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กาํหนดการเดินทาง        วนัที่ 13 -17 เมษายน 2563  
                                     หอ้งพกัแบบไม่มีหน้าตา่ง (INSIDE)  (39,900.-) 
                                     หอ้งพกัแบบมีระเบียงวิวทะเล  (45,700.-) 
                                     (OCEAN VIEW WITH BALCONY) 
  

..... รายละเอียดการเดินทาง ..... 
 

วนัจันทรที ่13 เมษายน 2563  สงิคโปร  – Quantum of the Seas 
 

05.00 น.  พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  Row D ประตูทางเขาหมายเลข 2 
   เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและมอบเอกสารการเดินทาง และเช็คอินใหทาน 
  
08.00 น. เดนิทางสูประเทศสิงคโปร โดยสายการบนิไทย เท่ียวบิน TG403  พรอมบริการอาหาร 

และเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
 
11.15 น.   เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร  หลังจากนั้นผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

และ นําทานสูทาเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 
 

บาย บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตนานาชาติ ท่ีหองอาหาร Windjammer Café บนเรือ 
ท่ีชั้น14 และ อาหารวาง ที ่Café Promenade ชั้น 4 ไดตลอดท้ังวนั 

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

(MBCCS)  
** ผูโดยสารควรถงึทาเรอืเพือ่ทาํการเชค็อนิ อยางนอย 3 ชัว่โมงกอนเรอืออก ** 
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เมื่อทาน ไดผานขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพ่ือเขาหองพักของทานแลว  
** เตรียมตัว เขารวมฟงการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตามโซนที่
ระบุไวในบัตร Sea Pass กรุณาเช็คเวลาที่แนนอนจากประกาศบนเรืออีกครั้ง ** 

 
คํ่า รวมรับประทานอาหารเย็น ที่หอง Main Dinning กรุณาแตงกายสุภาพ (ไมสวมกางเกง

ขาสั้น, รองเทาแตะ) 

 
  

หลังอาหารเย็น ทานสามารถพักผอนไดตามอัธยาศัย หรือเขารวมดูโชว ท่ีทางเรือไดจัด
ไวใหทานสามารถดูกิจกรรมตางได จาก Cruise Compass ที่ทางเรือไดจัดเตรียมไวให
ทานท่ีหองพัก 

 
หมายเหต ุ** โปรแกรมตางๆ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ทานสามารถดโูปรแกรมแตละวนัจากทางเรอื  

จาก นติยสาร Cruise Compass 
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วนัอังคารที่ 14 เมษายน 2563   กัวลาลมัเปอร, พอรตคลงั (มาเลเซีย) 
 
เชา  บริการอาหารเชา แบบบุฟเฟตนานาชาติ ท่ีหอง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น 14 

หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Carte ท่ีหอง Main Dining ท่ีทางเรือจัดไวใหเปนพิเศษ
สําหรับทุกทาน โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass  

      
07.00 น  เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือคลัง ประเทศมาเลเซีย 
   
07.45 น. หลังจากนั้น นําทานนั่งรถบัสเขาสู เมืองคลัง ซ่ึงถือวาเปนเมือง และประตูหลักทางทะเลสู

มาเลเซีย อีกท้ังยังเปนทาเรือที่ใหญ และคับค่ังที่สุดของประเทศอีกดวย นําทานสักการะ
วัด Klang Kwan Imm Temple ซ่ึงเปนหนึ่งในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในเมืองคลัง หลังจากนั้น
เดินทางไปสัมผัสกับวิถีชีวิตอันเลิศหรูที่ Istana Alam shah palace และนําทานเยีย่มชม 
หรือวา THE ROYAL GALLERY เปนหอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และขาว
ของเครื่องใชใน His Late Majesty the Yang di-Pertuan Agong XI, Sultan 
Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj  

 
พลาดไมไดท่ีจะพาไปชอปปงจัดเต็ม ซ่ึงเมืองนี้จะไมทําใหคุณผิดหวัง คุณจะพบกับสินคา
หลากหลายประเภทที่ศูนยการคา Aeon Jusco Bukit Tinggi  
 

เที่ยง นําทานรับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารทองถิ่น  
 

ไดเวลาอนัสมควร นําทานกลับทาเรือพอรตคลัง   
 
15.00 น.  เรือออกจากทาเรือ กัวลาลมัเปอร (พอรตคลงั) ประเทศมาเลเซีย 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็นท่ีหอง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนี้อาหารคํ่ายังมี

บริการในแบบบุฟเฟต นานาชาติท่ีหอง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 14 ซ่ึงจะ
ใหบริการถึงโดยประมาณ 4 ทุม และ ยังมีอาหารวางบริการท่ีหอง Café Promenade  ท่ี
ชั้น 4 ตลอดท้ังคืน  

 
ชมการแสดง ขบวนพาเหรดเหลานักแสดงของเรือ สําราญ บริเวณ Royal  Promenade 
เพื่ออําลาจากทีมกัปตันเรือ และ  ลูกเรือ และ ยังมี การแสดงระดับโลกของ Royal 
Caribbean Cruise ในหอง The Royal Theater ชั้น 3, 4 และ 5 นอกจากนี้ยังสามารถ
เลือกซ้ือสินคาจากรานคาปลอดภาษี และ รวมสนุกกับคาสิโน ที่เปดบริการแกทานตลอด
ท้ังคืน 
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วนัพธุที ่15 เมษายน 2563   ภเูก็ต (ไทย) 
 

เชา  บริการอาหารเชา แบบบุฟเฟตนานาชาติ ท่ีหอง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น 14 
หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Carte ที่หอง Main Dining ตามอัธยาศัย โปรดดู
รายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass  

 
10.00 น เรือจอดลอยลําในนานน้าํ ภเูก็ต, ประเทศไทย  
 
11.00 น. หลังจากนั้น นําทานนั่งรถบัสเขาสู ภูเก็ต เพื่อนําทาน รานของฝากภูเก็ต พรทิพย ไป

เลือกซ้ือของฝาก อาหารทะเลแหงแปรรูป และ สินคาของฝากพื้นเมืองจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต 

 
เทีย่ง นาํทานรับประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคารทองถิน่  
 

หลังจากนัน้นําทานไป ยาน Old Town ยานเมืองเกาของภเูกต็ พลาดไมไดท่ีจะถายรูป 
และดื่มด่ํากับบรรยากาศของตึกชิโนโปรตุกีส ท่ีผสมผสานเอาความเปนศิลปะตะวันตก
และตะวันออก เขาไวดวยกันอยางกลมกลืน จนเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนของเมืองภูเก็ต 
สามารถเดินชม มีรานคา และรานคาเฟ มากมาย ใหทานไดเลือกสรรค 

 
นําทานไหวพระเพื่อเปนศิริมงคลตอนรับวันปใหมไทยท่ี วัดฉลอง เปนวัดคูบานคูเมืองท่ีมี
ชื่อเสียงของภูเก็ต  ถาใครมาภูเก็ตจะตองมาแวะนมัสการหลวงพอแชม แหงวัดฉลอง 
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หลังจากนัน้นําทานเดนิทางเขาสู แหลมพรหมเทพ สถานทีท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงแหงหนึง่
ของภเูก็ต อิสระใหทานไดดื่มดํากับทัศนียภาพท่ีสวยงามยิง่นัก 

 
เยน็   ไดเวลาอนัสมควรนําทานกลับที่ทาเรือ  
 
คํ่า รับประทานอาหารเย็นท่ีหอง Main Dining แบบ A La Carte ชั้น 3 และ 4 นอกจากนี้

อาหารคํ่ายังมีบริการในแบบบุฟเฟต นานาชาติท่ีหอง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น 
14 ซ่ึงจะใหบริการถึงโดยประมาณ 4 ทุม และ ยังมีอาหารวางบริการท่ีหอง Café 
Promenade  ท่ีชั้น 4 ตลอดทั้งคืน  
 
ชมการแสดง ขบวนพาเหรดเหลานักแสดงของเรือสําราญ บริเวณ Royal  Promenade 
เพื่ออําลาจากทีมกัปตันเรือ และ  ลูกเรือ และ ยังมี การแสดงระดับโลกของ Royal 
Caribbean Cruise ในหอง The Royal Theater ชั้น 3,4 และ 5 นอกจากนี้ยังสามารถ
เลือกซ้ือสินคาจากรานคาปลอดภาษี และ รวมสนุกกับคาสิโน ที่เปดบริการแกทานตลอด
ท้ังคืน 

 
22.00 น  เรือออกจาก ทาเรอืภเูกต็, ประเทศไทย 
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วนัพฤหัสบดีที ่16 เมษายน 2563   ลองนานน้าํสากล              
       

เชา   รวมรับประทานอาหารเชา แบบบุฟเฟตนานาชาติ ที่หองอาหาร Windjammer Café บน
เรือท่ีชั้น 14 

 
 หลังจากนั้น ทานสามารถพักผอนไดตามอัธยาศัย หรือเขารวมกิจกรรมท่ีทางเรือไดจัด

ใหในแตละวัน อาทิ เชน Flow Rider (กระดานโตคล่ืนจําลอง), I Fly Rip Cord, The 
North Star กระเชาลอยฟาชมวิว 360 องศา, คาสิโน รอแยล หรือจะใชบริการ สปา 
หรือ ซาวนา กับทางเรือได หรือทานสามารถชอปปงแบบปลอดภาษี ไดตามรานตางๆ   

 
กลางวัน รวมรับประทานอาหารกลางวันที่ หองอาหาร Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น 14 แบบ

บุฟเฟตนานาชาติ หรือจะเปนแบบ A La Carte ท่ีทางเรือไดจัดเตรียมไวให 
 
เย็น รวมรับประทานอาหารกลางท่ีหองอาหาร Main Dinning  กรุณาแตงกายสุภาพ 
 

หมายเหตุ**กรุณาตรวจวาทานตองไปรับหนังสือเดินทาง (passport) ของทานคืน ใน
เวลา และสถานทีไ่หนบนเรอืคืนนีท้านจะไดรับแทก็กระเปาตามสตีางๆ จากทางเจาหนาที่
เรือ กรุณาวางกระเปาของทานไวที่หนาหองพัก กอนเวลาเที่ยงคืน ทานควรเตรียม
กระเปาใบเล็กไวใสสัมภาระ กอนที่จะออกจากเรือในเชาวันถัดไป    
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วนัศุกรที ่17 เมษายน 2563   สงิคโปร – กรุงเทพฯ              
 

เชา   บริการอาหารเชาท่ี หอง Windjammer Café ชั้น 14 หรือ Café Promenade ท่ีชั้น 4 
 
08.00 น. เรือสําราญ Quantum of the Seas เดินทางถึงทาเรือ Marina Bay Cruise Center 

Singapore  โดยสวัสดิภาพ เม่ือทานออกจากเรือ ทานไปรับกระเปาตามท่ีเจาหนาท่ีเรือ
แจง และตามหมายเลขบนแท็กสีกระเปาของทาน ** สําคญัมากตรวจสอบสมัภาระของ
ทานกอนออกจากทาเรอื ** 

 
 08.45 น. หลังจากนัน้ นําทานนัง่รถบัส เพื่อไปถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศ

สิงคโปร โดยรูปปนคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานี้หันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่
สวยงามเปนอยางมาก 

 
กลางวนั หลังจากนัน้ นําทานสู ยานชอปปงชื่อดังของประเทศสิงคโปร ถนนออรชารด (Orchard 

Road) 
อสิระอาหารกลางวนั   
ไดเวลาอนัสมควร นําทุกทานสูสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร 
 

18.15 น.  ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG408 สูสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
 
19.35 น.  เดนิทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

สนใจจองทัวร ตดิตอสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 
 คุณปก / มิ้น / เมย  
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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 (TG) 

 
 

 

INSIDE 
(หองพกัแบบไมมหีนาตาง) 

ราคาทานละ พกั 2 ทาน / หอง 
ผูใหญ หรอื เดก็ 

39,900 บาท / ทาน 
 

 

OCEAN VIEW WITH BALCONY 
(หองพกัแบบมีระเบยีงววิทะเล) 

ราคาทานละ พกั 2 ทาน / หอง 
ผูใหญ หรอื เดก็ 

45,700 บาท / ทาน 
 

 
**หนงัสอืเดินทางตองมอีายุมากกวา 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง** 

 
ราคาดงักล่าวขา้งตน้ .... สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ ์

อตัราแลกเปลีย่น, ค่าน้ํามนั และค่าภาษีตา่ง ๆ ของสายการบิน  ฯลฯ 
 

 อตัราคา่บริการดงักล่าวรวม 
 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด ของสายการบินไทย ไป – กลับ ชั้นประหยัด 

 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 , ภูเก็ต และ สิงคโปรตามที่ระบุ  
 ราคาเด็กเทากันกับผูใหญ 

คาประกันอบุตัเิหต ุและคารกัษาพยาบาล เฉพาะกรณทีีไ่ดรับอุบตัเิหตรุะหวางการเดนิทาง 
ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรพัยสนิสวนตวั และไมคุมครองโรคประจาํตวัของผูเดนิทาง 
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*** 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  

 



 

 

Cruise SIN (TG)  -13- 
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 

ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนวิ อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จาํกดั 
 

รายการทวัร์.............. ล่องเรือสําราญ  5 วนั (TG) .........วนัเดินทาง............13-17 เมษายน 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. 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

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

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

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

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรติใช้บริการของเรา 


