Standard cabin category L (deck 2, 3, 4 and 5)   

  

Outside Standard cabin category F (Deck 8) 

   
Junior Suite with Balcony Standard cabin category JT (deck 10) 
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สิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือสําราญ Pullmantur Monarch 

   
          Auster Restaurant                  Boreas Restaurant                       Bar Fragata 

                        
            Rendez Vous                         Cyan Disco Bar                            Panorama 

      
Buffet Panorama                          Bar Marina                                  Pizza 

 

  
360º Bar & Lounge             The Waves Yacht Club 
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Beverage packages 

 

 

 

 

 

 
 

 

Internet Packages 

 
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือ 7 คืน (ตามประเภทห้องพักที่ท่านเลือก) 
2. อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สนามบินสุวรรรภูมิ – สนามบิน Enrique Adolfo Jiménez Airport (ONX) - สนามบินสุวรรรภูม ิ
2. รถรับส่งระหว่างสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน 
3. ภาษีเรือ Port Charge 
4. ทิปพนักงานบนเรือ Gratuity 
5. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
6. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
7. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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เงื่อนไขการขาํระเงิน 
* โปรดชาํระคา่ทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันที่นั่งวา่งจากเจ้าหน้าที่แล้วทันท ีพร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงิน
มาได้ที ่ Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรอืยกเลิกการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และชําระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจํานวนห้องว่างบนเรือ 

เงื่อนไขการใชบ้ริการ 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสําราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนําเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ หรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชําระค่าบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิก และคืนค่าทัวรห์ลังจากมีการชําระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนได้ เช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามที่สถานทตูฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณทีี่ไม่สามารถเดนิทางได้ 
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกทา่นต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเองทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรยีกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
4.5 กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได ้
4.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4.7 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระค่าบริการยอดเต็มจํานวนแลว้  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
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โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านวา่มีอายุการใชง้านอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 
กรณีอายุหนังสือเดนิทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวนัที่เดินทาง 

 
ควรรีบทําเล่มหนังสือเดนิทางใหม่ และสง่สําเนาหน้าหนงัสือเดนิทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง 

หากมีการผิดพลาดทางบรษิัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 

*** เมื่อท่านได้ชําระเงินคา่มัดจําบริการทัวร์ หรือชําระค่าบริการทัวรเ์ต็มจํานวนแลว้ *** 
*** ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ *** 

 
 

 


