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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ SAPPHIRE PRINCESS 4 วัน 3 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - ปีนัง - กัวลำลัมเปอร์ - สิงคโปร์ 

 
 

Guests 2,670 Crew 1,100 Refurbished Mar 2018 Decks 18 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที่ 18-21 ธันวำคม  2561   รำคำ 13,900 บำท (ห้องไมม่ีหน้ำต่ำง) 
                        วนัที่ 18-21 ธันวำคม  2561   รำคำ 23,000 บำท (ห้องมีระเบียง) 
  

 
 
 
 
 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ SAPPHIRE PRINCESS 

      

ห้องพักไม่มีหน้ำต่ำง                            หอ้งพักมีระเบียง 

 
 
 

Date Port Arrive Depart 
Feb-18 Singapore   4:00 PM 
Feb-19 Penang  Malaysia 03.00 AM 9.00 PM 

Feb-20 Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaysia 9:00 AM 6:00 PM 

Feb-21 Singapore 7:00 AM  
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ 
18-21 ธันวำคม 2561    

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่1-2 ท่ำน พักเดี่ยว ช ำระเพิ่ม 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง 13,900.- N/A 

ห้องพักแบบมีระเบียง 23,000.- N/A 
 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับขึ้นของค่ำเงินบำท, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือ 3 คืน (ตามประภทท่ีท่านเลือก) 
2. อาหารบนเรือครบทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 
3. ประกันการเดินทาง 
4. ภาษีเรือ 

อัตรำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าวีซ่าประเทศ สิงคโปร์ และมาเลเซีย  (ในกรณีท่ียกเลิกการยกเว้นวีซ่า) 
2. ตั๋วเคร่ืองบิน กรุงเทพฯ – สนามบินสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
3. รถรับส่งระหว่าง สนามบินสิงคโปร์ – ท่าเรือ –สนามบินสิงคโปร์ 
4. ทิปพนักงานบนเรือห้องไม่มีหน้าต่าง และมีระเบียง ท่านละ 40.50 USD / ท่าน (ช าระบนเรือส าราญ) 
5. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ท่ีไม่ได้แจ้งในโปรแกรม) 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มบนเรือ 

อาทิ Soft Drink แอลกอฮอล์ฯลฯ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

กำรช ำระเงิน 

* โปรดช ำระยอดเต็ม หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันทีน่ั่งว่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วทันที พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือ

เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ

หลักฐานโอนเงินมาได้ที่  Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระ

ไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)  

 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

VS211118 

Page 3 of 4  

เงื่อนไขกำรยกเลิก 
ยกเลิกมากกว่า 75 วันท าการขึ้นไป     ไม่มีการ Charge  ใดๆ 
ยกเลิกภายใน  74-61 วันท าการก่อนเดินทาง   ไม่คืนเงินค่ามัดจ า 
ยกเลิกภายใน  60-29 วันท าการก่อนเดินทาง   ช าระ 50% ของราคาเต็ม 
ยกเลิกภายใน  28-15 วันท าการก่อนเดินทาง  ช าระ 75% ของราคาเต็ม 
ยกเลิกภายใน  14 วันท าการก่อนเดินทาง  ช าระ 100% ของราคาเต็ม 

หมำยเหตุ : 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ  ไม่สามารถคืนค่าทัวร์
ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ  การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 
โปรดตรวจสอบหนังสือเดนิทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 

กรณีอำยุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 
ควรรีบท ำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กบัทำงบริษัทฯอีกคร้ัง 

 
หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

*** เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินค่ำมัดจ ำบริกำรทัวร์ หรือช ำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจ ำนวนแล้ว *** 
*** ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ *** 
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ลักษณะห้องพักแบบอืน่ บนเรือส ำรำญ Sapphire Princess 
สนใจ Upgrade ห้องพัก โปรดสอบถำมค่ำบริกำรเพ่ิมเตมิ 

 
 
 
 
 
                   

                       ห้องพักมีหน้ำต่ำง                                   ห้องพัก Two Bedroom Family Suite  
 
 
 
 

 
                   หอ้งพัก Mini Suite                                   ห้องพัก Suite 
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