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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Quantum of the seas 5 วัน 4 คืน 

เส้นทำง เซี่ยงไฮ้ (เป่ำซำน) - ฟุกุโอกะ(ญีปุ่่น) - เซี่ยงไฮ้ (เป่ำซำน) 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่1-5 กมุภำพันธ์ 2562          รำคำเริ่มทึ่  25,500 ต่อท่ำน (ห้องไมม่ีหน้ำต่ำง) 

 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน  (งดแถมกระป๋ำ) ท่ำนที่ 1 ท่ำนที่ 2 

ห้องไม่มีหน้ำต่ำง (วิวจอฉำยภำพ) 25,500 บำท 25,500 บำท 
ห้องพักแบบมีระเบียง 30,600 บำท 30,600 บำท 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 

             

                                         Interior with Virtual Balcony                                 Ocean View Balcony 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน :  
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงิน
ค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
* ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
* ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ห้องพักบนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือและทิปพนักงานบนเรือ 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ (PVG) - กรุงเทพฯ 
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
4. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน - ท่าเรือ - สนามบิน (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 
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8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขกำรยกเลิก  
1. ยกเลิกหลังการยืนยัน และช าระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
2. ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. กำรช ำระค่ำบริกำร 

3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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