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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Silver Spirit, Cruise Only 15 วัน 14 คืน 
เส้นทำง ฮ่องกง - คีลุง (ไต้หวัน) - เกำสง - มะนิลำ (ฟิลิปปินส)์ - โครอน - โฮจิมินห์ (เวียดนำม) - 

สีหนุวิลล์ (กัมพูชำ) - แหลมฉบัง (ไทย) 

 

เดินทำงเอง ไมม่ีเจ้ำหน้ำท่ีไทยอ ำนวยควำมสะดวก 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำตั๋วเครื่องบิน ขำไป และค่ำรถขำกลับ - ค่ำรถรับส่งจำก สนำมบิน ที่พัก สนำมบิน 

ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่ 18ม.ค.-1ก.พ. 63     รำคำเร่ิมต้นที่ 226,800 บำท (ห้องพักบนเรือแบบ Vista Suite) 

DAY PORT ARRIVAL DEPARTURE 

18 Jan 2019 Hongkong  7.30 PM 

19 Jan 2019 At sea   

20 Jan 2019 Keelung, Taiwan 8.00 AM 9.00 PM 

21 Jan 2019 Kaohsiung, Taiwan 12.00 PM 8.00 PM 

22 Jan 2019 At sea   

23 Jan 2019 Manila, Philippines 8.30 AM 5.00 PM 

24 Jan 2019 Coron (Palawan), Philippines 8.30 AM 5.00 PM 

25 Jan 2019 At sea   

26 Jan 2019 At sea   

27 Jan 2019 Ho Chi Minh, Vietnam 8.00 AM  

28 Jan 2019 Ho Chi Minh, Vietnam   

29 Jan 2019 Ho Chi Minh, Vietnam  2.00 PM 

30 Jan 2019 At sea   

31 Jan 2019 Sihanoukville, Cambodia 7.00 AM 5.00 PM 

1 Feb 2019 Laem Chabang, Thailand 8.00 AM  
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วันที่ 1      ท่ำเรือไคตั๊ก เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
เที่ยง  เช็คอินขึ้นเรือที่ท่าเรือไคตั๊ก Port Address : 33 Shing Fung Road, Kowloon  

 
ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฎของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อน 
เรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร  
Security Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชม 
การแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องท าการจองรอบโต๊ะท่ี Lobby ชั้น 5) และดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ  
ทั่วทั้งล าเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษี จะเปิดให้บริการ 
รวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) 
ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก  Daily Chronicles 
หนังสือพิมพ์ประจ าวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

เย็น รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้ หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก
(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ ทั่วทั้งล าเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

19.30 น. เรือล่องออกจากท่าเรือไคตั๊ก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ท่านสามารถพักผ่อนตามออัธยาศัย ,ฟังดนตรีสด หรือดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 5  

   

วันที่ 2                    ล่องน่ำนน้ ำสำกล   
เช้า,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารที่ทางเรือได้จัดให้ไว้ 
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** ห้องอาหาร La Terrazza ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของเรือ  
** ห้องอาหาร The Grill ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Indochine ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์เอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Atlantide ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์ซีฟู๊ด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Silver Note ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Spaccanapoli ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 10 ของเรือ  
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ า ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส าหรับผู้ที่
ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่ 

  

วันที่ 3            ท่ำเรือจีหลง ไทเป, ประเทศไต้หวัน 
เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 

** ห้องอาหาร La Terrazza ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของเรือ  

** ห้องอาหาร The Grill ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Indochine ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์เอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Atlantide ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์ซีฟู๊ด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Silver Note ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีชัน้ 8 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Spaccanapoli ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 10 ของเรือ  

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือจีหลง เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์ 
บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง
สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีก
ด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย สามารถดูได้จาก 
Daily Chronicles ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
จีหลง เป็นเมืองท่าส าคัญ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน มีขอบเขตประชิดมหานครซินเป่ย ซึ่งได้
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ท าให้เกิดเป็นเขตอภิมหานครไทเป-จีหลง ลากยาวจากจีหลง-ซินเป่ย-ไทเป-ซินเป่ย (ซินเป่ยล้อมรอบไทเปไว้ทุก
ด้าน) 

จีหลง มีชื่อเล่นว่า "ท่าเรือสายฝน" (雨港) เพราะมีฝนตกชุกและมีชื่อเสียงในเรื่องเก่ียวกับทะเล นครแห่งนี้เป็น
ท่าเรือใหญ่อันดับสองของไต้หวันรองจากนครเกาสง 

  
21.00 น. เดินทางออกจากท่าเรือจีหลง เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 

วันที ่4            เมืองเกำสง ประเทศไต้หวัน 
เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 

** ห้องอาหาร La Terrazza ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของเรือ  
** ห้องอาหาร The Grill ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Indochine ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์เอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Atlantide ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์ซีฟู๊ด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Spaccanapoli ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 10 ของเรือ  
12.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีเมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์ 

บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง
สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีก
ด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย สามารถดูได้จาก 
Daily Chronicles ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่า  
เมืองเกำสง(Kaohsiung)เป็นเมืองหลวงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวัน ที่เจริญเป็นอันดับสองของประเทศรองจาก
เมืองหลวงไทเปที่อยู่ทางตอนเหนือ จนบางคนเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของตอนใต้ของเกาะไต้หวัน มีสนามบิน
นานาชาติขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในเมืองมีรถไฟใต้ดินวิ่งอยู่ 2 สายที่เรียกว่า MRT 
เหมือนกันกับในเมืองไทเป ท าให้การเดินทางค่อนข้างสะดวก อีกทั้งยังมีบริการให้เช่ารถจักรยานสาธารณะอยู่เยอะ
ด้วย 
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20.00 น. เดินทางออกจากท่าเรือเมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน 
 
วันที่ 5                      ล่องน่ำนน้ ำสำกล   
เช้า,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารที่ทางเรือได้จัดให้ไว้ 

** ห้องอาหาร La Terrazza ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของเรือ  
** ห้องอาหาร The Grill ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Indochine ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์เอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Atlantide ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์ซีฟู๊ด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Silver Note ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Spaccanapoli ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 10 ของเรือ  
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ า ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส าหรับผู้ที่
ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่ 

 

  
 

วันที่ 6            เมืองมะนิลำ ประเทศ ฟิลิปปินส์ 

เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 
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** ห้องอาหาร La Terrazza ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของเรือ  
** ห้องอาหาร The Grill ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Indochine ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์เอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Atlantide ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์ซีฟู๊ด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Silver Note ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Spaccanapoli ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 10 ของเรือ  
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้ง

เวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือ
จอด 1ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือ
สามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย สามารถดูได้จาก Daily Chronicles ตาราง
กิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
มะนิลำ เป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยุ่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวมะนิลา (Manila Bay) บนเกาะลู
ซอนซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ทางเหนือสุดของฟิลิปปินส์ บางส่วนของเมืองมีความยากจน อย่างไรก็ดี 
มะนิลาเป็นเมืองที่มีชนชาติรวมกันอยู่มากมาย และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และอุตสหา
กรรมของประเทศ มะนิลาคือศูนย์กลางของเขตมหานครที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน  

 
18.00 น. เดินทางออกจากท่าเรือเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือหลังจากนั้น 
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 7           ท่ำเรือโครอน หมู่เกำะปำลำวัน ประเทศ ฟิลิปปินส์ 
เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 
 
 
 
 

http://www.cruisedomain.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99
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** ห้องอาหาร La Terrazza ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของเรือ  
** ห้องอาหาร The Grill ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Indochine ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์เอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Atlantide ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์ซีฟู๊ด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Silver Note ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Spaccanapoli ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 10 ของเรือ  
08.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่โครอน หมู่เกาะปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ 

พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือ
หลังเวลาเรือจอด 1ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลง
จากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย สามารถดูได้จาก Daily Chronicles 
ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแห่งหมู่เกาะ มีเกาะเล็กเกาะน้อยมากกว่า 7,107 เกาะ ในบริเวณทะเลจีนใต้และทะเล
ฟิลิปปินส์ ซึ่งแต่ละเกาะเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ บางเกาะมีหาดทรายขาวสะอาดโดดเด่น น้ า
ทะเลเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ใส พร้อมกับแนวปะการังสุดอลังการ ไม่ว่าใครได้มาสัมผัสต่างก็ต้องตกหลุมรัก หนึ่งใน
นั้นก็คือ หมู่เกาะปาลาวัน มีฐานะเป็นจังหวัด เรียกที่นี่ว่าพาราไดซ์แห่งท้องทะเลฟิลิปปินส์เลยก็ยังได้ เพราะ
ประกอบไปด้วยเกาะที่สวยงามดั่งสวรรค์เต็มไปหมด ซึ่งโครอน ไอส์แลนด์ ก็เป็นหนึ่งในสวรรค์แห่งปาลาวันนั่นเอง 
โครอน เป็นเกาะสวาทหาดสวรรค์แห่งหมู่เกาะปาลาวัน  ประเทศฟิลิปปินส์ พ้ืนที่ของเกาะมีเพียง 9x20 กิโลเมตร 
แต่อุดมไปด้วยป่าไม้ ขุนเขา หาดทราย น้ าทะเล ที่สวยงามและสมบูรณ์ นอกจากนี้ หากด าลงไปใต้ทะเลก็จะได้พบ
กับแนวปะการังสุดอลังการ 

 
17.00 น. เดินทางออกจากท่าเรือโครอน หมู่เกาะปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ 
เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ หลังจากนั้น
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 8           ล่องน่ำนน้ ำสำกล   

เช้า,กลางวัน,เย็น  รับประทานอาหารที่ทางเรือได้จัดให้ไว้ 
 

http://www.cruisedomain.com/
https://travel.kapook.com/view105593.html
https://travel.kapook.com/view174839.html
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** ห้องอาหาร La Terrazza ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของเรือ  
** ห้องอาหาร The Grill ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Indochine ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์เอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Atlantide ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์ซีฟู๊ด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Silver Note ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Spaccanapoli ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 10 ของเรือ  
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ า ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส าหรับผู้ที่
ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่ 

  
 

วันที่ 9                     ล่องน่ำนน้ ำสำกล   

เช้า,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารที่ทางเรือได้จัดให้ไว้ 

** ห้องอาหาร La Terrazza ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของเรือ  
** ห้องอาหาร The Grill ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Indochine ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์เอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตล์ซีฟู๊ด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Silver Note ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Spaccanapoli ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 10 ของเรือ  
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ า ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส าหรับผู้ที่
ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่ 
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วันที่ 10          เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนำม 
 เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 

** ห้องอาหาร La Terrazza ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของเรือ  

** ห้องอาหาร The Grill ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Indochine ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์เอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Atlantide ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์ซีฟู๊ด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Silver Note ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Spaccanapoli ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 10 ของเรือ  

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ ฟู้หมี เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์ 
บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง
สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีก
ด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย  สามารถดูได้จาก 
Daily Chronicles ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
นครโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ า
โขง นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของประเทศ
เวียดนามใต้ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ต่อมาภายหลังจากการรวมประเทศจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองโฮจิมินห์
ตามชื่อของผู้น าสันนิบาตเพ่ือเอกราชเวียดนาม ประชากรส่วนใหญ่ในเมืองโฮจิมินห์เป็นชาวเวียดนามรวมไปถึงชาว
เวียดนามเชื้อสายจีน ภาษาหลักที่ใช้คือภาษาเวียดนาม แต่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษ จีน 
และไทยได้ สกุลเงินหลักท่ีใช้คือเงิน “ด่อง” หรือ “ด่ง” (Vietnam Dong – VND) และบางสถานที่อย่างเช่น
แหล่งช้อปปิ้งก็รับเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินไทยด้วย 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้ หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก 

หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่ 11         เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนำม 

เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 
 

http://www.cruisedomain.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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** ห้องอาหาร La Terrazza ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของเรือ  
** ห้องอาหาร The Grill ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Indochine ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์เอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Atlantide ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์ซีฟูด๊ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Silver Note ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Spaccanapoli ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 10 ของเรือ  
ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส มีการขยายวัฒนธรรมเข้ามาสู่โฮจิมินห์ในช่วงนั้น ตึกและอาคาร
ส าคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โคโลเนียล ท าให้เมืองทั้งเมืองมีบรรยากาศคล้ายกับยุโรป น่าไปเที่ยวชมมาก ๆ 
โรงละครเก่าแก่ สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1897 มีสถาปัตยกรรมเป็นสไตล์โคโรเนียล ด้านหน้ามีรูปปั้นหญิงสาวตั้งอยู่
ทั้งสองฝั่งของทางเข้า มีการตกแต่งทั้งด้านในและด้านนอกอย่างวิจิตรบรรจง ภายในมีเวทีการแสดง และบรรจุที่นั่ง
ไว้ราว ๆ 800 ที่นั่ง เพื่อรองรับการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งก็จะมีการแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ได้ชมกัน
ตลอด 

  
Notre-Dame Cathedral Basilica of Saigon ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสฝรั่งเศส (ถนน Cong Xa Paris) เป็นมหาวิหาร
ในนิกายโรมันคาทอลิก สร้างในช่วงปลายปี ค.ศ. 1880 มีสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ออกแบบโดย J. Bourard 
สถาปนิกชาวฝรั่งเศส ทั้งภายในและภายนอกมีการตกแต่งอย่างสวยงาม บรรยากาศคล้ายกับโบสถ์ในยุโรปเลย
ทีเดียว นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมได้ทุกวัน 

   
เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ  หลังจากนั้น
พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันที่ 12          เมอืงโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนำม 
เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 

** ห้องอาหาร La Terrazza ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของเรือ  

** ห้องอาหาร The Grill ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Indochine ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์เอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Atlantide ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์ซีฟู๊ด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Silver Note ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Spaccanapoli ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 10 ของเรือ  

War Remnants Museum ตั้งอยู่บนถนน Vo Van Tan ในย่าน District 3 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวสงครามใน
สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส มีทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสงคราม รวมทั้งวัตถุโบราณ ภาพถ่าย และสิ่งประดิษฐ์
เกี่ยวกับการท าสงครามในสมัยนั้น โดยมีเอกสารทั้งเอกสารกว่า 20,000 ฉบับ, นิทรรศการ และภาพยนตร์ให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้าเที่ยวชม 

  
14.00 น. เดินทางออกจากท่าเรือ ฟู้หมี เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ  หลังจากนั้น
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 

วันที่ 13                    ล่องน่ำนน้ ำสำกล   

เช้า,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารที่ทางเรือได้จัดให้ไว้ 
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** ห้องอาหาร La Terrazza ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของเรือ  
** ห้องอาหาร The Grill ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Indochine ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์เอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Atlantide ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์ซีฟู๊ด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Silver Note ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Spaccanapoli ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 10 ของเรือ  
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ า ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส าหรับผู้ที่
ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่ 

 

  
 

วันที่ 14          เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศ กัมพูชำ 
เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 

** ห้องอาหาร La Terrazza ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของเรือ  

** ห้องอาหาร The Grill ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Indochine ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์เอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Atlantide ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์ซีฟู๊ด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Silver Note ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Spaccanapoli ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 10 ของเรือ  

07.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชาส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้ง
เวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือ
จอด 1ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือ
สามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย สามารถดูได้จาก Daily Chronicles ตาราง
กิจกรรมที่ท่านจะไดร้ับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
เมืองสีหนุวิลล์ เดิมชื่อ ก าปงโสม เมื่อมีการยกระดับขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อปี ค.ศ. 2008 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่
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พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ซึ่งพระองค์เคยใช้ชีวิตวัยเยาว์ที่เมืองนี้ 
สีหนุวิลล์เป็นเมืองท่าท่ีเริ่มพัฒนาขึ้นในสมัยการปกครองของฝรั่งเศส ซึ่งเริ่มต้นก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกขึ้นเพ่ือใช้ขน
ถ่ายยุทธภัณฑ์ทางการทหาร จึงมีชาวตะวันตกอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจ านวนมาก มากกว่านี้ยังมีชายหาดทอดตัวยาว
หลายกิโลเมตร และมีทะเลใสสีคราม เป็นเมืองชายทะเลยอดนิยมมากที่สุดของประเทศกัมพูชา และเป็นเมืองเอก
ของจังหวัดพระสีหนุ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 246 กิโลเมตร ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ มีประชากร 89,846 คน 
เมืองพระสีหนุมีชายหาดทั้งหมด 5 แห่ง ว่ากันว่าที่สวยที่สุด คือ หาดสุขาและหาดโอจือเตียล (Occheuteal)  

  
17.00 น. เดินทางออกจากท่าเรือเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศ กัมพูชา 
เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ  หลังจากนั้น
พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคืน 

ช่วงค่ ำ  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน ากระเป๋า 
  เดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น  (สิ่งของที่ท่าน 
  จ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)  ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋า 
  เดินทางลงด้วยตนเอง ไม่จ าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก ** 

วันที่ 10        เดินทำงถึงท่ำเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย 
เช้า   รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

** ห้องอาหาร La Terrazza ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของเรือ  

** ห้องอาหาร The Grill ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Indochine ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์เอเชียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Atlantide ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์ซีฟู๊ด ซึง่ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเรือ  
** ห้องอาหาร Silver Note ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของเรือ  

** ห้องอาหาร Spaccanapoli ห้องอาหารแบบ A La Cart สไตล์อิตาเลี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 10 ของเรือ  

09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) วันที่ 18ม.ค.-1ก.พ. 63  
รำคำบำท / ท่ำน ท่ำนที่ 1-2 

Vista Suite 226,800 
Classic Veranda Suite 277,200 

Silver Suite 469,350 
ตรวจสอบห้องพักกับเจ้ำหน้ำที่ทุกครั้งก่อนท ำกำรจอง ห้องมีจ ำนวนจ ำกัด 

 
 
 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่

 

ตัวอย่ำงห้องพักบนเรือส ำรำญ Silver Spirit 

   

Vista Suite   Classic Veranda Suite  Silver Suite 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่า
มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอ บต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ห้องพักบนเรือส าราญ 14 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ค่าทิปส์ บนเรือ 
5. ค่าภาษีเชื้อเพลิง 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
2. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน
เฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
2. การช าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
3.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
3.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

ค ำแนะน ำกำรใช้บริกำร 
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชาร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากท่ีได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว 
- แพ็คเกจนี้ เหมาะส าหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ จีน, ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
- กรณีท่ีผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 

        * เมื่อช าระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
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* หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพ่ือใช้ในการ
ประทับตรา 
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท าการจองใหม่ 
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 

ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มควำมคุ้มครองไดม้ำกขึ้น... 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่  
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมำยเหตุ / Remark 

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก นับจากเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย /  

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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หมำยเหตุ / Remark 
1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน/ Pre-existing 
medical conditions are not covered. 
2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทาง บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความจ าเป็น และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามก าหนดการ / Global Travel Insurance Plus covers loss 
while abroad only. Except Clau se No.5: Flight cancellation, 
Company will cover all necessary and unavoidable cost of cancelled flight prior departure. 
3.ความคุ้มครองพิเศษข้ึนกับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก / The coverage is as per the Plan Purchased. 
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