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โปรแกรม
จุดเด่ นของทัวร์

:
:

จุดจอด
โรงแรม
วันทีเ่ ดินทาง

:
:
:

แหลมฉบัง- น่านน้ าสากล – โฮจิมินห์ – สิ งคโปร์ 6 วัน 5 คืน
ออกในนามกลาง " CRUISE EXPRESS " เดินทางวันที่ 22-27 มกราคม 2560 ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน เริ่ มต้นที่
แหลมฉบัง รถรับส่งภาษีท่าเรื อ ค่า Gratuities (ทิปบริ การพนักงานเรื อ)
แหลมฉบัง
พักบนเรื อ 5 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน )
22-27 มกราคม 2560

กาหนดวันเดินทาง
อัตราค่ าบริการ
วันที่
22-27 มกราคม 2560

แบบไม่ มหี น้ าต่ าง

แบบมีหน้ าต่ าง
เพอร์ มานาร์ ท

ห้ องมีหน้ าต่ าง
วิวทะเล

25,999

Check

Check
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สั มผัสการล่องเรื อท่ องเทีย่ วอย่ างมีระดับ โดยทีมงานทัวร์ เรื อมืออาชีพ
ให้ ท่านได้ พกั ผ่ อนบนเรื อสาราญระดับ 5 ดาว ในราคาทีท่ ่ านเอือ้ มถึง
** บนเรื อ Mariner of the Seas 5 คืน **
กาหนดวันเดินทาง : 22-27 มกราคม 60
วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่ าเรื อ แหลมฉบัง – ลงเรื อ

หมายเหตุ

บริการฟรี รถรับส่ ง สาหรับท่ านทีต่ ้ องการใช้ บริการรถรับ-ส่ ง จาก กรุงเทพ-ท่ าเรื อแหลมฉบัง กรุณาแจ้ งให้ กบั ทาง
เอเจ้ น ต์ ท ราบล่ วงหน้ า ระหว่ างการทาจอง ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 15 วัน ไม่ ส ามารถใช้ เป็ นส่ วนลดได้ เนื่ องจากเป็ น
อภินันทนาการ

11.00 น.

พร้ อมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจ้ าหน้ าที่ Cruise Express คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ แก่ ท่าน (กรุณาตรงเวลา)

11.30 น.

นาท่ าน ออกเดินทางสู่ ท่าเรื อแหลมฉบัง
**** รับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ จุดจอดรถมอเตอร์ เวย์ ****

14.00 น.

เดินทางถึง ท่ าเรื อแหลมฉบัง (ทุกท่ านต้ องเตรียมหนังสื อเดินทางทีม่ อี ายุมากกว่ า 6 เดือน) นาทุกท่ านทาการเช็คอิน
นาท่ านลงทะเบียน ณ. ท่ าเรื อ แหลมฉบัง สู่ เรื อสาราญ Mariner of the Seas ผลงานวิศวกรรมชั้นเลิศของสายเดินเรื อ
“ โดยเรื อมีขนาด 138,000 ตัน รองรับนักล่ องเรื อสาราญได้ 3,114 คน มี
ห้ องอาหาร Sushi Restaurant และห้ องอาหารให้ เลือกอีกมากมาย และยัง
เป็ นทีร่ วมกิจกรรมหลายอย่ างไว้ ในที่เดียว ด้ วยลานไอซ์ สเก็ต ถนนใจกลาง
เรื อ Royal Promenade ฝึ กปี นหน้ าฝาจาลอง ทีจ่ ะทาให้ ท่านร่ วมสนุกกับ
กิจกรรมอย่ างไม่ รู้ เบื่อ

18.00 น.

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารบนเรื อ
จากนั้นเชิญท่ านอิสระพั กผ่ อน ร่ วมกิจกรรมต่ างๆ ชมโชว์ หรื อท่ านจะร่ วมสนุกกับการเสี่ ยงโชค ให้ ท่านพักผ่ อนตาม
อัธยาศัย
เรื อออกเดินทางสู่ น่านนา้ สากล มุ่งสู่ ประเทศ เวียดนาม
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ทีพ่ กั

พักบนเรื อ ตามประเภทห้ องทีท่ ่ านเลือก

วันทีส่ อง

น่ านนา้ สากล – กิจกรรมบนเรื อ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อ
กิจกรรมบนเรื อ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อ

บ่ าย

กิจกรรมบนเรื อ

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรื อ
จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ชมโชว์ ร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

23.30 น.

รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรื อ

ทีพ่ กั

พักบนเรื อ ตามทีท่ ่ านเลือก

วันทีส่ าม

น่ านนา้ สากล – กิจกรรมบนเรื อ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อ
กิจกรรมบนเรื อ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อ

บ่ าย

ชมโชว์ สเก็ตนา้ แข็ง (ตามตารางการแสดงโชว์ ทีร่ ะบุไว้ ในรายการเนวิเกเตอร์ ) หรื อให้ ท่าน ช้ อปปิ้ งกับร้ านดิวตีฟ้ รี ทีจ่ ะ
มีโปรโมชั่นให้ ท่านช้ อปปิ้ งกระหน่า อย่ างสะใจ หรื อจะไปร่ วมกิจกรรมต่ างๆที่มีให้ ท่านเลื อก ที่จะเข้ าร่ วมสนุก ได้ อีก
หลายรายการ *** รายการอาจมีการปรับเปลีย่ น***

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรื อ
หากนั้นให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยและให้ทุกท่านได้เตรี ยมตัวสาหรับงาน กัปตันไนท์
ผูช้ ายใส่ชุดสูทและผูห้ ญิงใส่ชุดราตรี *** รายการอาจมีการปรับเปลีย่ น***
จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ชมโชว์ ร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

23.30 น.

รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรื อ

ทีพ่ กั

พักบนเรื อ ตามทีท่ ่ านเลือก

วันทีส่ ี่

โฮจิมนิ ห์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อ ตามอัธยาศัย

08.30 น.

เรื อสาราญเทียบท่ า ณ กรุงโฮจิมนิ ห์ ประเทศเวียดนาม
นาท่ านชมสถานทีท่ ่ องเทีย่ ว ( ไม่ รวมในค่ าบริการ)
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สถานทีท่ ่ องเทีย่ วแนะนา
 ทาเนียบอิสระภาพ
 พิพธิ ภัณฑ์ สงคราม
 โบสถ์ นอร์ ธเธอดาม
 ตลาดเบนถั่น
17.00 น.

ได้เวลาอันสมควร เชิญท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อเพื่อขึ้นเรื อ
*** กรุ ณาตรงเวลาทางเรื อจะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่านขึ้นเรื อไม่ทนั เนื่ องจากเรื อมีตารางเวลาชัดเจนในการเข้าออก
ท่าเรื อจึงไม่สามารถรอท่านได้ แม้มีเหตุสุดวิสยั ในทุกกรณี ***
***สาหรับท่านที่ไม่ลงจากเรื อ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรื อจัดเตรี ยมไว้บริ การท่าน ***

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรื อ
จากนั้นเชิญท่านร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

23.30 น.

รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรื อ

วันทีห่ ้ า

น่ านนา้ สากล – กิจกรรมบนเรื อ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อ
กิจกรรมบนเรื อ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อ

บ่ าย

กิจกรรมบนเรื อ

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรื อ
จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ชมโชว์ ร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

23.30 น.

รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรื อ

ทีพ่ กั

พักบนเรื อ ตามห้ องทีท่ ่ านเลือก

วันทีห่ ก

สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อ
ให้ท่าน พักผ่อนอิสระ หรื อ ร่ วมกิจกรรมบนเรื อ

09.00 น.

เรื อเทียบท่ า ท่ าเรื อ Marina Bay Cruise Centre ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ
บริ การรถรับ-ส่ง ให้ท่านเลือก 2 เส้นทาง
เส้นทางที่ 1 ท่าเรื อ ถนนออร์ชาร์ด
เส้นทางที่ 2 ท่าเรื อ สนามบินชางฮี เทอมินอล 1
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*** กรุณาเลือก สายการบินทีเ่ ดินทางออกจาก สนามบิน ชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังเวลา 13.30
*** โดยท่ านจะต้ องมาขึน้ รถบัสโดยมีเจ้ าหน้ าประสานงานให้ ท่าน ตามรอบทีท่ ่ านระบุจอง( สถานทีแ่ ละเวลา)
*** ในกรณีท่านไม่ สามารถเดินทางมาทันในรอบที่กาหนด ท่ านต้ องเดินทางไปสนามบิน ด้ วยตนเอง โดยที่ท่าน ไม่
สามารถแจ้ งเปลี่ยนรอบการเดินทางที่หน้ างานได้ เนื่ องจากรอบรถมีกาหนดการชั ดเจนและไม่ สามารถขอเงินคื นได้
เพราะเป็ นอภินันทนาการ***
*** ทางเรื อจะไม่ รับผิดชอบใดๆเมื่ อกรณีท่านไม่ สามารถเช็คอินกับสายการบินที่ท่านจองไม่ ทัน เมื่อการขนส่ งจะเกิด
การปัญหา ทางด้ านการจราจร หรื อเหตุการณ์ ไม่ คาดฝันต่ างๆ***
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
*** หนังสื อเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***
ทางบริ ษทั ทัวร์จะไม่รับผิดชอบหากหนังสื อเดินทางเหลืออายุไม่ครบกาหนดการเดินทาง
ในกรณีทที่ ่ านถูกปฏิเสธการขึน้ โดยเจ้ าทีเ่ รื อ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ ตต่ างชาติ

อัตราค่ าบริการ

วันที่
20-22 มกราคม 2560

อัตราค่ าบริการ พักห้ องละ 2 ท่ านเท่ านั้น ไม่ มรี าคาเด็ก
ห้ องไม่ มหี น้ าต่ าง

ห้ องมีหน้ าต่ าง

ห้ องมีระเบียง

25,999

Check

Check

อัตรานีร้ วม
1. ค่าห้องพักบนเรื อตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
2. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ บนเรื อ
3. รวมค่าภาษีท่าเรื อและภาษีต่างๆของเรื อ
4. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการ
ตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
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ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ , ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี) และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ : สาคัญมาก
1. ท่านผูโ้ ดยสารสุ ภาพสตรี ที่ต้ งั ครรภ์ไม่เกิ น 18 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรื อได้โดยไม่ตอ้ งมีใบรับรองแพทย์ / สุ ภาพสตรี ที่ต้ งั ครรภ์เกิ น 18
สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรื อได้ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กบั ผูโ้ ดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรื อได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
เงื่อนไขดังกล่าว
2. เด็กอายุต่ากว่า 6 เดือน ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรื อได้
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1. ชาระเงิน 100 % ณ วันจอง
2. พร้อมสาเนาหน้าพาสปอร์ต เพื่อทาการจองเรื อและตัว๋ เครื่ องบิน เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่
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