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โปรแกรม              :   สิงคโปร์ – เกาะปีนงั – เกาะลงักาว ี– สิงคโปร์ 
สายการบิน           :   AIR ASIA เดินทางเชา้กลบัดึก 
จุดเด่นของทวัร์     : ออกในนามกลาง " CRUISE EXPRESS"  อิสระท่องเท่ียว ปีนงัและรวมค่าท่องเท่ียวเกาะลงักาว ี (ตามตาราง

เรือ)ทีมงาน ESCORT มืออาชีพจากเมืองไทย รวมค่าบริการทุกอยา่งแลว้ 
จุดจอด                  : เกาะปีนงั และ เกาะลงักาว ี
โรงแรม                  : พกับนเรือ 3  คืน ( หอ้งละ 2 ท่าน ) 
วนัทีเ่ดนิทาง          : วนัอาทิตย ์– วนัพธุ 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ราคาเร่ิมต้นที ่

แบบไม่มหีน้าต่าง แบบมหีน้าต่าง แบบมรีะเบียงส่วนตวั 

23-26 ตลุาคม 59 *** โปรโมช่ัน เตม็  45,500  เตม็ 

30 ตุลาคม 59-2พฤศจกิายน 59  38,900 42,900 49,900 

6-9,20-23 พฤศจกิายน 59 38,900 42,900 49,900 

4-7,15-18 ธันวาคม 59  38,900 42,900 49,900 

1-4,22-25 มกราคม 60 
29 มกราคม -1 กมุภาพนัธ์ 60 

38,900 42,900 49,900 

12-15 กมุภาพนัธ์ 60 
26 กมุภาพนัธ์ – 1 มนีาคม 60 

38,900 42,900 49,900 

12-15,26-29 มนีาคม 60 38,900 42,900 49,900 

*** หอ้งประเภท ไม่มีหนา้ต่าง เป็นหอ้งท่ีมีการจองล่วงหนา้สูงสุด กรุณาวางแผนการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 90 วนั*** 
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สัมผสัการล่องเรือท่องเทีย่วอย่างมรีะดบั 

โดยทมีงานทวัร์เรือมืออาชีพ อสิระท่องเทีย่วเกาะปีนัง 
น าเทีย่วเตม็รูปแบบและช็อปป้ิงอย่างจบัสินค้าปลอดภาษีในเกาะลงักาว ี

ให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือส าราญในราคาทีท่่านเอื้อมถึง 
** นอนบนเรือทั้ง 3 คืน ** 
โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

 
 ก าหนดวนัเดนิทาง : เดือนตุลาคม 59 –  เดือนมนีาคม 60      CODE : SC3010 SGJ*BKK    

วนัแรก  กรุงเทพฯ  – ท่าเรือ  HarbourFront Centre  – เรือซูเปอร์สตาร์ เจมไิน 

05.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ช้ัน 2 ทางเข้าประตู 1 พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวก พร้อม

จดัเกบ็สัมภาระเช็คอนิการเดนิทาง 

07.05 น. เดนิทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน Air Asia  เทีย่วบินที ่FD 359 

10.25 น. เดนิทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ 

12.00 น. น าท่านลงทะเบียน สู่ เรือส าราญ ซูเปอร์สตาร์ เจมไิน (SUPERSTAR GEMINI) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 

เชิญท่านพบกับความอลังการยิ่งใหญ่ของเรือ พร้อมสรรพด้วยส่ิงอ านวยความสะดวก ความบันเทิงระดบัโลก อาหาร

มื้อค ่าอันเลิศรสมากกว่า 6 แห่งบนเรือ เต็มอิ่มกับอาหารวันละ 4 มื้อ และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระเตรียมพร้อมสู่ความ

บันเทงิต่างๆของเรือส าราญระดบัโลก กบักจิกรรมมากมายทีร่อให้ท่านได้สัมผสั 

15.00 น. เรือออกจากท่าเรือ มุ่งสู่น่านน า้สากล 
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18.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือ  

จากนั้นเชิญท่านร่วมกจิกรรมต่างๆ หรือท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 ทีพ่กั พกับนเรือ SUPERSTAR GEMINI***แบบห้องมหีน้าต่าง 

วนัทีส่อง เกาะปีนัง ประเทศมาเลเชีย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอธัยาศัย  

จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออก

ก าลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sundance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness 

Center, และผ่อนคลายไปการบริการเสริมที่ Hydro-massage spa  พักผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก 

Star Navigator) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ  

16.00 น. เรือส าราญเทยีบท่า ณ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย  

ท่านสามารถลงท่องเท่ียว ท่ี เกาะปีนงัไดต้ามอธัยาศยั ไม่รวมในค่าทวัร์  

 ส าหรับท่านท่ีไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีทาง

เรือจดัเตรียมไวบ้ริการท่าน  

     รัฐปีนัง (Penang) เป็นรัฐท่ีมีสมญาวา่ “ไข่มุกตะวันออก” (Pearl of the Orient) อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ

คาบสมุทรมลาย ูปีนงัประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นเกาะ มีพ้ืนท่ีประมาณ 285 ตารางกิโลเมตรและส่วนท่ีเป็นแผ่นดินใหญ่ 

760 ตารางกิโลเมตร ทั้ง 2 ส่วนกั้นดว้ยช่องแคบท่ีมีความกวา้ง 3 กิโลเมตร ระหวา่งท่าเรือเฟอร์ร่ีเมืองจอร์จทาวน์บน

เกาะ กบัท่าเรือบตัเตอร์เวิร์ธ บนฝ่ังแผ่นดินใหญ่ ก่อนหน้าน้ีการสัญจรระหว่างสองฟากฝ่ังตอ้งอาศยัเรือขา้มฟาก แต่

ปัจจุบนัสะดวกสบายยิง่ข้ึน เม่ือรัฐบาลมาเลเซียสร้างสะพาน Penang Bridge ยาว7 กิโลเมตร เช่ือมสองแผน่ดิน และได้

ช่ือว่าเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เช่น ห้างสรรพสินค้า Gurney 

plaza , ตลาดโต้รุ่งปีนัง 

  22.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เชิญท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือเพ่ือข้ึนเรือ 

***เน่ืองจากเรือมีรอบอาหาร เวลาเร่ิมตน้  18.00 น.-20.00 น.โดยประมาณ ห่างท่านกลบัจากการท่องเท่ียวไม่ทนั ทาง

เรือขอสงวนสิทธ์ิท่าน สละสิทธ์ิในการรับประทานอาหารในเม้ือนั้นๆไม่สามารถเรียกช าระเงินคืนได ้และ ทางเรือจะ

ไม่รับผิดชอบในกรณีท่านข้ึนเรือไม่ทนั เน่ืองจากเรือมีตารางเวลาชดัเจนในการเขา้ออกท่าเรือจึงไม่สามารถรอท่านได ้

แมมี้เหตุสุดวสิยัทุกกรณี*** 

ส าหรับท่านท่ีไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไวบ้ริการท่าน  

18.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

จากนั้นเชิญท่านอิสระพกัผอ่น หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

23.59 น. เรือออกเดนิทางกลบัสู่ เกาะลงักาว ีอสิระชมการแสดง หรือพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั พกับนเรือ SUPERSTAR GEMINI 

วนัทีส่าม เกาะลงักาวี -  สุสาน มสุรีย์ -  พิพธิภัณฑ์ของสะสม ของมหาเธร์ โมฮัมหมัด - ดาตารัน ลัง (จัตุรัสนกอินทรีย์) - ตลาด 
กัว๊ – กาล่าดนิเนอร์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอธัยาศัย  

 08.30 น.  เรือส าราญเทยีบท่า ณ เกาะลงักาว ีประเทศมาเลเซีย  

                       น าทุกท่านเที่ยว เกาะลังกาวี เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางตอนเหนือของ

ประเทศมาเลเซีย เกาะแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่ชาวมาเลย ์ก็เพราะ

ต านานท่ีเล่าขานกนัมาถึงเจา้หญิงชายารัชทายาท ซ่ึงมีชีวิตอยูเ่ม่ือ 200 

กว่าปีมาแลว้นามว่า มสุรีย ์เธอตั้งจิตอธิษฐานก่อนถูกตดัสินโทษว่า

หากเธอไม่ได้กระท าผิดดังถูกใส่ความขอให้โลหิตของเธอท่ีไหล

ออกมาเป็นสีขาว และก่อนส้ินชีพ เธอไดส้าบแช่งเกาะน้ีว่าขอให้ไม่

เจริญมีแต่ความเส่ือมโทรมนาน 7 ชัว่โคตร น าท่านชม สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ คือ สุสานมสุรีย์ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่หมู่บา้น

แห่งหน่ึงห่างจากเมืองกวัห์ ประมาณ 12 กิโลเมตร สถานท่ีบูชาแห่งน้ีตั้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่เธอและความเช่ือวา่ใครท่ี

มาแลว้ตั้งใจอธิษฐานก็จะส าเร็จสมดัง่ใจทุกคน พิพิธภัณฑ์ของสะสม ของมหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรี

มาเลเซีย หากใครมาเท่ียวเกาะลงักาวี แลว้พลาดชมพิพิธภณัฑข์องอดีตนายก มหาเธร์ฯ มาเลเซีย แลว้ก็ตอ้งบอกวา่น่า

เสียดายมาก เพราะท่ีน่ีเป็นท่ีรวบรวมส่ิงของท่ีไดรั้บขณะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีตลอดระยะเวลาถึง 22 ปี ซ่ึงคง

นอ้ยคนนกัส าหรับผูน้ าประเทศท่ีจะครองอ านาจไดน้านขนาดน้ี ไม่วา่จะเป็นของท่ีไดรั้บจากบุคคล เอกชน บริษทัหา้ง

ร้าน ไปจนถึงท่ีไดรั้บจากผูน้ าประเทศต่างๆ ทั้งหมดน้ีไดน้ ามาตั้งโชวไ์ว ้  ภายในอาคารท่ีสร้างอยา่งหรูหราอลงัการ 

หากมองภายนอกก็ไม่ต่างกบัอาคาร 2 ชั้นทัว่ๆไป แต่พอเขา้มาขา้งในแลว้ ต่างกนัชนิดหนา้มือเป็นหลงัมือ จ านวนของ

ท่ีน ามาโชวมี์ทั้งหมดประมาณ 2,500 ช้ิน มีทั้งภาพเขียน งานศิลปะของชาติอิสลาม ของท่ีระลึกจากผูน้ าประเทศ เคร่ือง

แกว้คริสตลั เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ รวมไปถึงรถจกัรยาน รถจกัรยานยนต ์รถยนต์ รวมไปถึงรถแข่งฟอร์มูล่าวนั เป็น

ตน้ 

  กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย เกาะลงักาวี 

หลงัอาหารน าท่านเท่ียว ดาตารัน ลงั (จตุรัสนกอินทรีย)์ เป็นจุดหมาย 

ท่ีเห็นง่ายส าหรับผูท่ี้เดินทางมาทางทะเล จตัุรัสนกอินทรีย ์ตั้งอยูใ่กลส้ะพานยาว

ของเมืองกวัห์จุดดึงดูดใจของสถานท่ีแห่งน้ีก็ คือ รูปป้ันนกอินทรียสี์น ้ าตาลแกม

แดง ท่ีแสดงท่าก าลงัจะโผบินสู่ทอ้งฟ้าอยา่งสง่างาม   ตามต านานค าวา่ ลงักาวี มา
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จากนกอินทรีย ์หรือ เฮอลงัในภาษามาเลย ์ส่วนค าวา่ กาว ีก็หมายถึง สีน ้ าตาลแกมแดง ดงันั้นลงักาว ีจึงมีความหมายวา่

นกอินทรียสี์น ้ าตาลแกมแดง เป็นตน้ จากนั้นพาท่านช็อปป้ิงท่ีร้าน ปลอดภาษี ตลาดกั๊ว  ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการช็

อปป้ิง สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ               

 15.00 น.  ไดเ้วลาอนัสมควร เชิญท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือเพ่ือข้ึนเรือ 

กรุณาตรงเวลาทางเรือจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่านข้ึนเรือไม่ทนั เน่ืองจากเรือมีตารางเวลาชดัเจนในการเขา้ออกท่าเรือ

จึงไม่สามารถรอท่านได ้แมมี้เหตุสุดวสิยัทุกกรณี 

 ส าหรับท่านท่ีไม่สนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไวบ้ริการท่าน ลงจากเรือ เชิญท่าน  

 จากนั้นให้ท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัและใหทุ้กท่านไดเ้ตรียมตวัส าหรับกาล่าดินเนอร์ ผูช้ายใส่ชุดสูทและผูห้ญิงใส่

ชุดราตรี 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ (กาล่าดนิเนอร์) 

จากนั้นเชิญท่านอิสระพกัผอ่น หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

23.59 น. เรือออกเดนิทางกลบัสู่ เกาะลงักาว ีอสิระชมการแสดง หรือพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั พกับนเรือ SUPERSTAR GEMINI 

 

วนัทีส่ี่   สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออก

ก าลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun dance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness 

Center, และผ่อนคลายไปการบริการเสริมที ่Hydro-massage spa  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 

บ่าย  เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรปหรือ อาหารจีน อิสระท่าน ชมการแสดงอันอลังการหลังมื้ออาหารทุกคืนที่โรงละคร 

“Festival”, หรือช็อปป้ิงสินค้าที่ระลึกและแบรนด์ดัง, รวมไปถึงการร่ืนเริงกับการร้องเพลงและเต้นระบ า, หรือเส่ียง

ดวงกบั CASINO พกัผ่อนอสิระ หรือ ร่วมกจิกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator)  

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ  

19.00 น. เรือเทยีบท่า Harbour Front Centre สิงคโปร์ ผ่านพธีิการต่างๆรับสัมภาระ 

20.00 น. เดนิทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอนิสัมภาระโดยเจ้าหน้าทีส่ายการบิน Air Asia  

22.45 น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เทีย่วบินที ่FD 352 

00.10 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
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*** หนงัสือเดินทางตอ้งมีอาย ุเหลือ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เท่านั้น *** 

ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผิดชอบหากหนงัสือเดินทางเหลืออายไุม่ครบก าหนดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ราคาเร่ิมต้นที ่

แบบไม่มหีน้าต่าง แบบมหีน้าต่าง แบบมรีะเบียงส่วนตวั 

23-26 ตลุาคม 59 *** โปรโมช่ัน เตม็  45,500  เตม็ 

30 ตุลาคม 59-2พฤศจกิายน 59  38,900 42,900 49,900 

6-9,20-23 พฤศจกิายน 59 38,900 42,900 49,900 

4-7,15-18 ธันวาคม 59  38,900 42,900 49,900 

1-4,22-25 มกราคม 60 
29 มกราคม -1 กมุภาพนัธ์ 60 

38,900 42,900 49,900 

12-15 กมุภาพนัธ์ 60 
26 กมุภาพนัธ์ – 1 มนีาคม 60 

38,900 42,900 49,900 

12-15,26-29 มนีาคม 60 38,900 42,900 49,900 

 
 
อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั สายการบินแอร์เอเชีย 
2. ค่าหอ้งพกับนเรือตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง)  
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ  
5. รวมค่าภาษีท่าเรือ ลงักาว ี2,140 บาท 
6. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมี

การตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
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8. ส าหรับลูกคา้ 30 ท่านข้ึนไป มีหวัหนา้ทวัร์ดูแลตลอดการเดินทาง  ในกรณีลูกคา้เดินทาง ตั้งแต่ 15-29 ท่าน จะมีหวัหนา้ทวัร์คอย
บริการในประเทศสิงคโปร์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าท่องเท่ียวในเมืองปีนงั (Shore Exclusion) 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ  
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว  
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
8. ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 5 สิงคโปร์ดอลล่าร์/ท่าน/วนั ส าหรับหวัหนา้ทวัร์ไทย 10 เหรียญ รวม /ท่าน/ทิป รวม 30 

เหรียญ/ท่าน/ทริป 
 
หมายเหตุ : ส าคญัมาก 

1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภไ์ม่เกิน 24 สัปดาห์  สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภเ์กิน 
24 สปัดาห์  ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารให้กบัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือได ้โดยมีคุณสมบติั
ไม่ตรงตามเง่ือนไขดงักล่าว  

2. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน  ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้ 
3. ราคารวมค่าห้องพกั , กิจกรรมสันทนาการบนเรือ และค่าอาหาร (สามารถเลือกทานได ้1 ห้องอาหารในแต่ละม้ือ) -Mariners 

Buffet (บุฟเฟต์นานาชาติ) ชั้น 9 กลางเรือ  Bella Vista (อาหารจีน หรือ อาหารตะวนัตก Set Menu) ชั้น 9 ท้ายเรือ -Dynasty 
(อาหารจีน Set Menu) ชั้น 11 ท้ายเรือ (ในระหว่างม้ืออาหารจะมีน ้ าด่ืมเป็นน ้ าเปล่าให้บริการเท่านั้ น นอกเหนือจากน้ีเป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ อาทิ น ้ าอดัลม เบียร์ ไวน์ ค่าใชจ่้ายจะอยูใ่นความรับผิดชอบของท่านท่ีสัง่เพ่ิม)  

4. การแสดงรอบปกติทุกคืนท่ี Galaxy of the Star วนัละ 2 รอบ 
1. หอ้งอาหารท่ีไม่รวมในค่าหอ้งพกั - หอ้ง Oceana Barbecue ชั้น 12 กลางเรือ   - ห้อง Blue Lagoon ชั้ น  11 กลางเรือ  -

หอ้ง Taipan ชั้น 11 ทา้ยเรือ  
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ัง่ 

1. มดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมสลิปการโอนเงินและหนา้หนงัสือเดินทาง  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
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• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน เงินมดัจ า ทั้งหมดในทุกกรณี  
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี  
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 

 


