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โปรแกรม  :          แหลมฉบงั- น่านน ้ าสากล – โฮจิมินห์ – สิงคโปร์   6 วนั 5 คืน 
จุดเด่นของทวัร์         : ออกในนามกลาง " CRUISE EXPRESS "  เดินทางวนัท่ี 22-27 มกราคม 2560  ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน   เร่ิมตน้ท่ี 

แหลมฉบงั     รถรับส่งภาษีท่าเรือ ค่า  Gratuities   (ทิปบริการพนกังานเรือ)  
จุดจอด                      :  แหลมฉบงั 
โรงแรม                     : พกับนเรือ 5  คืน ( หอ้งละ 2 ท่าน ) 
วนัทีเ่ดนิทาง             : 22-27 มกราคม 2560   
 

 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

วนัที ่
อตัราค่าบริการ 

แบบไม่มหีน้าต่าง 
แบบมหีน้าต่าง 
เพอร์มานาร์ท 

ห้องมหีน้าต่าง 
ววิทะเล 

22-27 มกราคม 2560 25,999 Check Check 
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 สัมผสัการล่องเรือท่องเทีย่วอย่างมรีะดับ โดยทมีงานทวัร์เรือมืออาชีพ  
                               ให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือส าราญระดับ 5 ดาว ในราคาทีท่่านเอือ้มถึง 
                                                  **  บนเรือ Mariner of the Seas 5 คืน ** 
                               
ก าหนดวนัเดินทาง :  22-27 มกราคม 60 
วนัแรก  กรุงเทพฯ –  ท่าเรือ แหลมฉบัง –  ลงเรือ  

หมายเหตุ   บริการฟรี รถรับส่ง ส าหรับท่านทีต้่องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง กรุณาแจ้งให้กบัทาง 

เอเจ้นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการท าจอง ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ เน่ืองจากเป็น

อภินันทนาการ  

11.00 น.  พร้อมกนั ณ จุดนัดพบ มเีจ้าหน้าที ่Cruise Express คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน (กรุณาตรงเวลา) 

11.30 น. น าท่าน ออกเดนิทางสู่ท่าเรือแหลมฉบัง 

                          **** รับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ  จุดจอดรถมอเตอร์เวย์ **** 

14.00 น. เดนิทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดนิทางทีม่อีายุมากกว่า 6 เดือน) น าทุกท่านท าการเช็คอนิ 

                น าท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ แหลมฉบัง สู่ เรือส าราญ Mariner of the Seas  ผลงานวศิวกรรมช้ันเลศิของสายเดนิเรือ         

                               “ โดยเรือมขีนาด 138,000 ตนั รองรับนักล่องเรือส าราญได้ 3,114 คน ม ี

                              ห้องอาหาร Sushi Restaurant และห้องอาหารให้เลือกอกีมากมาย และยงั 

                               เป็นทีร่วมกจิกรรมหลายอย่างไว้ในที่เดยีว ด้วยลานไอซ์สเกต็ ถนนใจกลาง 

                               เรือ Royal Promenade ฝึกปีนหน้าฝาจ าลอง ทีจ่ะท าให้ท่านร่วมสนุกกบั 

                               กจิกรรมอย่างไม่รู้เบ่ือ 

18.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ชมโชว์หรือท่านจะร่วมสนุกกับการเส่ียงโชค ให้ท่านพักผ่อนตาม

อธัยาศัย 

เรือออกเดนิทางสู่น่านน า้สากล มุ่งสู่ประเทศ เวยีดนาม 
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ทีพ่กั พกับนเรือ  ตามประเภทห้องทีท่่านเลือก 

 

วนัทีส่อง   น่านน า้สากล – กจิกรรมบนเรือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

กจิกรรมบนเรือ    

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 

บ่าย                     กจิกรรมบนเรือ 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

จากนั้นเชิญท่านอิสระพกัผอ่น  ชมโชว ์ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

ทีพ่กั พกับนเรือ  ตามทีท่่านเลือก 

 

วนัทีส่าม   น่านน า้สากล – กจิกรรมบนเรือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

กจิกรรมบนเรือ    

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 

บ่าย             ชมโชว์ สเกต็น า้แข็ง  (ตามตารางการแสดงโชว์ ทีร่ะบุไว้ในรายการเนวเิกเตอร์) หรือให้ท่าน ช้อปป้ิงกบัร้านดวิตีฟ้รี ทีจ่ะ

มีโปรโมช่ันให้ท่านช้อปป้ิงกระหน ่า อย่างสะใจ หรือจะไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีให้ท่านเลือก ที่จะเข้าร่วมสนุก ได้อีก

หลายรายการ *** รายการอาจมกีารปรับเปลีย่น*** 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

หากนั้นใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัและใหทุ้กท่านไดเ้ตรียมตวัส าหรับงาน กปัตนัไนท ์

  ผูช้ายใส่ชุดสูทและผูห้ญิงใส่ชุดราตรี*** รายการอาจมกีารปรับเปลีย่น*** 

จากนั้นเชิญท่านอิสระพกัผอ่น  ชมโชว ์ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

ทีพ่กั พกับนเรือ  ตามทีท่่านเลือก 

 

วนัทีส่ี่    โฮจมินิห์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอธัยาศัย  

08.30 น. เรือส าราญเทยีบท่า ณ กรุงโฮจมินิห์ ประเทศเวยีดนาม  

น าท่านชมสถานทีท่่องเทีย่ว ( ไม่รวมในค่าบริการ) 
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สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า 

  ท าเนียบอสิระภาพ  

 พพิธิภัณฑ์สงคราม  

 โบสถ์นอร์ธเธอดาม 

 ตลาดเบนถั่น 

17.00 น.   ไดเ้วลาอนัสมควร เชิญท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือเพ่ือข้ึนเรือ 

*** กรุณาตรงเวลาทางเรือจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่านข้ึนเรือไม่ทนั เน่ืองจากเรือมีตารางเวลาชดัเจนในการเขา้ออก

ท่าเรือจึงไม่สามารถรอท่านได ้แมมี้เหตุสุดวสิยัในทุกกรณี*** 

***ส าหรับท่านท่ีไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไวบ้ริการท่าน ***  

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ  

จากนั้นเชิญท่านร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

 

วนัทีห้่า   น่านน า้สากล – กจิกรรมบนเรือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

 กจิกรรมบนเรือ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 

บ่าย                     กจิกรรมบนเรือ 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

จากนั้นเชิญท่านอิสระพกัผอ่น  ชมโชว ์ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

ทีพ่กั พกับนเรือ  ตามห้องทีท่่านเลือก 

 

วนัทีห่ก  สิงคโปร์- กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

ใหท่้าน พกัผอ่นอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ  

09.00 น. เรือเทยีบท่า ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ผา่นพิธีการต่างๆรับสมัภาระ 

                           บริการรถรับ-ส่ง ใหท่้านเลือก 2 เสน้ทาง 

                           เสน้ทางท่ี 1 ท่าเรือ ถนนออร์ชาร์ด 

                           เสน้ทางท่ี 2 ท่าเรือ สนามบินชางฮี เทอมินอล 1 
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                           *** กรุณาเลือก สายการบินทีเ่ดนิทางออกจาก สนามบิน ชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลงัเวลา 13.30  

                           *** โดยท่านจะต้องมาขึน้รถบัสโดยมเีจ้าหน้าประสานงานให้ท่าน ตามรอบทีท่่านระบุจอง( สถานทีแ่ละเวลา) 

                           *** ในกรณีท่านไม่สามารถเดินทางมาทันในรอบที่ก าหนด   ท่านต้องเดินทางไปสนามบิน ด้วยตนเอง โดยที่ท่าน ไม่

สามารถแจ้งเปลี่ยนรอบการเดินทางที่หน้างานได้ เน่ืองจากรอบรถมีก าหนดการชัดเจนและไม่สามารถขอเงินคืนได้

เพราะเป็นอภินันทนาการ*** 

                           *** ทางเรือจะไม่รับผดิชอบใดๆเม่ือกรณีท่านไม่สามารถเช็คอินกับสายการบินที่ท่านจองไม่ทัน เม่ือการขนส่งจะเกิด

การปัญหา ทางด้านการจราจร หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ*** 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

*** หนงัสือเดินทางตอ้งมีอาย ุเหลือ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เท่านั้น *** 

ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผิดชอบหากหนงัสือเดินทางเหลืออายไุม่ครบก าหนดการเดินทาง 

ในกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธการขึน้โดยเจ้าทีเ่รือ ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างชาต ิ
 

 

อตัราค่าบริการ 

 

วนัที ่
อตัราค่าบริการ พกัห้องละ 2 ท่านเท่านั้น ไม่มรีาคาเดก็ 

   ห้องไม่มหีน้าต่าง ห้องมหีน้าต่าง ห้องมรีะเบียง 

20-22 มกราคม 2560 25,999 Check Check 

 
 
อตัรานีร้วม 
1.   ค่าหอ้งพกับนเรือตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
2. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ บนเรือ 
3.  รวมค่าภาษีท่าเรือและภาษีต่างๆของเรือ 
4. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
5.   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการ

ตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
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1.    ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 
2. ค่าท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 
หมายเหตุ : ส าคญัมาก 
1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์เกิน 18 

สปัดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตาม
เง่ือนไขดงักล่าว 

2. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 
1. ช าระเงิน 100 % ณ วนัจอง 
2. พร้อมส าเนาหนา้พาสปอร์ต เพ่ือท าการจองเรือและตัว๋เคร่ืองบิน เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 


