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ทัวร์ Fullboard ล่องเรือส ำรำญ Voyager of the Seas 6 วัน 5 คืน 
โดยสำยกำรบินไทย 

เส้นทำง ฮ่องกง - โอกินำว่ำ - เกำะอิชิกำกิ - ฮ่องกง 

 
 

 
 
 

 

อัตรำน้ีไม่รวม ค่ำใช้จ่ำยสว่นตัว เช่น ค่ำซักรดี ค่ำโทรศัพท์ Wifi ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่มี ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม - ค่ำวีซ่ำ (ถ้ำม)ี  

 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่9-14 ส.ค.  62                   รำคำ  64,900 บำท  (พกัห้องแบบมีระเบียง) 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบิน เชก แลป กอก - ท่ำเรือ Kai Tak Cruise Terminal - เช็คอินลงเรือ
ส ำรำญ Voyager of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Departure 07.00 PM 

วันที่2 At Sea (Cruising) 

วันที่3 
Arrival 11.30 AM เรือเทียบท่ำ นำฮำ โอกินำว่ำ - หมู่บ้ำนริวกิวโบรำณ Ryukyu mura Village - จุดชมวิว 
Manzamou Cape - ช้อปปิ้ง Kokusai Street - Departure 19.00 PM 

วันที่4 
Arrival 08.30 AM เรือลอยล ำในน่ำนน้ ำ เกำะอิชิกำกิ ญี่ปุ่น - เยี่ยมชม Yaima Village - อุทยำน Banna - 
Departure 19.00 PM/ 

วันที5่ At Sea (Cruising) 

วันที6่ 
Arrival 07.00 AM เรือเทียบท่ำ Kai Tak Cruise Terminal - วัดหวังต้ำเซียน Wong Tai Sin Temple - 
สนำมบิน เชก แลป กอก - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหำคม 2562 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Voyager of the Seas 
 
05.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  Row A,B ประตูทางเข้าหมายเลข 1 
   เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและมอบเอกสารการเดินทาง และ เช็คอินให้ท่าน 
08.00 น.  เดินทางสู่ประเทศฮ่องกง ด้วยเที่ยวบิน TG600  พร้อมบริการอาหารและแครื่องดื่มบนเครื่อง 
11.45 น.   เดินทางถึงสนามบิน เชก แลป กอก ประเทศฮ่องกง หลังจากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ 

น าท่านสู่ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal     

 
บ่าย บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น11 และ 

อาหารว่าง ที่ Café Promenade ชั้น 5 ได้ตลอดทั้งวัน   
17.00 น.  เรือ Voyager of the Seas จะออกจาก ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal 
    ** ผู้โดยสำรควรถึงท่ำเรือเพื่อท ำกำรเช็คอิน อย่ำงน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก ** 
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เมื่อท่าน ได้ผ่านขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพื่อเข้าห้องพักของท่านแล้ว  
** เตรียมตัว เข้ำร่วมฟังกำรสำธิตระบบควำมปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตำมโซนที่ระบุไว้ใน
บัตร Sea Pass กรุณำเช็คเวลำที่แน่นอนจำกประกำศบนเรืออีกครั้ง ** 
เมื่อเรือได้ออกจากท่าเรือแล้วท่านสามารถพักผ่อนที่ห้องพักของท่าน หรือส ารวจรอบๆเรือได้ตามอัธยาศัย 

ค่ า บริการอาหารค่ าท่ีห้อง Main Dining แบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3 และ 4 ท่านจะ
ได้รับหมายเลข โต๊ะอาหารก่อนลงเรือ จากนั้นชมการแสดง ของขบวนพาเหรดจากเหล่านักแสดงของเรือ
ส าราญ บริเวณ Royal  Promenade ตามด้วยพิธีต้อนรับจากทีมกัปตันเรือ และ  ลูกเรือ และยังมกีาร
แสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง La Scala Theater ชั้น 3  และ 4 หรือจะปิด
ท้ายค่ าคืนแรกนี้ด้วยแสงสีและดนตรีตามไนต์คลับ หรือ นั่งจิบเครื่องดื่มที่บาร์บนดาดฟ้าเรือแบบชิลได้
ตามอัธยาศัย  
หมำยเหตุ ** โปรแกรมต่ำงๆอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ท่ำนสำมำรถดู โปรแกรมแต่ละวันจำกทำงเรือ 
จำก นิตยสำร Cruise Compass 

  
 

วัน เสำร์ ที่ 10 สิงหำคม 2562 ล่องน่ำนน้ ำสำกล              
เช้า    บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 11  หรือคุณจะ 
   เลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร Main Dining หอ้ง Sapphire ชั้น 3 และ 4 ท่านสามารถ 

พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรือที่หลากหลาย อาทิ Casino ปีนหน้าผาจ าลอง  
และ Flow Rider  

กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชั้น 11 หรือเลือก
ทานที่ Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนี้อาหารค่ ายังมีบริการใน 
แบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการที่ 
ห้อง Promenade Café ที่ชั้น 5 ตลอดทั้งคืน    
เชิญชมการแสดงระดับโลกในห้อง La Scala Theater ความสนุกของค่ าคืนนี้แค่เริ่มต้น  เชิญท่านท่อง
ราตรีบนเรือส าราญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ มันส์กับดนตรีในค่ าคืนนี้ 
แบบไม่มีลิมิต นอกจากนี้เรามีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสิโน เปิดบริการตลอดทั้งคืน  

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

VS130519 

Page 4 of 9  

 

    
 
วันอำทิตย์ ที่ 11 สิงหำคม 2562 โอกินำว่ำ ( นำฮำ ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 11 หรือคุณจะเลือก

ทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining  ชั้น 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการ
จาก นิตยสาร Cruise Compass       

กลางวัน  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชั้น 11 หรือเลือก
ทานที่ Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย 

11.30 น   เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือนาฮา โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น  
หลังจากนั้น น าท่านสู่ Ryukyu mura Village หมู่บ้านริวกิวโบราณ ซ่ึงเป็นเผ่าพ้ืนเมืองดั้งเดิมก่อนจะ
มาเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งท่านจะได้กลิ่นอายวัฒนธรรมโบราณ และพ้ืนเมือง หลังจากนั้น พาท่านเยี่ยม
ชม Manzamou Cape เป็นจุดชมวิวที่แทบจะเรียกไดว้่ามีชื่อเสียงที่สุดของโอกินาว่า เป็นแนวหินที่
สวยงามบนเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น  
และไม่พลาดที่จะพาท่านไปช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม ซ่ึงเมืองนี้จะไม่ท าให้คุณผิดหวัง ที่ Kokusai street ซ่ึง
สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และ
ห้างสรรพสินค้า 

เย็น ได้เวลาอันสมควร น าท่านกลับท่าเรือนาฮา โอกินาว่า 
19.30 น   เรือออกจากท่าเรือ โอกินำว่ำ ( นำฮำ ) ประเทศญี่ปุ่น     
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วันจันทร์ ที่ 12 สิงหำคม 2562 เกำะอิชิกำกิ 
เช้า    บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 11 หรือคุณจะเลือก 
   ทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining  ชั้น 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการ 
   จาก นิตยสาร Cruise Compass  
08.30 น เรือจอดลอยล าในน่านน้ า เกำะอิชิกำกิ ประเทศญี่ปุ่น  

เกาะอิชิกาก ิเป็นเกาะญี่ปุ่นทางตะวันตกของ โอกินาว่าและเกาะใหญ่เป็นอันดับสองของกลุ่ม เราจะน าทุก
ท่านขึ้นฝั่งโดยเรือเล็ก และ เดินทางเยี่ยมชมความสวยงามของวิวใต้ทะเลด้วยเรือท้องกระจกทีอ่่าวคาบิระ  
(Kabira Bay) พร้อมพาท่านช้อปปิ้งไข่มุกที่ข้ึนชื่อของเกาะแห่งนี้  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารท้องถิ่น และ เยี่ยมชม Yaima Village ซ่ึงเป็นเสมือนศูนย์
วัฒนธรรมของเกาะอิชิกากิ หลังจากนั้นน าท่านส ารวจอุทยาน Banna เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
พร้อมเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่สวยงามทั้งสองด้านของเนินเขา และ ไม่พลาดที่จะพาท่านไปช้อปปิ้ง
อิสระ ซ่ึงท่านสามารถ หาซื้อของฝากและของที่ระลึกได้ 

เย็น   ได้เวลาอันสมควรน าท่านกลับที่ท่าเรือ 
ค่ า รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3 และ 4 

นอกจากนี้อาหารค่ ายังมีบริการในแบบบุฟเฟต์ นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง
โดยประมาณ 4 ทุ่ม และ ยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Café Promenade  ที่ชั้น 5 ตลอดทั้งคืน  
ชมการแสดง ขบวนพาเหรดเหล่านักแสดงของเรือ ส าราญ บริเวณ Royal  Promenade และ ยังมี การ
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แสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง La Scala Theater ชั้น 3  และ 4 นอกจากนีย้ัง
สามารถเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี และ ร่วมสนุกกับคาสิโน ทีเ่ปิดบริการแก่ท่านตลอดทั้งคืน 

19.30 น   เรือออกจากท่า เกำะอิชิกำกิ ประเทศญี่ปุ่น 

  
 

วัน อังคำร ที่ 13 สิงหำคม 2562 ล่องน่ำนน้ ำสำกล              
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 11  หรือคุณจะ

เลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร Main Dining หอ้ง Sapphire ชั้น 3 และ 4 ท่านสามารถ
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรือที่หลากหลาย อาทิ Casino ปีนหน้าผาจ าลอง และ 
Flow Rider  

กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชั้น 11 หรือเลือก
ทานที่ Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนี้อาหารค่ ายังมีบริการใน 
แบบบุฟเฟต์ นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการที่ 
ห้อง Promenade Café ที่ชั้น 5 ตลอดทั้งคืน    
เชิญชมการแสดงระดับโลกในห้อง La Scala Theater ความสนุกของค่ าคืนนี้แค่เริ่มต้น  เชิญท่านท่อง
ราตรีบนเรือส าราญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ มันส์กับดนตรีในค่ าคืนนี้ 
แบบไม่มีลิมิต นอกจากนี้เรามีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสิโน เปิดบริการตลอดทั้งคืน  

หมำยเหตุ      กรุณำ ตรวจว่ำ ท่ำนต้องไปรับหนังสือเดินทำง (passport) ของท่ำนคืน ในเวลำและสถำนที่ไหนบน
เรือคืนนี้ท่ำนจะได้รับ แท็กกระเป๋ำตำมสีต่ำงๆ จำกทำงเจ้ำหน้ำที่เรือ กรุณำวำงกระเป๋ำของท่ำนไว้ที่
หน้ำห้องพัก ก่อนเวลำเที่ยงคืน ท่ำนควรเตรียมกระเป๋ำใบเล็กไว้ใส่สัมภำระ ก่อนที่จะออกจำกเรือใน
เช้ำวันถัดไป    
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วัน พุธ ที่ 14 สิงหำคม 2562     ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
เช้า   บริการอาหารเช้าที่ ห้อง Windjammer Café ชั้น 11 หรอื Café Promenade ที่ชั้น 5 
07.00 น. เรือส าราญ Voyager of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal 

โดยสวัสดิภาพ เมื่อท่านออกจากเรือ ท่านไปรับกระเป๋าตามที่เจ้าหน้าที่เรือแจ้ง และตามหมายเลขบน
แท็กสีกระเป๋าของท่าน ** ส ำคัญมำกตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ ** 

 09.00 น.  น าท่านสู่ วัดหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหนึ่งวัดที่มี 
   ชื่อเสียงของฮ่องกง พร้อมช้อปปิ้งเครื่องประดับตามอัธยาศัย 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารท้องถิ่น และไม่พลาดที่จะพาท่านไปช้อปปิ้งแบบจัดเต็มก่อนกลับ 

ได้เวลาอันสมควร น าทุกท่านสู่สนามบินเชก แลป กอก ประเทศฮ่องกง 
19.05 น   ออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG639  สู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
20.45 น   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป่ำ 
OCEAN VIEW WITH BALCONY 
(ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล) 

วันที่ 9-14 ส.ค.  62                   
รำคำท่ำนละ พัก 2 ท่ำน ต่อห้อง ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 

64,900 บำท / ท่ำน 
 
 
 
 

**หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง** 
 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อ้ำงอิงจำกระบบกำรจองของ Royal caribbean Cruise Line ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงได้
เนือ่งจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 

 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางทีไ่ม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

อัตรำนี้รวม: 

 ตั๋วเรือ Voyager of the Seas พร้อมห้องพักบนเรือส าราญฯ ในแบบที่คุณเลือก   

 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด 

 อาหารและเครื่องดื่ม ชา-กาแฟ ตามที่ระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ 

 ภาษีท่าเรือ 

 ค่าทิปพนักงานบนเรือ 

 ค่าทิปไกด์ 

 ประกันการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 ทัวร์ชายฝั่งตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 ราคาเด็กเท่ากันกับผู้ใหญ่ 
อัตรำนี้ไม่รวม: 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า(ถ้ามี) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ Wifi ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่มี ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี) 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 70 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วัน
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ
ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
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* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 65 วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 

 ผู้เดินทางจะได้รับเอกสารยืนยันการจอง และรายละเอียดการจอง 

 ผู้เดินทางจะได้รับตั๋วเรือโดยประมาณ 30 วันท าการ ก่อนเดินทาง 
เงื่อนไข  

 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร์ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

 น้ าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดได้ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม, หากน้ าหนักสัมภาระของ
ท่านเกินตามที่สายการบินก าหนด ท่านต้องช าระค่าส่วนเกินเอง 

 อาหารและเครื่องดื่มท่ีให้บริการบนเรือได้จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีบางรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น อาหาร
เมนูพิเศษ, การจองห้องอาหารพิเศษ, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มียี่ห้อ หากคุณสงสัยสามารถสอบถามได้จา
กบริกรโดยตรง หรือดูรายละเอียดได้จาก Cruise Compass 

 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือ ออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ บริษัท ไม่สามารถคืนค่าตั๋วเรือให้ได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา โปรแกรมทัวร์และเส้นทางเดินเรือโดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพ่ือความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมของก าหนดการโดยรวม 

 การน าสิ่งของผิดกฏหมายติดตัวระหว่างการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ตลอดจนความประพฤติที่ไม่เหมาะสม หรือ
ผิดกฏหมายเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 

 สายการบินอาจเปลี่ยนเครื่อง (aircraft)  โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี 
หมำยเหตุ  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การ
นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
หรือการ หลบหนีเข้าเมือง  

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 
หมำยเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 
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