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แพ็คเกจล่องเรือสําราญ Symphony of the seas 4 วัน 3 คืน 

 
Guest 6,680  DECK 18  MODEL APRIL 7, 2018  REGISTRY BAHAMAS 

เส้นทาง ไมอาม ี(ฟลอริด้า) - แนสซอ (บาฮามาส) - ไมอาม ี(ฟลอริดา้) 
กําหนดการเดินทาง วันที่  25-28 พ.ค. 62     ราคาเริ่มต้นที ่ 23,500 บาท (พักห้องไม่มีหน้าต่าง) 

DAY 1 Miami, Florida - 4.30 PM 
DAY 2 Nassau, Bahamas 8.00 AM 11.59 PM 
DAY 3 Cruising - - 
DAY 4 Miami, Florida 6.00 AM - 

 
อัตราค่าบริการต่อท่าน พัก 2 ท่าน งดแถมกระเป๋า 

ประเภทห้องพัก 25-28 พ.ค. 62   พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง 
ห้องพักไม่มีหน้าต่าง  Inside ท่านละ 23,500 บาท 
ห้องพักมีหน้าต่าง Ocean view Sold Out 
ห้องพักมีระเบีบยง Balcony ท่านละ 28,900 บาท 

อัตรานี้ไม่รวมภาษีท่าเรือ ท่านละ 96.12 USD และทิปพนักงานบนเรือ 
 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่าน รับประกันราคาถูก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่
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ประเภทห้องพักบนเรือ SYMPHONY OF THE SEA 

 

Interior  149 sq. ft. 

 

Ocean View 179 sq. ft. 

 

Ocean View Balcony 182 + 50  sq. ft. 
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สิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือสําราญ SYMPHONY OF THE SEA  
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อัตรานี้รวม 
1. ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่  3 คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน)  
2. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่ารถรับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน, ค่าประกันสุขภาพและอุบัตเหตุ 
3. ภาษีท่าเรือ Port Charge และทิปพนักงานบนเรือ  Gratuity 
4. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า  

เงื่อนไขการขําระเงิน 
* โปรดชาํระคา่ทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันที่นั่งวา่งจากเจ้าหน้าที่แล้วทันท ีพร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่  Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมสีิทธยิกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และชําระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจํานวนห้องว่างบนเรือ 
หมายเหต ุ
1. สําหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ และต้องมีหน้า
ว่าง  3 หน้า เพื่อใช้ในหารประทับตรา 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมร่ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตสุุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียก
เก็บ เซอร์ชาร์จ เพิ่มเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทัง้นี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการ
ยืนยันห้องพักว่างแลว้ 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบกอ่นเดินทางอีกครั้ง 
9. สําหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะนําให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันทาํการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอ
วีซ่า โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันทําการ ต่อสถานฑูต) 
10. ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพื่อประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบบั) 
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11. แพ็คเกจนี ้เหมาะสําหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
12. แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าทีท่ัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
13. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ 
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
14. กรณีที่ผู้เดนิทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียด
ของแพ็คเกจทวัร์ที่ระบุไว ้
15. เมื่อชําระค่าแพค็เกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
16. หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
17. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีที่ผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือ
ล่องเรือ 
18. ผู้โดยสารที่ต้ังครรภ์จะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่ท่าน 
19. หนังสือเดนิทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดอืน  
20. การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ชําระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิก
การจองและต้องทําการจองใหม่ 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพค็เกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การ
จลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การ
เจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสญูหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมอืงของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 


