
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื 

// ราคาหอ้งพกับนเรอื 

ต่อท่าน (บาท) 

Classic Premium 
3rd & 4th 

(ผูใ้หญ่) 

เด็กอายุต ่า

กว่า 18 ปี 

*** 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 
Inside 
หอ้งดา้นใน 

Outside 
หอ้งมหีนา้ต่าง 

Balcony 
หอ้งมรีะเบยีง 

Inside 
หอ้งดา้นใน 

Outside 
หอ้งมหีนา้ต่าง 

Balcony 
หอ้งมรีะเบยีง 

03 – 10 ธ.ค. 62 

14 – 21 ม.ค. 63 
22,000.- 30,000.- 35,500.- 25,500.- 33,000.- 40,500.- 15,500.- 6,500.- 

17 – 24 ธ.ค. 62 20,000.- 27,500.- 33,000.- 23,000.- 30,500.- 38,000.- 14,500.- 6,500.- 

28 ม.ค. – 04 ก.พ. 63  

11 – 18 ก.พ. 63  
21,500.- 27,000.- 33,500.- 23,500.- 29,500.- 38,500.- 15,000.- 6,500.- 

25 ก.พ. – 03 ม.ีค. 63 24,000.- 31,500.- 37,500.- 27,000.- 35,000.- 42,500.- 16,500.- 6,500.- 

 

ราคาน้ีรวม 

3 หอ้งพกับนเรอื หอ้งพกัคู่ รวม 7 คนื (พกัสองท่านตอ่หอ้ง)  / อาหารทุกมือ้บนเรอื (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ) 

3 รวมภาษีทา่เรอื และ ประกนัภยับนเรอื 

 ราคาน้ีไม่รวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิในเสน้ทาง BKK – Singapore - BKK  

 ค่าทปิบนเรอื ผูใ้หญ่ ท่านละ EUR 70.00 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี EUR 35.00 / เด็กอายุนอ้ยกว่า 4 ปี ฟร ี*ช าระบนเรอื* 

 ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี , คา่ทวัรบ์นฝ่ัง, ค่าใชจ้่ายส่วนตวั, ภาษีมลูค่าเพิม่ 7%, ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง่ือนไขการข าระเงิน     : ช าระเต็มจ านวนหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ  :    

Non World Cruise Line Charges per person 

Cancel 105 days or more before sailing THB3,500 per person 

Cancel 104  to 65 days before sailing Charge 30% of total price 

Cancel 64 to 43 days before sailing Charge 50% of total price 

Cancel 42 to 29 days before sailing Charge 70% of total price 

Cancel 28 to 15 days before sailing Charge 90% of total price 

Cancel less than 14 days before sailing Charge 100% of total price 

Update: September 27, 2019  

วนัเดนิทาง ท่าเรอื เวลาถงึ เวลาออก 

D 1 สงิคโปร ์ Embark 20:00 

D 2 ล่องทะเล - - 

D 3 เกาะสมุย (ประเทศไทย) 07:00 18:00 

D 4 แหลมฉบงั (ประเทศไทย) 07:00 - 

D 5 แหลมฉบงั (ประเทศไทย) - 18:00 

D 6 สหีนุวลิล ์(กมัพูชา) 09:00 18:00 

D 7 ล่องทะเล - - 

D 8 สงิคโปร ์ Disembark 09:00 



 

 

หมายเหตุ 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทาง กรุณาเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทาง และ ตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืน  

(180 วนั) นับจากวนัทีเ่ดนิทาง 

2. ในกรณีชาวต่างชาต ิกรุณาตรวจสอบเรือ่งวซีา่กอ่นจอง และ ตอ้งมวีซีา่พรอ้มกอ่นเดนิทาง (ไม่รวมในค่าใชจ้่าย)  

3. การอนุมตัวิซีา่ขึน้อยู่กบัความสมบูรณข์องเอกสารของแต่ละบุคคล และ เป็น เอกสทิธิ ์ของทางสถานทูต  

ทางบรษิทัฯ เป็นเพยีงตวัแทนในการยืน่เท่าน้ัน 

4. สตรทีีม่อีายุครรภต์ัง้แต่ 24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

5. ส าหรบัเด็กอายุต ่ากว่า 6 เดอืน ทางเรอืขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

6. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถคนืค่าทวัร ์

ใหไ้ด ้

7. ** ส าคญั ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อนั

เน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ ทัง้นีลู้กคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง  และการพิจารณาเป็นของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองเท่าน้ัน ทางหวัหนา้

ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

8. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะถือว่าท่านสละ

สทิธิแ์ละไม่สามารถขอคนืค่าบรกิารได ้

9. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรม

การท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 

10. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ซึง่เป็นไปตามโปรแกรมการเดนิทางของทาง

เรอืเป็นหลกั  โดยการเปลีย่นแปลงดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีจ้ะค านึงถงึความปลอดภยัของ

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 


