


 
 
 

  
 

More Information  Please Contact: Arcadia Cruise Center โทร. 02 235 1133, อเีมล์. Arcadiacruiseinfo@gmail.com 

                                 
อตัราค่าบริการ   

 หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง (พกัคู่) ท่านละ 15,900.- บาท 

 หอ้งพกัแบบมีระเบียงส่วนตวั (พกัคู่) ท่านละ 19,900.- บาท 
 

 

ค่าบริการรวม 

  ห้องพักบนเรือตามประเภทที่ท่านเลือก (4 คืน) รวมภาษีท่าเรือ 

  อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 

  ประกนัการเดินทาง 

 

คา่บรกิารไม่รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลับ 

  ค่าวีซ่าประเทศสงิคโปร์ / มาเลเซีย (ในกรณทีี่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ) 
  ค่าทปิบนเรือห้องไม่มีหน้าต่างและห้องมีระเบียง @USD54.00  

      (ค่าทปิช าระบนเรือ)  

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่นค่าโทรศัพท,์  ค่าอนิเทอร์เนต็, ค่าซักรีด,   

      ค่าเคร่ืองดื่มต่างๆ บนเรือ เช่น Soft Drink / แอลกอฮอล์ ฯลฯ 

  ทวัร์บนฝั่งในแต่ละเมืองที่เรือจอดเทยีบท่า 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   
 

การส ารองทีน่ ัง่ 

 ส่งแฟกซ์ หรือ Email จอง มาได้ที่   ARCADIA CRUISE CENTER 

แฟกซ์  :  02 235 1133     E-mail:  arcadiacruiseinfo@gmail.com  

 

 

 

 
 

เงือ่นไขการช าระเงิน (เมือ่ท าการจอง) 

 ช าระเตม็จ านวนหลังจากที่ท่านได้ท าการจองและได้รับการยืนยันจากทางเรือ 

         ทนัททีีท่ าการจอง และหอ้งพกัไดร้บัการยนืยนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ย จะตอ้งช าระเงนิ
ทัง้หมด (ไทยบาท) ภายในวนัทีท่่านจอง    

**เงื่อนไขในการช าระเงิน ทางเรือเป็นผู้ก าหนดระยะเวลา และเป็นเกณฑม์าตรฐาน

นานาชาติ หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียก

เกบ็ยอดทั้งหมดทนัททีี่ท  าการจอง** ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับช าระดว้ยเช็ค*** 

      กรณชี าระด้วยบัตรเครดิต Visa Card / Master Card    คิดค่าธรรมเนียม 3% 

      กรณชี าระด้วยบัตรเครดิต American Express         คิดค่าธรรมเนียม 3.5% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก  

  ยกเลิกมากกว่า  75  วันขึ้ นไป                  ไม่มีการ Charge ใด ๆ 

  ยกเลิกภายใน  74 – 61 วันก่อนเดินทาง ไม่คืนเงินค่ามัดจ า 

  ยกเลิกภายใน  60 – 29 วันก่อนเดินทาง ช าระ  50% ของราคาเตม็ 

  ยกเลิกภายใน  28 – 15 วันก่อนเดินทาง       ช าระ  75% ของราคาเตม็ 

  ยกเลิกภายใน  14 วันก่อนเดินทาง         ช าระ 100 % เตม็ 

mailto:gsa@regaleintl.com


 
 
 

  
 

More Information  Please Contact: Arcadia Cruise Center โทร. 02 235 1133, อเีมล์. Arcadiacruiseinfo@gmail.com 

                                 
อตัราค่าบริการ   

 หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง (พกัคู่) ท่านละ 39,900.- บาท 

 หอ้งพกัแบบมีระเบียงส่วนตวั (พกัคู่) ท่านละ 49,000.- บาท 
 

 

ค่าบริการรวม 

  ห้องพักบนเรือตามประเภทที่ท่านเลือก (7 คืน) รวมภาษีท่าเรือ 

  อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 

  ประกนัการเดินทาง 

 

คา่บรกิารไม่รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลับ 

  ค่าวีซ่าประเทศสงิคโปร์ / มาเลเซีย (ในกรณทีี่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ) 
  ค่าทปิบนเรือห้องไม่มีหน้าต่างและห้องมีระเบียง @USD94.50  

      (ค่าทปิช าระบนเรือ)  

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่นค่าโทรศัพท,์  ค่าอนิเทอร์เนต็, ค่าซักรีด,   

      ค่าเคร่ืองดื่มต่างๆ บนเรือ เช่น Soft Drink / แอลกอฮอล์ ฯลฯ 

  ทวัร์บนฝั่งในแต่ละเมืองที่เรือจอดเทยีบท่า 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   
 

การส ารองทีน่ ัง่ 

 ส่งแฟกซ์ หรือ Email จอง มาได้ที่   ARCADIA CRUISE CENTER 

แฟกซ์  :  02 235 1133     E-mail:  arcadiacruiseinfo@gmail.com  

 

 

 

 
 

เงือ่นไขการช าระเงิน (เมือ่ท าการจอง) 

 ช าระเตม็จ านวนหลังจากที่ท่านได้ท าการจองและได้รับการยืนยันจากทางเรือ 

         ทนัททีีท่ าการจอง และหอ้งพกัไดร้บัการยนืยนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ย จะตอ้งช าระเงนิ
ทัง้หมด (ไทยบาท) ภายในวนัทีท่่านจอง    

**เงื่อนไขในการช าระเงิน ทางเรือเป็นผู้ก าหนดระยะเวลา และเป็นเกณฑม์าตรฐาน

นานาชาติ หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียก

เกบ็ยอดทั้งหมดทนัททีี่ท  าการจอง** ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับช าระดว้ยเช็ค*** 

      กรณชี าระด้วยบัตรเครดิต Visa Card / Master Card    คิดค่าธรรมเนียม 3% 

      กรณชี าระด้วยบัตรเครดิต American Express         คิดค่าธรรมเนียม 3.5% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก  

  ยกเลิกมากกว่า  75  วันขึ้ นไป                  ไม่มีการ Charge ใด ๆ 

  ยกเลิกภายใน  74 – 61 วันก่อนเดินทาง ไม่คืนเงินค่ามัดจ า 

  ยกเลิกภายใน  60 – 29 วันก่อนเดินทาง ช าระ  50% ของราคาเตม็ 

  ยกเลิกภายใน  28 – 15 วันก่อนเดินทาง       ช าระ  75% ของราคาเตม็ 

  ยกเลิกภายใน  14 วันก่อนเดินทาง         ช าระ 100 % เตม็ 
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More Information  Please Contact: Arcadia Cruise Center โทร. 02 235 1133, อเีมล์. Arcadiacruiseinfo@gmail.com 

                                 
อตัราค่าบริการ   

 หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง (พกัคู่) ท่านละ 19,900.- บาท 

 หอ้งพกัแบบมีระเบียงส่วนตวั (พกัคู่) ท่านละ 23,900.- บาท 
 

 

ค่าบริการรวม 

  ห้องพักบนเรือตามประเภทที่ท่านเลือก (5 คืน) รวมภาษีท่าเรือ 

  อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 

  ประกนัการเดินทาง 

 

คา่บรกิารไม่รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลับ 

  ค่าวีซ่าประเทศสงิคโปร์ / มาเลเซีย (ในกรณทีี่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ) 
  ค่าทปิบนเรือห้องไม่มีหน้าต่างและห้องมีระเบียง @USD67.50  

      (ค่าทปิช าระบนเรือ)  

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่นค่าโทรศัพท,์  ค่าอนิเทอร์เนต็, ค่าซักรีด,   

      ค่าเคร่ืองดื่มต่างๆ บนเรือ เช่น Soft Drink / แอลกอฮอล์ ฯลฯ 

  ทวัร์บนฝั่งในแต่ละเมืองที่เรือจอดเทยีบท่า 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   
 

การส ารองทีน่ ัง่ 

 ส่งแฟกซ์ หรือ Email จอง มาได้ที่   ARCADIA CRUISE CENTER 

แฟกซ์  :  02 235 1133     E-mail:  arcadiacruiseinfo@gmail.com  

 

 

 

 
 

เงือ่นไขการช าระเงิน (เมือ่ท าการจอง) 

 ช าระเตม็จ านวนหลังจากที่ท่านได้ท าการจองและได้รับการยืนยันจากทางเรือ 

         ทนัททีีท่ าการจอง และหอ้งพกัไดร้บัการยนืยนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ย จะตอ้งช าระเงนิ
ทัง้หมด (ไทยบาท) ภายในวนัทีท่่านจอง    

**เงื่อนไขในการช าระเงิน ทางเรือเป็นผู้ก าหนดระยะเวลา และเป็นเกณฑม์าตรฐาน

นานาชาติ หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียก

เกบ็ยอดทั้งหมดทนัททีี่ท  าการจอง** ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับช าระดว้ยเช็ค*** 

      กรณชี าระด้วยบัตรเครดิต Visa Card / Master Card    คิดค่าธรรมเนียม 3% 

      กรณชี าระด้วยบัตรเครดิต American Express         คิดค่าธรรมเนียม 3.5% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก  

  ยกเลิกมากกว่า  75  วันขึ้ นไป                  ไม่มีการ Charge ใด ๆ 

  ยกเลิกภายใน  74 – 61 วันก่อนเดินทาง ไม่คืนเงินค่ามัดจ า 

  ยกเลิกภายใน  60 – 29 วันก่อนเดินทาง ช าระ  50% ของราคาเตม็ 

  ยกเลิกภายใน  28 – 15 วันก่อนเดินทาง       ช าระ  75% ของราคาเตม็ 

  ยกเลิกภายใน  14 วันก่อนเดินทาง         ช าระ 100 % เตม็ 

mailto:gsa@regaleintl.com


 
 
 

  
 

More Information  Please Contact: Arcadia Cruise Center โทร. 02 235 1133, อเีมล์. Arcadiacruiseinfo@gmail.com 

                                 
อตัราค่าบริการ   

 หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง (พกัคู่) ท่านละ 14,900.- บาท 

 หอ้งพกัแบบมีระเบียงส่วนตวั (พกัคู่) ท่านละ 18,900.- บาท 
 

 

ค่าบริการรวม 

  ห้องพักบนเรือตามประเภทที่ท่านเลือก (3 คืน) รวมภาษีท่าเรือ 

  อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 

  ประกนัการเดินทาง  
 

คา่บรกิารไม่รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลับ 

  ค่าวีซ่าประเทศสงิคโปร์ / มาเลเซีย (ในกรณทีี่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ) 

  ค่าทปิบนเรือห้องไม่มีหน้าต่างและห้องมีระเบียง @USD40.50  

      (ค่าทปิช าระบนเรือ)  

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่นค่าโทรศัพท,์  ค่าอนิเทอร์เนต็, ค่าซักรีด,   

      ค่าเคร่ืองดื่มต่างๆ บนเรือ เช่น Soft Drink / แอลกอฮอล์ ฯลฯ 

  ทวัร์บนฝั่งในแต่ละเมืองที่เรือจอดเทยีบท่า 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 

การส ารองทีน่ ัง่ 

 ส่งแฟกซ์ หรือ Email จอง มาได้ที่   ARCADIA CRUISE CENTER 

แฟกซ์  :  02 235 1133     E-mail:  arcadiacruiseinfo@gmail.com  

 

 

 

 
 
 
 

เงือ่นไขการช าระเงิน (เมือ่ท าการจอง) 

  ช าระเตม็จ านวนหลังจากที่ท่านได้ท าการจองและได้รับการยืนยันจากทางเรือ 

         ทนัททีีท่ าการจอง และหอ้งพกัไดร้บัการยนืยนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ย จะตอ้งช าระเงนิ
ทัง้หมด (ไทยบาท) ภายในวนัทีท่่านจอง    

**เงื่อนไขในการช าระเงิน ทางเรือเป็นผู้ก าหนดระยะเวลา และเป็นเกณฑม์าตรฐาน

นานาชาติ หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียก

เกบ็ยอดทั้งหมดทนัททีี่ท  าการจอง** ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับช าระดว้ยเช็ค*** 

      กรณชี าระด้วยบัตรเครดิต Visa Card / Master Card    คิดค่าธรรมเนียม 3% 

      กรณชี าระด้วยบัตรเครดิต American Express         คิดค่าธรรมเนียม 3.5% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก  

  ยกเลิกมากกว่า  75  วันขึ้ นไป                  ไม่มีการ Charge ใด ๆ 

  ยกเลิกภายใน  74 – 61 วันก่อนเดินทาง ไม่คืนเงินค่ามัดจ า 

  ยกเลิกภายใน  60 – 29 วันก่อนเดินทาง ช าระ  50% ของราคาเตม็ 

  ยกเลิกภายใน  28 – 15 วันก่อนเดินทาง       ช าระ  75% ของราคาเตม็ 

  ยกเลิกภายใน  14 วันก่อนเดินทาง         ช าระ 100 % เตม็ 

mailto:gsa@regaleintl.com
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