
 

 
 
 
 

Date Port Arrival Departure 

D1 – Sat Dubai (UAE) Embark - 

D2 – Sun Dubai (UAE) - 13:30 

D3 – Mon Muscat (Oman) 08:30 22:00 

D4 – Tue Cruising - - 

D5 – Wed Doha (Qatar) 09:00 20:00 

D6 – Thu Abu Dhabi (UAE) 11:00 - 

D7 – Fri Abu Dhabi (UAE) - 23:59 

D8 – Sat Dubai (UAE) 08:00 Disembark 
 

** จองดวนจํานวนจํากัด **  

ประเภทหองพักบนเรือ 
// ราคาหองพักบน
เรือ ตอทาน (บาท) 

Classic Premium 
3rd & 4th 

(ผูใหญ) 

เด็กอายุต่ํา
กวา 18 ป 

*** 
พักกับ

ผูใหญ 2 
ทาน 

Inside 
หองดาน

ใน 

Outside 
หองมีหนาตาง 

Balcony 
หองมี

ระเบียง 

Inside 
หองดาน

ใน 

Outside 
หองมีหนาตาง 

Balcony 
หองมี

ระเบียง 

18 – 25 ม.ค.63 
29 ก.พ. – 07 มี.ค.63 

23,900 27,900 32,900 25,900 30,900 36,900 16,000 9,500 

08 – 15 ก.พ.63 23,900 31,900 36,900 25,900 34,900 40,900 17,000 9,500 
22 – 29 ก.พ.63 
07 – 14 ม.ีค.63 

24,500 30,500 35,500 27,500 33,500 39,500 16,000 9,500 

 
ราคานี้รวม 

♣ หองพักบนเรือ หองพักคู รวม 7 คืน (พักสองทานตอหอง)  /  ภาษีทาเรือ และ คาประกันบนเรือ   
♣ อาหารทุกม้ือบนเรือ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ)  
 

ราคานี้ไมรวม 
6 คาต๋ัวเคร่ืองบินเสนทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ – กรุงเทพฯ 
6 คาวีซา Multiple UAE  USD 88.00 per pax (ยื่นลวงหนา 60 วันกอนเดินทาง) 
6 คาทัวรบนฝง, คาใชจายสวนตัว, ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
6 คารถรับ หรือ สง ระหวางสนามบิน – ทาเรือ  
6 คาทิปบนเรือ ผูใหญ ทานละ USD 101.50 / เด็กอายุ 12-4 ป USD 50.75 / เด็กอายุนอยกวา 4 ป 

ฟรี 

 Page 1 of 3 



 

 
เงื่อนไขการจอง    : สําเนาพาสปอรตของผูเดินทาง  
เงื่อนไขการชําระเงิน     : ชําระเต็มจํานวนทันทีหลังจากหองพักไดรับการยืนยัน 
เงื่อนไขการยกเลิก   :    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี 

Update: November 25, 2019 
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หมายเหตุ 

1. สําหรับผูเดินทาง พาสปอรต ตองมีอายุมากกวา 6 เดือน (180 วัน) นับจากวันเดินทาง 
2. สตรีที่มีอายุครรภต้ังแต 24 สัปดาห ทางเรือขอสงวนสิทธ์ิไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
3. สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 6 เดือน ทางเรือขอสงวนสิทธ์ิไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
4. ในกรณีชาวตางชาติ  กรุณาตรวจสอบเร่ืองวีซากอนจอง และ ตองมีวีซาพรอมกอนเดินทาง  (ไมรวมใน

คาใชจาย)  
5. การอนุมัติวีซาขึ้นอยูกับความสมบูรณของเอกสารของแตละบุคคล  และ เปน เอกสิทธ์ิ  ของทาง

สถานทูต  
ทางบริษัทฯ เปนเพียงตัวแทนในการยื่นเทาน้ัน 

6. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ  ทางบริษัทฯ ไม
สามารถคืนคาทัวรใหได 

7. ** สําคัญ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว  หากทานถูกปฎิเสธการ
เขาเมือง อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ ทั้งน้ี
ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง  และการพิจารณาเปนของเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองเทาน้ัน ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งส้ิน 

8. ระหวางการเดินทางทองเที่ยว  หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ทางบริษัทจะถือ
วาทานสละสิทธ์ิและไมสามารถขอคืนคาบริการได 

9. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย  อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน , การ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเท่ียวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 

10. บริษัทฯ  สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมตามความเหมาะสม   ซ่ึงเปนไปตามโปรแกรมการ
เดินทางของทางเรือเปนหลัก  โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  ทั้งน้ี
จะคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ 

11. หากทานไดทําการจอง และ ชําระเงินมัดจํา หรือ เต็มจํานวนแลว ทางบริษัท ถือวาทานอยอมรับใน
เง่ือนไขที่ระบุไวขางตน 
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