
 

 

 

 

 

 

 

 

7-Nights Eastern Caribbean from Miami 

 MIAMI – PUERTO PLATA – ST.THOMAS - TORTOLA – GREAT STIRRUP CAY- MIAMI 

 

 

 

 

 

 

 

7-14 พฤศจกิายน 2020 

14-21 พฤศจกิายน 2020 

 NORWEGIAN JOY 



 

 
Port Address:South America Way,Dodge island Downtown Miami,FL 33132 
Port Name: Port of Miami 

 

13.00 น. เช็คอนิขึน้เรอื Norwegian Joy  (ควรมาถงึทา่เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 
  ทา่เรอืไมอาม ี รฐัฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(จากสนามบนิ ท่าอากาศยานนานาชาตไิมอามี ตัง้อยู่ที่ไมอามี-เดด เคาน์ตี รัฐ
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เดินทางมาที่ ท่าเรือไมอามี  รัฐฟลอริดา ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท ีระยะทาง 15.1 ก.ม.) ท่านจะไดรั้บ 
Cruise Card ประจ าตัวของทา่นและท าการผกูบัตรเครดติเพือ่ใชจ้า่ยบนเรอืส าราญ 

 
บา่ย/เย็น รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
  

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Main 
Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
ท่าเรือไมอามี ่(Port Miami) เป็นท่าเรือโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็น

ศนูยก์ลางของธรุกจิเรอืส าราญของโลก เป็นหนึง่ในทา่เรอืขนสง่สนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุใน

สหรัฐอเมรกิา ทีต่ัง้อยูใ่นอ่าวบสิเคยน์ มันเชือ่มตอ่กับ island Downtown Miami 

พอรต์ตัง้อยูบ่น Dodge island ซึง่เป็นการรวมเกาะ 3 เกาะประวัตศิาสตรเ์ขา้ดว้ยกัน

เป็นหนึง่ (Dodge , Lummus และ Sam's Islands) มตอินุมัตจิากคณะกรรมการเดด

เคานต์ีใ้หก้ารสรา้งทา่เรอืเมือ่วนัที ่6 เมษายน 1960  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.   ลอ่งออกจากทา่เรอืไมอาม ี รฐัฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วันที ่1  ตอ้นรับสู ่ไมอาม ี รัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา 

 



 

เชา้/กลางวนั/เย็น รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  
Main Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที่
จัดขึน้ตัง้แตเ่ชา้จรดค า่ โดยสามารถดไูดจ้าก นติยสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะ
ไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลังกายตอนเชา้, 
อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินทีจั่ดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการ
เสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน ้ากลางแจง้ขนาด
ใหญ ่แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถ 
เลน่เครือ่งเลน่ไดต้ามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่2  ลอ่งน่านน ้าสากล 

 

The Manhattan Room Savour Restaurant   Taste Restaurant   



 
 
เชา้/กลางวนั/เย็น รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Main 
Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
08.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงปเูอรโ์ตปลาตา (Puerto Plata) 

เมอืงปเูอรโ์ตปลาตา (Puerto Plata) หรอืทีรู่จั้กกันอยา่งเป็นทางการวา่ San Felipe 
de Puerto Plata เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับเกา้ในสาธารณรัฐโดมนิกิันและเป็นเมอืง
หลวงของจังหวดั Puerto Plata เมอืงนีเ้ป็นทา่เรอืการคา้ Puerto Plata มรีสีอรท
เชน่ Playa Dorada และ Costa Dorada ซึง่ตัง้อยูท่างตะวนัออกของเมอืง  
เสน้ทางเชือ่มตอ่ทางอากาศแหง่แรกของ Caribbean  
ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ
สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน าเพิม่เตมิ 
- Cabarete Chris Breikss คาบารเ์รตเป็นชายหาดทีม่คีวามยาวประมาณสีไ่มลซ์ ึง่

เป็นหาดทรายสขีาว 

- พพิธิภัณฑ ์Amber of Puerto Plata Michael Rhys แอมเบอรเ์ป็นอัญมณีประจ า

ชาตขิองสาธารณรัฐโดมนิกิัน 

- ป้อมซานเฟลเิป Forte San Felipe (Fuerte San Felipe เป็นหนึง่ในป้อม

ปราการแหง่แรกในยโุรปทีส่รา้งขึน้ในอเมรกิาถกูสรา้งขึน้ในปีพศ.1564 สรา้งขึน้

เพือ่ป้องกันโจรสลัดฝร่ังเศสและอังกฤษ ตอ่มาไดใ้ชเ้ป็นทีค่มุขงันักการเมอืง

ภายหลัง 

  

 

 

 

 

 

 
15.00 น.  เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืเมอืงปเูอรโ์ตปลาตา (Puerto Plata) 

 

วันที ่3  เมอืงปเูอรโ์ตปลาตา (Puerto Plata) สาธารณรัฐโดมนิกินั 

 



 
 
เชา้/กลางวนั/เย็น รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Main 
Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

11.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเกาะเซนตท์อมสั สหรฐัอเมรกิา 

 เกาะเซนตท์อมสั Saint Thomas เป็นหนึง่ในหมูเ่กาะเวอรจ์นิในทะเลแครบิเบยีน

และรว่มกับ Saint John และ Saint Croix สรา้งเขตและเขตเลอืกตัง้ของหมูเ่กาะ

เวอรจ์นิของสหรัฐอเมรกิาซึง่เป็นดนิแดนทีไ่มไ่ดข้ ึน้กับเมอืงใดแหง่หนึง่ของ

สหรัฐอเมรกิา ตัง้อยูบ่นเกาะนีเ้ป็นเมอืงหลวงและพอรต์ของ Charlotte Amalie 

 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 
- Magens Bay,ST.Thomas อา่ว Magens ซึง่ลอ้มรอบดว้ยเขาสเีขยีวและตน้

มะพรา้วมากมาย เป็นหาดทีส่วย ทะเลสงบ  
- Coral World Ocean Park เซนตโ์ทมัส อทุยานแหง่นีม้หีอดดูาวใตน้ ้าเสน้ทาง

ศกึษาธรรมชาตเิขตรอ้นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้า 
- โบสถ ์Frederik Lutheran,St.Thomas เป็นโบสถส์ไตลจ์อรเ์จยี 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
19.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืเกาะเซนตท์อมสั สหรฐัอเมรกิา 
 
 

 

 

 

วันที ่4   เกาะเซนตท์อมสั สหรัฐอเมรกิา 

 



 
 
เชา้/กลางวนั/เย็น รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  
Main Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
06.00 น.  เรอืจอดทีท่า่เรอืเกาะทอรโ์ทลา่ (Tortola) เกาะในหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ 
 เกาะทอรโ์ทล่า Tortola เป็นหมู่เกาะทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุและมปีระชากรมากทีส่ดุ

ของหมู่เกาะบรติชิเวอรจ์นิซึง่เป็นกลุม่เกาะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของหมู่เกาะของหมูเ่กาะ
เวอรจ์นิ มพีืน้ทีใ่ชส้อย 55.7 ตารางกโิลเมตรมปีระชากรทัง้หมด 23,908 คน 
โดยมผีูอ้ยูอ่าศัย 9,400 คนใน Road Town Mount Sage เป็นจดุสงูสดุที ่530 เมตร
เหนอืระดับน ้าทะเล 
 
ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ
สถานทีนั่ดพบบนเรอื 
 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 
- อุทยานแห่งชาต ิBaths, Virgin Gorda อา่วทีโ่ดดเด่นนี้กระจัดกระจายอยู่กับ
หนิแกรนติขนาดยักษ์สรา้งสระน ้าทะเลและถ ้าทีเ่หมาะส าหรับการด าน ้าดปูะการังและ
การส ารวจ 
- White Bay เป็นชายหาดยอดนยิมของ Jost Van Dyke และเป็นหนึง่ในเกาะทีส่วย
ทีส่ดุในหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ 

 
13.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืเกาะทอรโ์ทลา่ (Tortola) เกาะในหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

วันที ่5  เกาะทอรโ์ทลา่ เกาะในหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ 

 



 
เชา้/กลางวนั/เย็น รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Main 
Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที่
จัดขึน้ตัง้แตเ่ชา้จรดค า่ โดยสามารถดไูดจ้าก นติยสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะ
ไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลังกายตอนเชา้, 
อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินทีจั่ดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการ
เสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน ้ากลางแจง้ขนาด
ใหญ ่แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถ 
เลน่เครือ่งเลน่ไดต้ามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่6  ลอ่งน่านน ้าสากล 

 

The Manhattan Room Saur Restaurant   Taste Restaurant   



 
 
เชา้/กลางวนั/เย็น รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Main 
Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
09.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ที ่เกาะ Great Stirrup ประเทศบาฮามาส 

เกาะ Great Stirrup ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหมูเ่กาะ Berry ใน บาฮามาส Norwegian 

Cruise Line ซือ้เกาะจาก บรษัิท น ้ามันเบลเชอรใ์นปี 2520 และพัฒนาใหเ้ป็น เกาะ

สว่นตัว ส าหรับผูโ้ดยสารเรอืส าราญ ทางตอนเหนอืของเกาะมหีาดทรายลอ้มรอบ

ดว้ยโขดหนิ 

สิง่ทีน่า่สนใจในกจิกรรมบนเกาะ Great Stirrup 

ด าน ้าดปูะการัง ดสูตัวป่์านานาชนดิ อาท ินก Sanderling  นกนางนวล ปนูานาชนดิ 

ฯลฯ Great Stirrup Cay เป็นเขตสงวนชวีติทางทะเลทีไ่ดรั้บการคุม้ครองและหา้ม

น าสิง่ใด ๆ ออกจากน ้าโดยเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ

สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

 
18.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่ที ่เกาะ Great Stirrup ประเทศบาฮามาส 

*เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่น

น ากระเป่าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปทีท่า่เรอืใน

วนัรุง่ข ึน้ (ส ิง่ของทีท่า่นจ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื) 

*ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก* 

*เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื* 

วันที ่7  เกาะ เกรท สเตริฟ์  ประเทศบาฮามาส 



 
 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Main 
Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่เรอืไมอาม ี รฐัฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

หลังจากทกุ ทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทาง  

ของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน้ เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ 

 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง: 

7-Nights Eastern Caribbean from Miami 
 

 MIAMI – PUERTO PLATA – ST.THOMAS - TORTOLA – GREAT STIRRUP CAY- MIAMI 
 

7-14 พฤศจกิายน 2020 
14-21 พฤศจกิายน 2020 

 

TYPE ROOM ราคาทา่นที ่1-2 /ราคาตอ่ทา่น ราคาทา่นที ่3-4 /ราคาตอ่ทา่น 

Inside Stateroom 50,900.- กรณุาสอบถาม 

Balcony Stateroom 63,900.- กรณุาสอบถาม 

***หมายเหต ุอตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิพนกังานบนเรอื $105/ทา่น*** 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดตรวจสอบราคากบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง** 

 

วันที ่8  ตอ้นรับสู ่ไมอาม ี รัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา 

 

 

The Manhattan Room Savour Restaurant   Taste Restaurant   



 

 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและ

จ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

หมายเหต ุ                                                                              

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 8 วนั 7  คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 

2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

2. คา่ทปิพนักงานบนเรอื 15 USD /คน /คนื 
3. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง,คา่วซีา่อเมรกิาและวซีา่แคนาดา 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

6. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ (หากตอ้งการซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 

7. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิ - ทา่เรอื - สนามบนิ 
(หากตอ้งการซือ้รถรับสง่ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
9. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

Inside Stateroom Balcony Stateroom 



 
การช าระเงนิ  
 

 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่บรกิารหอ้งพักบนเรอืเต็มจ านวนตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ภายใน 3 วัน หลังจากท า

การจอง 

 

การยกเลกิ 
 

 หากมกีารยกเลกิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ และไม่สามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดใ้นทุก
กรณี 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทวัร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่

กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากัด 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

4.3 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 



 

 


