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กําหนดการเดินทาง       วันที่ 27 -31 ม.ีค. 2563  

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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                             หองพักแบบมีระเบียงเสมอืนจรงิ  (34,900.-) 
                             หองพักแบบมีระเบียงวิวทะเล  (38,500.-) 

  
..... รายละเอียดการเดินทาง ..... 

 

วนัศกุรที่ 27 มีนาคม 2563  สิงคโปร  – Quantum of the Seas 
 
06.45 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  Row K ประตูทางเขาหมายเลข 4 
 เจาหนาที่คอยใหการตอนรับและมอบเอกสารการเดินทาง และ เช็คอินใหทาน 

09.45 น.   เดินทางสูประเทศสิงคโปร ดวยเท่ียวบิน SQ973  พรอมบริการอาหารและแครื่องดื่มบนเคร่ือง 

13.00 น.   พรอมกันท่ี สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร  หลังจากนั้นผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ      

นําทานสูทาเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 

บาย บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตนานาชาติท่ีหองอาหาร Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น

14 และ อาหารวางท่ี Café Promenade ท่ีชั้น 4 ไดตลอดทั้งวัน 

17.00 น.  เรือ Quantum of the Seas จะออกจากทาเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 

* *ผูโดยสารควรถึงทาเรือเพื่อทําการเช็คอิน อยางนอย 3 ชั่วโมงกอนเรือออก**  

 
เม่ือทานไดผานขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพ่ือเขาหองพักของทานแลว  

** เตรียมตัว เขารวมฟงการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตามโซนที่ระบุ

ไวในบัตร Sea Pass กรุณาเช็คเวลาที่แนนอนจากประกาศบนเรืออีกครั้ง ** 
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เย็น รับประทานอาหารเย็นท่ีหอง Main Dinning กรุณาแตงกายสุภาพ  

(ไมสวมกางเกงขาสั้น,รองเทาแตะ)  
หลังอาหารเย็นทานสามารถพักผอนไดตามอัธยาศัยหรือเขารวมดูโชวที่ทางเรือไดจัดไวให 

ทานสามารถดูกิจกรรมตางๆไดจาก Cruise Compass ที่ทางเรือไดจัดเตรียมไวใหท่ีหองพัก
ของทาน 

 
หมายเหตุ ** โปรแกรมตางๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทานสามารถดูโปรแกรมแตละวันของทางเรือ จาก นิตยสาร 

Cruise Compass 

 



 

 

Cruise QN (SQ)  -4- 
www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

วนัเสารที ่28 มนีาคม 2563     กวัลาลมัเปอร, พอรตคลัง (มาเลเซยี)  
 

เชา  บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตนานาชาติ ที่หองอาหาร Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น 14 

หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Carte ท่ีหอง Main Dining  ช้ัน 3 และ 4 ตามอัธยาศัย  

**โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass**       
07.00 น เรือจอดลอยลําในนานน้ําที่ทาเรือคลัง ประเทศมาเลเซีย 
08.00 น. หลังจากนั้น เราจะนําทุกทานขึ้นฝงโดยเรือเล็ก และนําทานนั่งรถบัสเขาสู เมืองกวัลาลัมเปอร 

ซ่ึงเปนเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย เพ่ือนําทานเยี่ยมชม Sultan Abdul Samad 

Building สรางขึ้นในป พ.ศ. 2440 โดยใชเปนที่ทําการของหนวยงานราชการในยุคท่ี
อังกฤษเขามาปกครอง ปจจุบันเปนอาคารสํานักงานของศาลฎีกา 
นําทานชอปปงแบบจัดเต็มท่ี โรงงานช็อกโกแลต มีแบรนดช็อกโกแลต ใหทานไดเลือกซ้ือ 
เพื่อเปนของฝาก และของที่ระลึกไดเปนอยางดี 

เที่ยง นําทานรับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารทองถิ่น  
พลาดไมได ท่ีจะนําทานเยี่ยมชม ตึกแฝดเปโตรนาสทาวเวอร ซ่ึงถือเปนสัญลักษณของ

มาเลเซีย เปนตึกที่มีความสูงเปนอันดับที่ 6 และ 7 ของโลกเลยทีเดียว อิสระใหทานไดชอป
ปงสินคามากมายท่ีหางสรรพสินคาซูเลีย  
ไดเวลาอันสมควร นําทานกลับทาเรือพอรตคลัง   

18.00 น. เรือออกจากทาเรือ กัวลาลัมเปอร (พอรตคลัง) ประเทศมาเลเซีย 

เย็น รวมรับประทานอาหารเย็นท่ีหองอาหาร Main Dinning  กรุณาแตงกายสุภาพ 
หลังอาหารเย็น ทานสามารถพักผอนไดตามอัธยาศัย หรือเขารวมดูโชวที่ทางเรือได
จัดเตรียมไวใหทาน 
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วนัอาทิตยที ่29 มนีาคม 2563   ปนงั (มาเลเซยี) 
 
เชา  บริการอาหารเชา แบบบุฟเฟตนานาชาติ ที่หองอาหาร Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 14 

หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Carte ท่ีหอง Main Dining  ช้ัน 3 และ 4 ตามอัธยาศัย      

**โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass**  

08.00 น. เรือจอดเทียบทาท่ี ทาเรือปนัง ประเทศมาเลเซีย 

09.00 น. นําทานเดินทางดวยรถบัส เพ่ือสัมผัสบรรยายกาศสุดชิคของถนน Street Art เปนภาพวาด
แบบ 3 มิติพบเห็นไดที่ริมกําแพงขางถนน ท่ีเนนไอเดียและความคิดสรางสรรค ซ่ึงสามารถ
สรางรอยยิ้มใหกับผูพบเห็นไดเปนอยางดี 

นําทานสู  Kek Lok Si Temple วัดเก็กลกสี่ รูจักกันในอีกชื่อหนี่งคือ Temple of Supreme 

Bliss กลาวกันวาเปนวัดพุทธท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนหนึ่งในวัดดัง
ของปนังปจจุบันไดรับความนิยมอยางมาก เปนเพราะนักบวชลัทธิเตาและพระสงฆศึกษา
ธรรมกันอยูที่วัดแหงนี้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคารทองถิน่ 

บาย  อิสระใหทานไดเลือกซ้ืออยางจุใจ harrison chocolate ช็อกโกแลตรายใหญอันดับ 1 ซ่ึงมี

รสชาติท่ีใหเลือกมากมายถึง 150 รส  ของฝากขึ้นชื่อเมื่อไปเท่ียวมาเลเซียหามพลาด 

หลังจากนั้น นําทานอิสระชอปปงท่ีหางสรรพสินคาขนาดใหญ ยาน Gurney Drive ใหทาน
ไดเลือกชอปปงกันไดอยางจุใจ ไดเวลาอันสมควร นําทานกลับทาเรือปนัง 

19.00 น. เรอืออกจากทาเรือปนงั 
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วนัจนัทรที ่30 มนีาคม 2563   ลองนานน้าํสากล              

 
เชา   ทานสามารถรับประทานอาหารเชา แบบบุฟเฟตนานาชาติ ท่ีหองอาหาร Windjammer 

Café ชั้น 14 หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Carte ที่หอง Main Dining  ชั้น 3 และ 4 ตาม
อัธยาศัย หลังจากนั้น ทานสามารถพักผอนไดตามอัธยาศัย หรือเขารวมกิจกรรมที่ทางเรือได

จัดใหในแตละวัน อาทิ เชน Flow Rider (กระดานโตคลื่นจําลอง), I Fly Rip Cord,      โรล

เลอรสเก็ต ท่ี Seaplex  

**โปรดดูรายละเอียดเวลาและบริการของแตละกิจกรรมจาก นิตยสาร Cruise Compass**  

กลางวัน รวมรับประทานอาหารกลางวันท่ี หองอาหาร Windjammer Café ท่ีชั้น 14 แบบบุฟเฟต

นานาชาติ หรือจะเปนแบบ A La Carte ในหอง Main Dining  ชั้น 3 และ 4  ที่ทางเรือได
จัดเตรียมไวให ระหวางวันนี้ ทานสามารถสนุกสนานกับ คาสิโน รอแยล หรือจะใชบริการ 
สปา/ซาวนา กับทางเรือได หรือทานสามารถชอปปงสิ้นคาปลอดภาษี ไดตามรานคาตางๆ ได
ตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็นท่ีหอง Main Dinning กรุณาแตงกายสุภาพ (ไมสวมกางเกงขาส้ัน,

รองเทาแตะ) หรือเลือกทานแบบบุฟเฟตนานาชาติท่ีหอง Windjammer Café ชั้น 14  
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วนัองัคารที ่31 มนีาคม 2563   สิงคโปร – กรงุเทพฯ 

 
เชา บริการอาหารเชาที่ หอง Windjammer Café ท่ีชั้น 14 หรือ Café Promenade ที่ชั้น 4 

07.00 น. เรือสําราญ Quantum of the Seas เดินทางถึงทาเรือ Marina Bay Cruise Center 

Singapore  เมื่อทานออกจากเรือ ทานไปรับกระเปาตามท่ีเจาหนาที่เรือแจง และตาม
หมายเลขบนแท็กสีกระเปาของทาน  

** สําคัญมากตรวจสอบสัมภาระของทานกอนออกจากทาเรือ ** 
กลางวัน หลังจากนั้น นําทานสู ยานชอปปงชื่อดังของประเทศสิงคโปร  

ถนนออรชารด (Orchard Road) 
อิสระอาหารกลางวัน  ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานสูสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร 

17.10 น ออกเดินทางดวยเท่ียวบิน SQ982  สูสนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 

18.45 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สวัสดิภาพ 

 
สนใจจองทัวร ตดิตอสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 คุณปก  
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ถา้ท่านเจอสิ่งเหล่าน้ี ...... ถึงแมว่้าพาสปอรต์ของท่านยงัไม่หมดอายุกต็าม  
บริษทัฯ ขอแนะนําว่าควรตอ้งไปทําพาสปอรต์ใหม่กอ่นมาทําการจองทวัร ์

 
- พาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจบุนัท่ีจะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเขา้เมืองต่าง ๆ ... บาง

ท่านถามตอ่วา่ “ไม่ตรงยงัไงบา้ง” อาทิเชน่  
ไปทําศลัยกรรมมา จนใบหนา้ไม่เหมือนอดีตท่ีเคยไปทําพาสปอรต์มากอ่น 
หรือ หนา้พาสปอรต์อว้นทว้น ปัจจบุนัผอมผิดหูผิดตา  
หรือ หนา้พาสปอรต์เป็นชาย ปัจจบุนัเป็นหญิงเต็มตวั ทําจมูก ทําตา ทําปากใหม่ 
หรือ หนา้พาสปอรต์เป็นหญิง ปัจจบุนัเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกลา้ม 
ผ่าตดัขากรรไกร (ทําฟัน / ดดัฟัน) ก็ทําใหใ้บหนา้ รปูหนา้เปล่ียนจากเดิมไดเ้หมือนกนั 

 
- พาสปอรต์ถือเป็นเอกสารทางราชการท่ีสําคญั เพราะฉะน้ัน ถา้เกิดมีการชาํรุดเสียหาย ผิดไปจากเดิมท่ีทาง

ราชการออกมาให ้ จะถือว่าพาสปอรต์เล่มน้ัน ๆ ไม่สามารถใชก้ารไดอี้กต่อไป อาทิเชน่ หนา้กระดาษมีการ
ฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใชต้อ่ไม่ได ้ หรือชว่งรอยตอ่ของการเย็บเลม่มีการหลดุ,             หรือมี
การเปียกนํา้เปียกฝนมา ถึงแหง้แลว้กระดาษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 
 

- พาสปอรต์เหลืออายุการใชง้านไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค ่ 1 วนัก็ไม่สามารถใชเ้ดินทางไดแ้ลว้ค่ะ ไม่มี
การตอ่รองใด ๆ ทัง้สิน้  (อายุการใชง้านเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอรต์หมดอายุแลว้) 
 

************************************************ 
 

ว่าดว้ยเร่ือง “คดีความ / การต ัง้ครรภ”์ 
 

- กองตรวจคนเขา้เมือง ไม่อนุญาติใหบุ้คคลท่ีมี “คดีความ / คาํสัง่ศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... เชน่ 
บางท่านมีไปคํา้ประกนัและโดนฟ้องรอ้งมา ก็ทําใหไ้ม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้ โปรดตรวจสอบให ้
แน่ใจกอ่นเดินทาง 

 
- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ใหท่้านขึน้เคร่ืองได ้ ในกรณีหญิงตัง้ครรภ ์ .... ว่าดว้ยเร่ืองของอายุครรภ ์ ในวนั

เดินทางท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ แจง้รายละเอียดของอายุครรภใ์หช้ดัเจน 
 

 
ส่ิงท่ีเกิดขึน้เหล่าน้ี ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ ไดท้ ัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือการควบคมุ 
ถือเป็นความรบัผิดชอบของแตล่ะบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ทวัร ์ โปรดทําความเขา้ใจใหท่้องแทก้่อน 
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 อตัราค่าบริการ .... ล่องเรือสําราญ 5 วนั 4 คืน (SQ) 

 
 

 

INSIDE WITH VIRTUAL 
BALCONY (หองพกัแบบมรีะเบยีง

เสมอืนจรงิ) 

ราคาท่านละ พกั 2 ท่าน / ห้อง 
ผู้ใหญ่ หรือ เดก็ 

34,900 บาท / ทาน 
 

 

OCEAN VIEW WITH BALCONY 
(หองพกัแบบมีระเบยีงววิทะเล) 

ราคาท่านละ พกั 2 ท่าน / ห้อง 
ผู้ใหญ่ หรือ เดก็ 

38,500 บาท / ทาน 
 

 
**หนงัสอืเดินทางตองมอีายุมากกวา 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง** 

 
ราคาดงักล่าวขา้งตน้ .... สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ ์

อตัราแลกเปลีย่น, ค่าน้ํามนั และค่าภาษีตา่ง ๆ ของสายการบิน  ฯลฯ 
 

 อตัราคา่บริการดงักล่าวรวม 
 
 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด ของสายการบินสิงคโปร แอรไลนชั้นประหยัด 

 ตั๋วเรือ Quantum of the Seas พรอมหองพักบนเรือสําราญฯ ในแบบที่คุณเลือก   

 อาหารและเคร่ืองดื่ม ชา-กาแฟ ตามท่ีระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความ
บันเทิงบนเรือ 

 ภาษีทาเรือ 
 คาทิปพนักงานบนเรือ 
 คาทิปไกด 
 ประกันการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 ทัวรพอรตคลัง , ปนัง และ สิงคโปรตามที่ระบุ  
 ราคาเด็กเทากันกับผูใหญ 

คาประกันอบุตัเิหต ุและคารกัษาพยาบาล เฉพาะกรณทีีไ่ดรับอุบตัเิหตรุะหวางการเดนิทาง 
ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรพัยสนิสวนตวั และไมคุมครองโรคประจาํตวัของผูเดนิทาง 



 

 

Cruise QN (SQ)  -10- 
www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 
*** ลูกคา้ท่านใดมีความประสงคจ์ะซือ้ประกนัการเดินทางเพ่ิมความคุม้ครอง *** 

สําหรบัครอบคลุมเร่ืองรกัษาพยาบาล / การล่าชา้ของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง 
 (*** แผนประกนัภยันีส้าํหรบัผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 ปี และมีอายไุม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วนั เบีย้ประกนัภยัเร่ิมตน้  750 บาท 
 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วนั  เบีย้ประกนัภยัเร่ิมตน้  970 บาท 

ซือ้ประกนัเพ่ิม  :  กรณุาติดตอ่ .... คณุแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 

 
 อตัราคา่บริการดงักล่าวไม่รวม 

 
 คาทําหนังสอืเดินทาง 
 คาธรรมเนียมวีซา(ถามี) 

 คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท Wifi คาอาหารและเครื่องดืมที่มีคาใชจายเพิ่มฯลฯ 

 คาใชจายอันเนื่องมาจากความลาชาของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติฯลฯ 
 คาธรรมเนียมแจงเขา - ออกของบุคคลตางดาวคาวีซาเขาประเทศของบุคคลตางดาว (ถามี) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีการบริการหักณ ท่ีจาย 3% (ในกรณีท่ีตองการขอใบเสร็จมีภาษี) 

 
 เง่ือนไขการชาํระคา่บริการ 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงิน คา่มดัจาํท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วนันบั
จากวนัจอง …. มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป ..... คา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ บริษทัฯ 
จะขอเก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นการเดินทางอย่างนอ้ย 65 วนักอ่นการเดินทาง 

 
 

 ชาํระดว้ยเชค็ หรือแคชเชยีรเ์ชค็  
 

 ชาํระโดยเงินสด 
 
 ชาํระดว้ยการ โอนเงินผ่านบญัชี

ธนาคาร  เม่ือไดทํ้าการโอนเงินเขา้
บญัชขีองบริษทัแลว้ ..... กรณุาส่งแฟกซ ์
ใบนําฝากมาท่ี 02-231-3399 โปรด
ระบชุือ่ผูติ้ดตอ่  โปรแกรมท่ีเดินทาง  
และชือ่ของเจา้หนา้ท่ีท่ีติดตอ่ 

 
 
 

 
บริษทัฯ ไม่มีนโยบายใหท่้านชาํระเงินผ่านการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทัง้น้ีเพื่อความปลอดภยัในการชาํระเงินของท่านเป็นสําคญั 
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หมายเหตุ ท่านท่ีตอ้งการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรณุาแจง้กบัพนักงานขายใหท้ราบลว่งหนา้ 
มิฉะน้ันทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

 
 เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดงัน้ี.- 

a. ยกเลิกกอ่นเดินทาง 65 วนัขึน้ไป  เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ  10,000.- บาท 
b. ยกเลิกกอ่นเดินทางภายใน 65 วนั  เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

 
 เง่ือนไข  

 
 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเสนทางเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร โดยมิแจงใหทราบลวงหนา  
 ระหวางการเดินทาง หากทานไมใชบริการใดๆ ไมท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์และไม

สามารถขอคืนคาบริการได 
 น้ําหนักกระเปาเดินทางโหลดไดทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเคร่ืองไดไมเกิน 7 กิโลกรัม, หาก

น้ําหนักสัมภาระของทานเกินตามที่สายการบินกําหนด ทานตองชําระคาสวนเกินเอง 
 อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีใหบริการบนเรือไดจัดเตรียมไวใหโดยไมมีคาใชจาย แตจะมีบางรายการที่มี

คาใชจายเพ่ิม เชน อาหารเมนูพิเศษ, การจองหองอาหารพิเศษ, เคร่ืองดื่มที่มีสวนผสมแอลกอฮอล 
เคร่ืองดื่มที่มียี่หอ หากทานสงสัยสามารถสอบถามไดจากบริกรโดยตรง หรือดูรายละเอียดไดจาก 

Cruise Compass 
 หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง หรือ ออกนอกประเทศโดยเจาหนาท่ีรัฐฯ บริษัท ไมสามารถคืนคาตั๋วเรือ

ใหได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเวลา โปรแกรมทัวรและเสนทางเดินเรือโดยอาจมิไดแจง

ลวงหนา ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม 
 การนําสิ่งของผิดกฏหมายติดตัวระหวางการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง ตลอดจนความ

ประพฤติที่ไมเหมาะสม หรือผิดกฏหมายเปนความรับผิดชอบสวนบุคคล 

 สายการบินอาจเปล่ียนเครื่อง (aircraft) โดยไมแจงใหทราบลวงหนา  
 ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี 

 
 หมายเหตุ 

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 30 ทาน โดยจะแจงใหผู

เดินทางทราบลวงหนา อยางนอย 30 วัน กอนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชา

ของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร 
ฯลฯ ท้ังนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากท่ีสุด 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง  
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ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนวิ อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จาํกดั 
 

รายการทวัร์.............. ล่องเรือสําราญ 5 วนั (SQ) .........วนัเดินทาง............27-31 มนีาคม 2563...................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................คา่ตัว๋เพ่ิม / ลด................................... 
ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรติใช้บริการของเรา 


