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ทัวรลองเรือสําราญ SILVERSEA Silver Spirit 15 วัน 14 คืน 
 

 

Silver Spirit 
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เที�ยง  เช็คอนิขึ�นเรอืที�ทา่เรอืไคตั�ก 
  Port Address : 33 Shing Fung Road, Kowloon  

 

 
 
ทกุทา่นจะตอ้งเขา้รว่มการซอ้มระบบรกัษาความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฎของการ ลอ่งเรอืสากล  
1 ชั�วโมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลังจากนั�นทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลัก  
จากที�โชวอ์ยูบ่นบัตร Security Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทานที�หอ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์
นานาชาต ิ ไดต้ามอัธยาศัยหลังจากนั�นชมการแสดงที�หอ้งโชวห์ลัก(ทา่นที�จะชมโชวจ์ะตอ้งทําการ
จองรอบโตะ๊ที� Lobby ชั �น 5) และดนตรสีดตามบารต์า่ง ๆ ทั�วทั �งลําเรอืและพักผอ่นตามอัธยาศัย
(หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านนํ�าสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษี จะเปิดใหบ้รกิารรวมทั �งในสว่นของ
คาสโินอกีดว้ย) 
 
ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที�ทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทั �งทริปจาก Daily 
Chronicles หนังสอืพมิพป์ระจําวันที�มรีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวันที�หอ้งพักของทา่น 
 

เย็น รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารที�ทางเรอืจัดให ้หลังจากนั�น ทา่นสามารถรับชมการแสดงที�
หอ้งโชวห์ลัก(กรณุาสํารองที�นั�งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตามบารต์า่ง ๆ ทั�วทั �งลําเรอื  หลังจากนั�น
พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 
19.30 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืไคตั�ก เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง แหง่สาธารณรัฐประชาชนจนี 
  ทา่นสามารถพักผอ่นตามออัธยาศัย ,ฟังดนตรสีด หรอืดกูารแสดงโชวท์ี�หอ้งโชวห์ลักชั �น 5  
 

วนัที� 1      ทา่เรอืไคตั�ก เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง แหง่สาธารณรฐัประชาชนจนี 



 

 

   

 

 

เชา้,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารที�ทางเรอืไดจ้ดัใหไ้ว ้

** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 10 ของเรอื  
 

ทกุทา่นสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มที�ไดจ้ากกจิกรรมที�จดัขึ�นตั �งแตเ่ชา้
จรดคํ�า ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ที�หอ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินที�
จัดเครื�องเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ี�ตอ้งการเสี�ยงโชค, หรอืทา่นที�ตอ้งการพกัผอ่นสามารถใชเ้วลา
บรเิวณสระนํ�ากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี� 

 

  

วนัที� 2      ลอ่งนา่นนํ�าสากล   



 

 

 

 

เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดังนี� 
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 10 ของเรอื  
 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที�ทา่เรอืจหีลง เมอืงไทเป ประเทศไตห้วัน สําหรับทา่นที�ทําการจองทัวร ์

บนฝั�งกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานที�นัดพบบนเรอื  สว่นท่านที�สะดวกเดนิทาง
ท่องเที�ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1ชั�วโมง ณ บรเิวณท่าเรือ จะมีบรกิาร แท๊กซี� 
จากท่าเรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ท่านใดที�ไม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมต่างๆที�ทางเรอื
เตรียมไวใ้หต้ลอดทั �งวันโดย สามารถดูไดจ้าก Daily Chronicles ตารางกจิกรรมที�ท่านจะไดร้ับใน
แตล่ะวันที�หอ้งพักของทา่น 

 

จหีลง เป็นเมอืงทา่สําคัญ ตั �งอยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไตห้วัน มขีอบเขตประชดิมหา
นครซนิเป่ย ซึ�งไดทํ้าใหเ้กดิเป็นเขตอภมิหานครไทเป-จหีลง ลากยาวจากจหีลง-ซนิเป่ย-ไทเป-ซนิ
เป่ย (ซนิเป่ยลอ้มรอบไทเปไวท้กุดา้น) 

จหีลงมชีื�อเลน่วา่ "ทา่เรอืสายฝน" (雨港) เพราะมฝีนตกชกุและมชีื�อเสยีงในเรื�องเกี�ยวกบัทะเล 
นครแหง่นี�เป็นทา่เรอืใหญ่อันดับสองของไตห้วันรองจากนครเกาสง 

 

  
 

21.00 น. เดนิทางออกจากทา่เรอืจหีลง เมอืงไทเป ประเทศไตห้วัน 

 

วนัที� 3        ทา่เรอืจหีลง ไทเป, ประเทศไตห้วนั 



 

 

 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดังนี� 
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 10 ของเรอื  
 
12.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที�เมอืงเกาสง ประเทศไตห้วัน สําหรับทา่นที�ทําการจองทัวร ์

บนฝั�งกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานที�นัดพบบนเรอื  สว่นท่านที�สะดวกเดนิทาง
ท่องเที�ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1ชั�วโมง ณ บรเิวณท่าเรือ จะมีบรกิาร แท๊กซี� 
จากท่าเรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ท่านใดที�ไม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมต่างๆที�ทางเรอื
เตรียมไวใ้หต้ลอดทั �งวันโดย สามารถดูไดจ้าก Daily Chronicles ตารางกจิกรรมที�ท่านจะไดร้ับใน
แตล่ะวันที�หอ้งพักของทา่น 

 
  

เมอืงเกาสง(Kaohsiung)เป็นเมอืงหลวงทางตอนใตข้องเกาะไตห้วัน ที�เจรญิเป็นอันดับสองของ
ประเทศรองจากเมอืงหลวงไทเปที�อยูท่างตอนเหนือ จนบางคนเรยีกวา่เป็นเมอืงหลวงของตอนใต ้
ของเกาะไตห้วัน มสีนามบนินานาชาตขินาดใหญเ่ป็นอันดับสองของไตห้วันดว้ยเชน่กนั ภายในเมอืง
มรีถไฟใตด้นิวิ�งอยู ่2 สายที�เรยีกวา่ MRT เหมอืนกันกบัในเมอืงไทเป ทําใหก้ารเดนิทางคอ่นขา้ง
สะดวก อกีทั �งยังมบีรกิารใหเ้ชา่รถจักรยานสาธารณะอยูเ่ยอะดว้ย 
 

  

20.00 น. เดนิทางออกจากทา่เรอืเมอืงเกาสง ประเทศไตห้วัน 

 

 

 

วนัที� 4        เมอืงเกาสง ประเทศไตห้วนั 



 

 

 

 

เชา้,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารที�ทางเรอืไดจ้ดัใหไ้ว ้

** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 10 ของเรอื  

 
ทกุทา่นสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มที�ไดจ้ากกจิกรรมที�จดัขึ�นตั �งแตเ่ชา้
จรดคํ�า ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ที�หอ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินที�
จัดเครื�องเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ี�ตอ้งการเสี�ยงโชค, หรอืทา่นที�ตอ้งการพกัผอ่นสามารถใชเ้วลา
บรเิวณสระนํ�ากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี� 

 

  

 

 

เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดังนี� 
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 10 ของเรอื  
 

วนัที� 6        เมอืงมะนลิา ประเทศ ฟิลปิปินส ์

วนัที� 5      ลอ่งนา่นนํ�าสากล   



 

 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบท่าที�เมอืงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส ์สําหรับท่านที�ทําการจองทัวรบ์นฝั�งกับทางเรือ 
พนักงานจะแจง้เวลาจากเรือและสถานที�นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที�สะดวกเดนิทางท่องเที�ยวเอง
สามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1ชั�วโมง ณ บรเิวณทา่เรอื จะมบีรกิาร แท๊กซี� จากทา่เรอืเขา้ไป
ในตัวเมอืงอกีดว้ย ท่านใดที�ไมล่งจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมต่างๆที�ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอด
ทั �งวันโดย สามารถดูไดจ้าก Daily Chronicles ตารางกจิกรรมที�ท่านจะไดร้ับในแต่ละวันที�หอ้งพัก
ของทา่น 

 
มะนลิา เป็นเมอืงหลวงของประเทศฟิลปิปินส ์ตั �งอยุบ่นชายฝั�งตะวันออกของอา่วมะนลิา (Manila 
Bay) บนเกาะลซูอนซึ�งเป็นเกาะที�ใหญท่ี�สดุและตั �งอยูท่างเหนือสดุของฟิลปิปินส ์บางสว่นของ
เมอืงมคีวามยากจน อยา่งไรก็ด ีมะนลิาเป็นเมอืงที�มชีนชาตริวมกนัอยูม่ากมาย และเป็นศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิ วัฒนธรรม การศกึษา และอตุสหากรรมของประเทศ มะนลิาคอืศนูยก์ลางของเขต
มหานครที�มปีระชากรมากกวา่ 10 ลา้นคน  

 

18.00 น. เดนิทางออกจากทา่เรอืเมอืงมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารที�ทางเรอืจัดให ้ 
หลังจากนั�น ทา่นสามารถรับชมการแสดงที�หอ้งโชวห์ลัก หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั�วทั �งลําเรอื

หลังจากนั�นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดังนี� 
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 9 ของเรอื  

วนัที� 7        ทา่เรอืโครอน หมูเ่กาะปาลาวนั ประเทศ ฟิลปิปินส ์



 

 

** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 10 ของเรอื  
 
08.30 น. เรอืจอดเทยีบท่าที�โครอน หมู่เกาะปาลาวัน ประเทศฟิลปิปินส ์สําหรับท่านที�ทําการจองทัวรบ์นฝั�ง

กับทางเรือ พนักงานจะแจง้เวลาจากเรือและสถานที�นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที�สะดวกเดินทาง
ท่องเที�ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1ชั�วโมง ณ บรเิวณท่าเรือ จะมีบรกิาร แท๊กซี� 
จากท่าเรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ท่านใดที�ไม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมต่างๆที�ทางเรอื
เตรียมไวใ้หต้ลอดทั �งวันโดย สามารถดูไดจ้าก Daily Chronicles ตารางกจิกรรมที�ท่านจะไดร้ับใน
แตล่ะวันที�หอ้งพักของทา่น 

 
ฟิลปิปินสเ์ป็นประเทศแห่งหมู่เกาะ มเีกาะเล็กเกาะนอ้ยมากกว่า 7,107 เกาะ ในบรเิวณทะเลจีนใต ้
และทะเลฟิลปิปินส์ ซึ�งแต่ละเกาะเต็มไปดว้ยธรรมชาติที�สวยงามอุดมสมบูรณ์ บางเกาะมีหาด
ทรายขาวสะอาดโดดเด่น นํ�าทะเลเป็นสฟ้ีาเทอรค์วอยซใ์ส พรอ้มกับแนวปะการังสุดอลังการ ไม่ว่า
ใครไดม้าสัมผัสต่างก็ตอ้งตกหลุมรัก หนึ�งในนั�นก็คอื หมู่เกาะปาลาวัน มฐีานะเป็นจังหวัด เรยีกที�นี�
วา่พาราไดซแ์ห่งทอ้งทะเลฟิลปิปินสเ์ลยก็ยังได ้เพราะประกอบไปดว้ยเกาะที�สวยงามดั�งสวรรคเ์ต็ม
ไปหมด ซึ�งโครอน ไอสแ์ลนด ์ก็เป็นหนึ�งในสวรรคแ์หง่ปาลาวันนั�นเอง 

 
โครอน เป็นเกาะสวาทหาดสวรรคแ์ห่งหมู่เกาะปาลาวัน  ประเทศฟิลปิปินส ์พื�นที�ของเกาะมเีพียง 
9x20 กโิลเมตร แต่อดุมไปดว้ยป่าไม ้ขนุเขา หาดทราย นํ�าทะเล ที�สวยงามและสมบรูณ์ นอกจากนี� 
หากดําลงไปใตท้ะเลก็จะไดพ้บกบัแนวปะการังสดุอลังการ 

 

 

17.00 น. เดนิทางออกจากทา่เรอืโครอน หมูเ่กาะปาลาวัน ประเทศฟิลปิปินส ์

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารที�ทางเรอืจัดให ้ 
หลังจากนั�น ทา่นสามารถรับชมการแสดงที�หอ้งโชวห์ลัก หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั�วทั �งลําเรอื  
 
 
 
 



 

 

 
หลังจากนั�นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

เชา้,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารที�ทางเรอืไดจ้ดัใหไ้ว ้

** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 10 ของเรอื  

 
ทกุทา่นสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มที�ไดจ้ากกจิกรรมที�จดัขึ�นตั �งแตเ่ชา้
จรดคํ�า ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ที�หอ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินที�
จัดเครื�องเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ี�ตอ้งการเสี�ยงโชค, หรอืทา่นที�ตอ้งการพกัผอ่นสามารถใชเ้วลา
บรเิวณสระนํ�ากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี� 
 

  

 

 

เชา้,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารที�ทางเรอืไดจ้ดัใหไ้ว ้

** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 10 ของเรอื  

 
ทกุทา่นสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มที�ไดจ้ากกจิกรรมที�จดัขึ�นตั �งแตเ่ชา้
จรดคํ�า ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ที�หอ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินที�
จัดเครื�องเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ี�ตอ้งการเสี�ยงโชค, หรอืทา่นที�ตอ้งการพกัผอ่นสามารถใชเ้วลา
บรเิวณสระนํ�ากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี� 

วนัที� 8      ลอ่งนา่นนํ�าสากล   

วนัที� 9      ลอ่งนา่นนํ�าสากล   



 

 

   

 

  
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดังนี� 
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 10 ของเรอื  
 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที�ทา่เรอื ฟู้หม ีเมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม สําหรับทา่นที�ทําการจองทัวร ์

บนฝั�งกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานที�นัดพบบนเรอื  สว่นท่านที�สะดวกเดนิทาง
ท่องเที�ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1ชั�วโมง ณ บรเิวณท่าเรือ จะมีบรกิาร แท๊กซี� 
จากท่าเรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ท่านใดที�ไม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมต่างๆที�ทางเรอื
เตรียมไวใ้หต้ลอดทั �งวันโดย สามารถดูไดจ้าก Daily Chronicles ตารางกจิกรรมที�ท่านจะไดร้ับใน
แตล่ะวันที�หอ้งพักของทา่น 

 
นครโฮจมินิห ์หรอืชื�อเดมิ ไซง่อ่น เป็นเมอืงใหญท่ี�สดุของประเทศเวยีดนาม ตั �งอยูบ่รเิวณ
สามเหลี�ยมปากแมนํ่�าโขง นครโฮจมินิหเ์ป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของเวยีดนาม ในอดตีเมอืง
แหง่นี�เป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนามใตซ้ึ�งเป็นอาณานคิมของฝรั�งเศส ตอ่มาภายหลังจากการ
รวมประเทศจงึไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็นเมอืงโฮจมินิหต์ามชื�อของผูนํ้าสนันบิาตเพื�อเอกราชเวยีดนาม 
ประชากรสว่นใหญใ่นเมอืงโฮจมินิหเ์ป็นชาวเวยีดนามรวมไปถงึชาวเวยีดนามเชื�อสายจนี ภาษาหลัก
ที�ใชค้อืภาษาเวยีดนาม แตต่ามแหลง่ทอ่งเที�ยวตา่งๆ ก็สามารถใชภ้าษาอังกฤษ จนี และไทยได ้
สกลุเงนิหลักที�ใชค้อืเงนิ “ดอ่ง” หรอื “ดง่” (Vietnam Dong – VND) และบางสถานที�อยา่งเชน่
แหลง่ชอ้ปปิ�งก็รับเงนิดอลลารส์หรัฐและเงนิไทยดว้ย 

 

วนัที� 10        เมอืงโฮจมินิห,์ ประเทศเวยีดนาม 



 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารที�ทางเรอืจัดให ้หลังจากนั�น ทา่นสามารถรับชมการแสดงที�
หอ้งโชวห์ลัก หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั�วทั �งลําเรอื  หลังจากนั�นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 

เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดังนี� 
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 10 ของเรอื  
 
   

ครั �งหนึ�งเคยเป็นอาณานคิมของประเทศฝรั�งเศส มกีารขยายวัฒนธรรมเขา้มาสูโ่ฮจมินิหใ์นชว่งนั�น 
ตกึและอาคารสําคัญตา่ง ๆ ถกูสรา้งขึ�นในสไตลโ์คโลเนียล ทําใหเ้มอืงทั �งเมอืงมบีรรยากาศคลา้ย
กบัยโุรป น่าไปเที�ยวชมมาก ๆ 

โรงละครเกา่แก ่สรา้งมาตั �งแตปี่ ค.ศ. 1897 มสีถาปัตยกรรมเป็นสไตลโ์คโรเนยีล ดา้นหนา้มรีปูปั�น
หญงิสาวตั �งอยูท่ั �งสองฝั�งของทางเขา้ มกีารตกแตง่ทั �งดา้นในและดา้นนอกอยา่งวจิติรบรรจง 
ภายในมเีวทกีารแสดง และบรรจทุี�นั�งไวร้าว ๆ 800 ที�นั�ง เพื�อรองรับการแสดงในรปูแบบตา่ง ๆ ซึ�งก็
จะมกีารแสดงผลดัเปลี�ยนหมนุเวยีนมาใหไ้ดช้มกนัตลอด 

วนัที� 11        เมอืงโฮจมินิห,์ ประเทศเวยีดนาม 



 

 

  

Notre-Dame Cathedral Basilica of Saigon ตั �งอยูบ่รเิวณจัตรุัสฝรั�งเศส (ถนน Cong Xa Paris) 
เป็นมหาวหิารในนกิายโรมันคาทอลกิ สรา้งในชว่งปลายปี ค.ศ. 1880 มสีถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก ์ออกแบบโดย J. Bourard สถาปนกิชาวฝรั�งเศส ทั �งภายในและภายนอกมกีารตกแตง่อยา่ง
สวยงาม บรรยากาศคลา้ยกบัโบสถใ์นยโุรปเลยทเีดยีว นักทอ่งเที�ยวสามารถไปเที�ยวชมไดท้กุวัน 

   

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารที�ทางเรอืจัดให ้ 
หลังจากนั�น ทา่นสามารถรับชมการแสดงที�หอ้งโชวห์ลัก หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั�วทั �งลําเรอื  
หลังจากนั�นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 
 

 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดังนี� 
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 10 ของเรอื  
 

วนัที� 12        เมอืงโฮจมินิห,์ ประเทศเวยีดนาม 



 

 

 
War Remnants Museum ตั �งอยูบ่นถนน Vo Van Tan ในยา่น District 3 เป็นพพิธิภัณฑท์ี�จัด
แสดงเรื�องราวสงครามในสมัยลา่อาณานคิมของฝรั�งเศส มทีั �งขอ้มลูตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัสงคราม 
รวมทั �งวัตถโุบราณ ภาพถ่าย และสิ�งประดษิฐเ์กี�ยวกบัการทําสงครามในสมัยนั�น โดยมเีอกสารทั �ง
เอกสารกวา่ 20,000 ฉบับ, นทิรรศการ และภาพยนตรใ์หนั้กทอ่งเที�ยวไดเ้ขา้เที�ยวชม 

 

  

14.00 น. เดนิทางออกจากทา่เรอื ฟู้หม ีเมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารที�ทางเรอืจัดให ้ 
หลังจากนั�น ทา่นสามารถรับชมการแสดงที�หอ้งโชวห์ลัก หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั�วทั �งลําเรอื  
หลังจากนั�นพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

 

 

 

เชา้,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารที�ทางเรอืไดจ้ดัใหไ้ว ้

** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 10 ของเรอื  

วนัที� 13       ลอ่งนา่นนํ�าสากล   



 

 

 

ทกุทา่นสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มที�ไดจ้ากกจิกรรมที�จดัขึ�นตั �งแตเ่ชา้
จรดคํ�า ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ที�หอ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินที�
จัดเครื�องเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ี�ตอ้งการเสี�ยงโชค, หรอืทา่นที�ตอ้งการพกัผอ่นสามารถใชเ้วลา
บรเิวณสระนํ�ากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี� 

 

  
 

 

เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดังนี� 
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 10 ของเรอื  
 
 
07.00 น. เดนิทางถงึท่าเรือเมืองสีหนุวลิล ์ประเทศกัมพูชาสําหรับท่านที�ทําการจองทัวรบ์นฝั�งกับทางเรือ 

พนักงานจะแจง้เวลาจากเรือและสถานที�นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที�สะดวกเดนิทางท่องเที�ยวเอง
สามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1ชั�วโมง ณ บรเิวณทา่เรอื จะมบีรกิาร แท๊กซี� จากทา่เรอืเขา้ไป
ในตัวเมอืงอกีดว้ย ท่านใดที�ไมล่งจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมต่างๆที�ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอด
ทั �งวันโดย สามารถดูไดจ้าก Daily Chronicles ตารางกจิกรรมที�ท่านจะไดร้ับในแต่ละวันที�หอ้งพัก
ของทา่น 

เมอืงสหีนุวลิล ์เดมิชื�อ กําปงโสม เมื�อมกีารยกระดับขึ�นเป็นจังหวัดเมื�อปี ค.ศ. 2008 เพื�อ
เทดิพระเกยีรตแิดพ่ระบาทสมเด็จพระนโรดมสหีนุ ซึ�งพระองคเ์คยใชช้วีติวัยเยาวท์ี�เมอืงนี� 

สหีนุวลิลเ์ป็นเมอืงทา่ที�เริ�มพัฒนาขึ�นในสมัยการปกครองของฝรั�งเศส ซึ�งเริ�มตน้กอ่สรา้งทา่เรอืนํ�า
ลกึขึ�นเพื�อใชข้นถา่ยยทุธภัณฑท์างการทหาร จงึมชีาวตะวันตกอาศัยอยูท่ี�นี�เป็นจํานวนมาก มากกวา่
นี�ยังมชีายหาดทอดตัวยาวหลายกโิลเมตร และมทีะเลใสสคีราม เป็นเมอืงชายทะเลยอดนยิมมาก
ที�สดุของประเทศกมัพูชา และเป็นเมอืงเอกของจังหวัดพระสหีนุ อยูห่า่งจากกรงุพนมเปญ 246 
กโิลเมตร ไปทางตะวันตกเฉียงใต ้มปีระชากร 89,846 คน 

วนัที� 14        เมอืงสหีนุวลิล ์ประเทศ กมัพชูา 



 

 

เมอืงพระสหีนุมชีายหาดทั �งหมด 5 แหง่ วา่กนัว่าที�สวยที�สดุ คอื หาดสขุาและหาดโอจอืเตยีล 
(Occheuteal)  

  
17.00 น. เดนิทางออกจากทา่เรอืเมอืงสหีนุวลิล ์ประเทศ กมัพูชา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารที�ทางเรอืจัดให ้ 
หลังจากนั�น ทา่นสามารถรับชมการแสดงที�หอ้งโชวห์ลัก หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั�วทั �งลําเรอื  
หลังจากนั�นพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

 เรอืจะมใีบแจง้ สถานที�และเวลาที�หอ้งพกัของทา่นเพื�อใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 
 

ชว่งคํ�า เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํากระเป๋า 
  เดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพื�อใหพ้นักงานนําลงไปที�ทา่เรอืในวันรุง่ขึ�น  (สิ�งของที�ทา่น 
  จําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื)  ** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋า 
  เดนิทางลงดว้ยตนเอง ไมจํ่าเป็นตอ้งวางไวท้ี�หนา้หอ้งพัก ** 
 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารที�หอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี� 
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลี�ยน ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 10 ของเรอื  
 
09.00 น. เรอืเทยีบท่า ณ ท่าเรอืแหลมฉบัง ประเทศไทย หลังจากทุกท่านลงจากเรอืจะผ่าน พธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลังจากนั�น เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

 

 วนัที� 10        เดนิทางถงึทา่เรอืแหลมฉบงั ประเทศไทย 



 

 

 

 

ราคาหอ้งพักแบบตา่ง ๆ : 

ราคาบาท / ทา่น ทา่นที� 1-2 
Vista Suite 226,800 

Classic Veranda Suite 277,200 
Silver Suite 469,350 

 

ตรวจสอบหอ้งพักกบัเจา้หนา้ที�ทกุครั �งกอ่นทําการจอง หอ้งมจํีานวนจํากดั 

   

Vista Suite   Classic Veranda Suite  Silver Suite 

 

 

 



 

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคา ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัระยะเวลาในการจองและจํานวนหอ้งวา่งบน

เรอื 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึ�นเรอื 
2. สําหรับเด็กอายตุํ�ากว่า 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึ�นเรอื 
2. ลูกคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครั �ง และตอ้งมอีายมุากว่า 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยที�ทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ, การเปลี�ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที�ยวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิัยในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาที�ใชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลี�ยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครั �ง 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 14 คนื (ตามแบบหอ้งพักที�ท่านไดทํ้าการชําระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืสําราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ทปิส ์บนเรอื 
5. คา่ภาษีเชื�อเพลงิ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. อาหารพเิศษที�ท่านสั�งเพิ�มเตมิกับทางเรอื 
2. คา่แพคเกจเครื�องดื�มบนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, ค่าวซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอื�นๆ เชน่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ค่าเครื�องดื�ม ฯลฯ 
5. คา่ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 

 
1. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศหรอืต่างประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเช็ควา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์
เดนิทางกอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น 
2. การชําระคา่บรกิาร 
2.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื�องจาก ราคาโปรโมชั�นมหีอ้งพักในจํานวนจํากัด 
3. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารชําระเงนิ 
3.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั�งหมด เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�น
ที�เดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆ ที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน 



 

 

3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลื�อนการเดนิทางของ
ทา่นไปยังคณะต่อไป แตทั่�งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั�วเครื�องบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�
สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่สามารถเดนิทางได ้
3.3 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั�งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น 
สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเที�ยวโดยผดิกฎหมายและในขั �นตอนการ
ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึ�นอยูกั่บการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง 
ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดทั้�งสิ�น 
3.4 เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� 
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

 

 

 

 

 


