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สิงคโปร์ – ปีนัง – เมืองจอร์จทาวน์ – สตรีทอาร์  
ลงักาว ี– น่ังกระเช้าลอยฟ้า – ตลาดกัว๊ – วดัฉลอง   
สิงคโปร์ – ปีนัง – เมืองจอร์จทาวน์ – สตรีทอาร์  
ลงักาว ี– น่ังกระเช้าลอยฟ้า – ตลาดกัว๊ – วดัฉลอง   

แหลมพรหมเทพ – ช้อปป้ิงย่านไชน่าทาวน์   
 เพลดิเพลนิกบัการพกัผ่อน และ สนุกสนานกบักจิกรรมภายในเรือ  

สุดพเิศษพกัห้อง BALCONY มีระเบียง 

ก าหนดการเดินทาง 
03 - 08 พฤษภาคม 2563 

  

วนัอาทิตย์ที่ 03 พฤษภาคม 63 (1)     กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ (ท่าเรือมาริน่าเบย์ ครูซ เซ็นเตอร์)  
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาท์เตอร์ 

D  สายการบินไทย  แอร์เวย์ (THAI  AIRWAYS )  
08.00 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทย  แอร์เวย์ (THAI  AIRWAYS )  เทีย่วบินที่  TG 403 
11.15 น.     เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (SINGAPORE) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองหลังจากน้ัน น าท่าน

เดินทางสู่ ตัวเมืองสิงคโปร์ เดินทางสู่ท่าเรือมาริน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ น าท่านเช็คอินเรือส าราญ VOYAGER 
OF THE SEAS  เรือส ำรำญสุดหรู เรือส ำรำญ
ขนำดใหญ่ ท่ี  ประกอบดว้ยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
และกิจกรรมต่ำงๆมำกมำย ระวำงเรือมีขนำดใหญ่ 
139,000 ตนั จุผูค้น ได้ถึง 3,138  ท่ำน ลูกเรือ
ทั้งหมด 1,181  ท่ำน มี 15 ชั้นผูโ้ดยสำร ให้ท่ำน
เตรียมเก็บสัมภำระ เตรียมตวัจดัของ ก่อนกำรออก
เดินทำง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
บ่าย              อิสระใหท้ำ่นพกัผอ่น บนเรือส ำรำญหรูตำมอธัยำศยั 
 
 
 
 



  
 

 

จุดเด่น         หอ้งพกับนเรือ VOYAGER OF THE SEAS รำคำไม่แพงและคุม้ค่ำ VOYAGER FO THE SEAS เป็นเรือส ำรำญ
ท่ีมีขนำดใหญ่ เป็นเรือแห่งกำรพกัผอ่นเหมำะส ำหรับกำรมำเท่ียวแบบครอบครัว โดยเรือล ำน้ีสำมำรถจุผูโ้ดยสำร
ไดป้ระมำณ 3,114 ท่ำน อีกทั้งยงัมีพนกังำนท่ีคอยให้บริกำรอยำ่งดีเยี่ยม ภำยในเรือมีร้ำนอำหำรต่ำงๆมำกมำย มี
โรงภำพยนต์สูงถึง 3 ชั้น มียำ่นท่ีไดรั้บควำมนิยม เรียกวำ่ ยำ่นดำวน์ทำวน์ THE ROYAL PROMANADE มี
คำสิโนส ำหรับผูท่ี้ช่ืนชอบกำรเสียงโชค กิจกรรมในโซนกีฬำ ไม่วำ่จะเป็นกิจกรรมปีนผำจ ำลอง เพลิดเพลินกบั
กีฬำตีกอลฟ์ และ บำสเก็ตบอล บนชั้นดำดฟ้ำ  เรือ VOYAGER OF THE SEAS ท่ีล่องในเส้นเอเชีย ส่วนใหญ่จะ
แล่นเขำ้เทียบท่ำท่ี ท่ำเรือมำริน่ำทำงตอนใต้ของสิงคโปร์เป็นหลกั โดยมีเส้นทำงท่ีน่ำสนใจหลำยเส้น เช่น 
SINGAPORE, GEORGE TOWN/PENANG, LANGKAWI ISLAND, PHUKET เป็นตน้ 

ข้อจ ากดั       - เรือ VOYAGER OF THE SEAS จดัวำ่เป็นเรือส ำรำญท่ีมีอำยใุนกำรใชง้ำนมำยำวนำน  
                   - บรรยำกำศภำยในเรือค่อนขำ้งเสียงดงัเน่ืองจำกปริมำณลูกคำ้ท่ีมีปริมำณมำก 
                   - ดว้ยจ ำนวนผูโ้ดยสำรท่ีมีปริมำณมำก จึงท ำใหพ้ื้นท่ีใชส้อยในส่วนสำธำรณะค่อนขำ้งแออดั เช่น สระวำ่ยน ้ำ  
                     ฟิตเนส เป็นตน้ 
                    - บนเรือจะมีค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงเพิ่มเติม เช่น หอ้งอำหำรพิเศษและยำ่นดำวน์ทำวน์ THE ROYAL PROMANADE    
                    เป็นตน้ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ // หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือ
สนุกสนำนกบักิจรรมบนเรือ  

**ห้องพกั แบบ OCEAN VIEW BALCONY  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือVOYAGER ** 

วนัจนัทร์ที่ 04 พฤษภาคม 63 (2)   ปีนัง – ชมเมือง – อสิระช้อปป้ิง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

พนกังำนจะแจง้เวลำจำกเรือและสถำนท่ีนดัพบบนเรือ ส่วนท่ำนท่ีสะดวกเดินทำงท่องเท่ียวเอง สำมำรถลงจำก
เรือ หลงัเวลำเรือจอด 1 ชัว่โมง ณ บริเวณท่ำเรือปีนงัจะมีบริกำรแท็กซ่ี จำกท่ำเรือเขำ้ไปในตวัเมืองอีกดว้ย ท่ำน



  
 

 

ใดท่ีไม่ลงจำกเรือสำมำรถสนุกกบักิจกรรมต่ำงๆท่ีทำงเรือ เตรียมไวใ้ห้ตลอดทั้งวนัโดย สำมำรถดูได้จำก 
CRUISE COMPASS ตำรำงกิจกรรมท่ีท่ำนจะไดรั้บในแต่ละวนัท่ีหอ้งพกัของท่ำน 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
14.30 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองปีนัง (PENANG) น ำท่ำน

เดินทำงสู่เมืองปีนัง เมืองท่ีมีควำมเจริญท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตั้งถ่ินฐำน
ของผูค้นหลำกเช้ือชำติ จำกนั้น น าท่านเข้าสู่เมือง 
จอ ร์จทา ว น์ ปี นั ง   แวะ ถ่ า ย รูปสต รีทอา ร์ท 
(PENANG STREET ART) ชมควำมงำมของยำ่น
ตวัเมืองเก่ำปีนงั สัมผสับรรยำกำศควำมหลำกหลำย
ทำงวฒันธรรม แวะถ่ำยรูปกบังำนศิลปะบนฝำฝนงั 
ให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นแวะถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั จำกนั้น
น ำท่ำนไปช้อปป้ิงย่ำน LEBUH CHULIA 
STREET ถนนอำหำรทอ้งถ่ิน ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนกลบัสู่เรือ VOYAGER  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ // หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือ
สนุกสนำนกบักิจรรมบนเรือ  

21.00 น.      เรือออกจากท่าพอร์ตกลงัมุ่งหน้าสู่เกาะลงักาว ี(LANGKAWI ISLAND)  

**ห้องพกั แบบ OCEAN VIEW BALCONY  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือVOYAGER ** 

วนัองัคารที่ 05 พฤษภาคม 63  (3)    ลงักาว ี– สุสานมสัสุหรี – กระเช้าลอยฟ้า  
                                                         ดาตารัน ลงั (จตุัรัสนกอนิทรีย์) – ตลากกัว๊ 
เช้า บริการอาหารมื้อ เช้า  ณ ภัตตาคารบนเรือ

ส าราญ   
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองลังกาวี  น ำทุกท่ำนเท่ียว 

เกำะลังกำวี เป็นเกำะเล็กๆ อยู่ทำงตอนเหนือ



  
 

 

ของประเทศมำเลเซีย เกำะแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่ชำวมำเลย ์ก็เพรำะต ำนำนท่ีเล่ำขำนกนัมำถึงเจำ้หญิงชำยำ
รัชทำยำท  ซ่ึงมีชีวิตอยู่เม่ือ 200 กว่ำปีมำแลว้นำมว่ำ มสุรีย ์ เธอตั้งจิตอธิษฐำนก่อนถูกตดัสินโทษว่ำหำกเธอ
ไม่ไดก้ระท ำผดิดงัถูกใส่ควำมขอใหโ้ลหิตของเธอท่ีไหลออกมำเป็นสีขำว และก่อนส้ินชีพ เธอได ้สำบแช่งเกำะ
น้ีวำ่ขอใหไ้ม่เจริญมีแต่ควำมเส่ือมโทรมนำน 7 ชัว่โคตร น ำท่ำนชม สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ สุสานมสุรีย์ 
ซ่ึงตั้งอยูท่ี่หมู่บำ้นแห่งหน่ึงห่ำงจำกเมืองกวัห์ ประมำณ 12 กิโลเมตร สถำนท่ีบูชำแห่งน้ีตั้งข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่
เธอและควำมเช่ือวำ่ใครท่ีมำแลว้ตั้งใจอธิษฐำนก็จะส ำเร็จสมดัง่ใจทุกคน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ กระเช้าลอย
ฟ้า (CABLE CAR) ท่ีทนัสมยั ระยะทำงจำกสถำนีข้ึนสู่ยอดเขำ ท่ีมีควำมสูงกวำ่ 2.5 กิโลเมตร ชมทศันียภำพอนั
งดงำมของเกำะลงักำวแีละทอ้งทะเลอนัดำมนั  จำกยอดเขำ GUNUNG MAT CINCANG ท่ีสูงท่ีสุดบนเกำะลงักำ
ว ีท่ำนสำมำรถมองเห็นเกำะตะรุเตำ และหมู่เกำะต่ำง ๆ ของ จงัหวดัสตูล ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบั
สู่สถำนี เพลิดเพลินกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้พื้นเมืองและของท่ีระลึกบริเวณ ORENTELVILLAGE ซ่ึงมีสินคำ้
พื้นเมืองนำนำชนิด 

เทีย่ง           บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
บา่ย          น ำท่ำนเดินทำงสู่ ดาตารัน ลัง (จตุรัสนก

อินทรีย์) เป็นจุดหมำย ท่ีสำมำรถเห็นได้ง่ำย
ส ำหรับผูท่ี้เดินทำงมำทำงทะเล คือจัตุรัสนก
อินทรีย ์ ตั้งอยูใ่กลส้ะพำนยำวของเมืองกวัห์จุด
ดึงดูดของสถำนท่ีแห่งน้ีก็ คือ รูปป้ันนกอินทรีย์
สีน ้าตาลแกมแดง ท่ีแสดงท่ำก ำลงัจะโผบินสู่
ทอ้งฟ้ำอย่ำงสง่ำงำม   ตำมต ำนำนค ำว่ำ ลงักำว ี
มำจำกนกอินทรีย ์หรือ เฮอลงัในภำษำมำเลย ์
ส่วนค ำวำ่ กำว ีก็หมำยถึง สีน ้ำตำลแกมแดง ดงันั้นลงักำว ีจึงมีควำมหมำยวำ่นกอินทรียสี์น ้ำตำลแกมแดง เป็นตน้ 
จำกนั้นน ำท่ำนช้อปป้ิงท่ีร้ำน ปลอดภำษี ตลาดกั๊ว ให้ท่ำนไดส้นุกสนำนกบักำรช้อปป้ิง ไดเ้เวลำอนัสมควร น ำ
ท่ำนเดินทำงกลบัสู่ท่ำเรือ 

19.00 น เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เกาะภูเกต็   
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ // หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือ

สนุกสนำนกบักิจรรมบนเรือ  
**ห้องพกั แบบ OCEAN VIEW BALCONY  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือVOYAGER ** 

วนัพุธที่ 06 พฤษภาคม 63  (4)     ภูเกต็ – CITY TOUR 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

              08.00 น. น าท่านลงจากท่าเรือสู่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดท่องเที่ยว

ส าคัญของประเทศไทย จงัหวดัท่ีไดช่ื้อว่ำไข่มุกแห่ง



  
 

 

อนัดำมนั เมืองแสนสวยอุดมดว้ยควำมงำมและวฒันธรรม น าท่านเดินทางสู่วัดฉลองไหวพ้ระขอพรฉลอง ก่อน

เร่ิมปีใหม่ ให้ท่ำนโชคดีมีสุข น าท่านสู่ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นชมยำ่นเมืองเก่ำ ถ่ำยรูปกบั

สตรีทอำร์ทและมุมเมืองเก่ำ ใหท้่ำนไดส้ัมผสักล่ินไอแห่งดินแดนไข่มุกอนัดำมนั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ ให้ท่ำนได้

ถ่ำย รูปบรรยำกำศทะเลอันดำมัน เก็บภำพควำม

ประทับใจ แหลมพรหมเทพเป็นสถำนท่ีท่ีส ำคญัใน

ประเทศไทย ซ่ึงเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของภูเก็ต ท่ี

ท่ำนไม ่ควรพลำด เก็บภำพท่ีระลึก จำกนั้นน ำท่ำนกลบั

สู่เรือ 

19.00 น. น าท่านกลบัสู่ท่าเรือ ขึน้เรือ ใช้เวลาท ากจิกรรมตามอธัยาศัย 

20.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่สิงคโปร์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ // หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือ
สนุกสนำนกบักิจรรมบนเรือ  

**ห้องพกั แบบ OCEAN VIEW BALCONY  พกัผ่อนอย่างเต็มทีก่บัการเดินทางสุดแสนพเิศษบนเรือVOYAGER ** 

วนัพฤหัสฯที่ 07 พฤษภาคม 63  (5)     ร่วมสนุกพกัผ่อนกบักจิกรรมบนเรือส าราญสุดหรู 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่นในคลับ 
เลาจน์ หรือท ากจิกรรมทีม่ีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงที่ร้านขายสินค้าปลอด
ภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆอีกมำกมำยกิจกรรมควำมบนัเทิงอนัหลำกหลำยท่ีท่ำน
สำมำรถเลือกใชบ้ริกำรบนเรือส ำรำญ เช่น  

 

Public Room :         บำร์และเลำจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment :        ชมโชวพ์ิเศษท่ีทำงเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นใน   
                                    คลบั เลำจน์ บำร์ต่ำงๆหลำกหลำย 
Sport Activities:        สระวำ่ยน ้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness :   ห้องสปำ ห้องสตรีม บิวต้ี ซำลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีก

มำกมำย 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
 
 



  
 

 

กจิกรรมความบันเทงิทีท่่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ(ฟรี ยก เว้นบางรายการ) เช่น 
- บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอนิเตอร์เนต โรงภาพยนตร์  
- ชมโชว์พเิศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกน่ังเล่นในคลบั 
- เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลาย สไตล์ คาสิโน 
- ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม เกม LASER TAG สระว่ายน า้ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต ICE SKATING มินิกอล์ฟ 
- ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี ้ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อกีมากมาย 
- กจิกรรมปีนผาจ าลอง เสริฟบอร์ดบนเรือ กจิกรรม The Perfect Storm สไลด์เดอร์ทีท่นัสมัยทีสุ่ดในเรือส าราญ 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ  

หลงัอาหารอสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ***   ในคืนนี้หัวหน้าทัวร์จะแจก ป้ายผูกกระเป๋าส าหรับน าลงจากเรือให้แก่ทุกท่าน และในตอนกลางคืนให้น า
กระเป๋าของท่านไว้หน้าห้องไปตั้งแต่กลางดึกแล้วพนักงานจะน ากระเป๋าของท่านไปเตรียมไว้ และค่าใช้จ่าย
ต่างๆทีท่่านใช้จ่ายบนเรือ  จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คและช าระในวนัรุ่งขึน้ 

 

วนัศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 63 (6)  สิงคโปร์ – ไชน่าทาวน์ – JEWEL OF CHANGI AIRPORT 
                                                  สนามบินชางง ี– กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
07.00 น. เรือเทยีบท่าทีป่ระเทศสิงคโปร์ น าท่านลงจากเรือ พร้อมรับสัมภาระ 

หลงัจำกนั้น น ำท่ำนไปช้อปป้ิง ย่ำนไชน่ำทำวน์ ย่ำนช้อปป้ิงยอด
นิยมของสิงคโปร์ ให้ท่ำนได้อิสระ ช้อปป้ิงหรือเก็บภำพควำม
สวยงำมของอ่ำวมำรีน่ำ  

 
 

***อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเที่ยว*** 



  
 

 

จำกนั้นเดินทำงสู่ สถำนท่ีนิยมตอนน้ีในสิงคโปร์ JEWEL OF CHANGI AIRPORTท่ีเป็นจุดเช็คอินยุคใหม่
ของสิงคโปร์ 

15.00 น. ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินชางงี   
18.15 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (THAI AIRWAYS) เทีย่วบินที ่TG 408 
19.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

*** หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ 
กำรจรำจร กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ 
และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให ้หวัหนำ้ทวัร์ผูน้ ำทวัร์ มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ี
กำรตดัสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำร 
เดินทำง 

ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

(เตียงเสริม)  

  พกัเด่ียว 

03– 08 พฤษภาคม 2563 48,900 48,900 47,900 22,900 
คณะออกเดนิทางเม่ือมจี านวน 15 ท่านขึน้ไปเท่าน้ัน 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง 
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรรมธรรม)์ หำกอำยุเกิน 75 ปี ท่ำน ตอ้ง

ซ้ือประกนัเพิ่ม 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ 
 บริการขนสัมภาระขึน้-ลงเรือส าราญ 
 รวมค่าห้องพกั (BALCONY) ในตัวเรือ 
 ค่าทปิบริกร ทีค่อยบริการท่านในเรือ  

 
 



  
 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ระหว่างการท่องเทีย่ว โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั(หากท่านประทบัใจในการเดินทาง) 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระเต็มจ ำนวน ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport มำยงั

บริษทั 
  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 

15 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้ง หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธ
กำรเขำ้และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำง
บริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกหลงักำรยนืยนัและช ำระเงินเรียบร้อยแลว้เก็บค่ำใชจ่้ำย 100% ไม่วำ่กรณีใดๆก็ตำม 

 
 
 
 



  
 

 

 
 



  
 

 

 
 


