Norwegian Jade

15-21 ธันวาคม 62
ขนาดระวางขับน้า 93,558 กลอสตัน ความยาว 294 เมตร ความกว้าง 38 เมตร
จ้านวนผู้โดยสารขันต้า 2,402 ท่าน จ้านวนลูกเรือ 1,037 ท่าน

สิงคโปร์ –ภูเก็ต–ลังกาวี-ปี นัง-สิงคโปร์ 6 คืน
กาหนดการเดินทาง
วัน

วันแรก

วันทีสอง

เวลา
……….น.
……….น.
15.00 น.-17.00 น.
19.00 น.
---------

15-21 ธันวาคม 2562
รายการ & กิจกรรม

อาหาร
……/……./เย็น

สิงคโปร์
ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน……………..เที่ยวบินที่ ….……..
ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay
เช็คอินลงเรือ Norwegian Jade ณ ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
เรือออกเดินทางจากสิงคโปร์ สู่นา่ นน้้าสากล มุ่งหน้าสู่ จ.ภูเก็ต

เช้า/เที่ยง/เย็น

เรือล่องน่านน้าสากล
อิสระกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ

วันทีสาม
07.00 น.(06.00)
19.00 น.(18.00)

วันทีสี
วันทีห้า

วันทีเจ็ด

เรือเทียบท่าที จ.ภูเก็ต *เลือกซื้อทัวร์ หรือ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เรือออกจาก ภูเก็ต มุ่งหน้าสู่ ลังกาวี มาเลเซีย
เช้า/เที่ยง/เย็น

ลังกาวี (มาเลเซีย)
07.00 น.
17.00 น.

วันทีหก

เช้า/เที่ยง/เย็น

ภูเก็ต (ไทย)

เรือเทียบท่าที่ เกาะลังกาวี *เลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยว หรือ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เรือออกจาก ลังกาวี มุ่งหน้าสู่ ปีนงั
เช้า/เที่ยง/เย็น

ปีนัง (มาเลเซีย)
07.00 น.
17.00 น.

เรือเทียบท่าที่ เกาะปีนัง *เลือกซือ้ ทัวร์ลงท่องเที่ยว หรือ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เรือออกจากปีนัง เดินทางสู่น่านน้า้ สากลกลับสิงคโปร์

-----------

เรือล่องน่านน้าสากล

07.00 น.

ค่ าบริการ/ท่ าน
ห้ องไม่ มีหน้ าต่ าง
ห้ องมีหน้ าต่ าง
ห้ องมีระเบียงส่ วนตัว

เช้า/เที่ยง/เย็น

อิสระพักผ่อน หรือเลือกสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ
เรือเทียบท่าที่ ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
เช็คเอ้าท์และเดินทางสู่จดุ หมายต่อไป
อัตราค่ าบริการ ต่ อท่ าน **ราคาโปรโมชั่นห้ องพักมีจานวนจากัด**

ท่ านที่ 1 & 2 ของห้ อง
13,200.-บาท
18,800.-บาท
25,700.-บาท

เช้า/….../.…..

ท่ านที่ 3 & 4 ของห้ อง (เตียงSofa Bed)
กรุ ณาสอบถาม
กรุ ณาสอบถาม
กรุ ณาสอบถาม

ห้ องอาหารที่รวมในราคาห้ องพัก:
Alizar / Grand Pacific / O’Sheehan’s Neighborhood Bar & Grill / Jasmine Garden / Garden Café’/ Topsider Bar & Grill
The Great Outdoor

อัตรานีร้ วม:
1.ห้ องพักบนเรื อ 6 คืน ตามที่ท่านเลือก พร้ อมอาหารทุกมือ้ บนเรื อ (ยกเว้ นห้ องอาหารพิเศษ)
2.กิจกรรมต่ างๆบนเรื อ (*บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม กรุ ณาตรวจสอบบนเรื ออีกครัง้ )
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1.ค่ าอาหารและเครื่ องดื่มที่ส่ งั เพิ่มพิเศษ. ห้ องอาหารพิเศษ Cagney’s Steakhouse/ La Cuscina Italian/ Sushi Bar/
Moderno Chussascaria ( Brazilian)/ Le Bistro Franch/ Teppanyaki.
2.ค่ าทัวร์ ลงท่ องเที่ยวตามท่ าเรื อต่ างๆ
3.ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่ าวีซ่าสาหรั บผู้ถอ
ื หนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ (กรณีต้องยื่นขอวีซ่า)
5.ค่ ารถรั บส่ ง สนามบิน-ท่ าเรือ-สนามบิน และ ค่ าตั๋วเครื่ องบิน ไป-กลับ กรุ งเทพ-สิงคโปร์ -กรุ งเทพ
6. ภาษีท่าเรื อ 9,200 บาท และทิปบนเรื อ 2,900 บาท ต่ อท่ านชาระพร้ อมค่ าเรื อ

หมายเหตุ :
1. อัตราค่ าบริ การข้ างต้ น เป็ นการเดินทางท่ องเที่ยวด้ วยตัวเอง ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ บริ การ
2. โปรแกรม ราคา และเวลาที่ระบุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
3. กรุ ณาตรวจสอบว่ า หนังสือเดินทางของท่ านมีอายุเหลือใช้ งานอย่ างน้ อย 6 เดือน
4. สาหรั บผู้มีครรภ์ ท่ ม
ี ีอายุครรภ์ ไม่ เกิน 24 สัปดาห์ ต้ องแจ้ งล่ วงหน้ า พร้ อมใบรับรองจากแพทย์ ( ภาษาอังกฤษ )ก่ อนการเดินทาง
5.สงวนสิทธิ์สาหรั บเด็กอายุต่ากว่ า 6 เดือน ไม่ อนุ ญาตให้ ขน
ึ ้ เรือ
เงื่อนไขการจอง:
1.ชาระเงินเต็มจานวน หลังจากได้ รับการยืนยันห้ องพัก ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง (ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการจอง)
เงื่อนไขการยกเลิกและการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือ เปลี่ยนวันเดินทาง:
กรณีสารองห้ องพักแล้ วเกิดการยกเลิก จะมีเงื่อนไขดังนี ้
ยกเลิกก่ อนเดินทาง 150 วันขึน้ ไป
ไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
ยกเลิกก่ อนเดินทาง 149 - 120 วัน
เสียค่ าธรรมเนียม 10% ของราคาห้ องพัก
ยกเลิกก่ อนเดินทาง 119 – 90 วัน
เสียค่ าธรรมเนียม 30% ของราคาห้ องพัก
ยกเลิกก่ อนเดินทาง 89 – 60 วัน
เสียค่ าธรรมเนียม 50% ของราคาห้ องพัก
ยกเลิกก่ อนเดินทาง 59 วันหรือน้ อยกว่ า หรือไม่ เดินทางตามกาหนด
เสียค่ าธรรมเนียม 100% ของราคาห้ องพัก
*กรณีมีการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารบางท่ านใน 1 ห้ องพักต้ องแจ้ งล่ วงหน้ า15 วันก่ อนเดินทางและมีค่าธรรมเนียมเปลี่ยนชื่อท่ านละ 1,000.-บาท
*การเปลี่ยนชื่อทัง้ ห้ อง หรือ เปลี่ยนวันเดินทาง ถือเป็ นการยกเลิกห้ องพัก (อ้ างอิงค่ าธรรมเนียมจากการยกเลิกห้ องพักด้ านบนค่ ะ)

