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แพ็คเกจลองเรอืสําราญ Peace Boat รอบโลก ครัง้ที่ 99  (98 วัน 97 คืน) 
 

 

 

มหัศจรรยแหงการเดินทาง ลองเรอืรอบโลก เปดประสบการณทอเท่ียวแบบใหม 

ท่ีนอกจากจะไดมิตรภาพ จากเพื่อนตางแดนแลว ยังไดเรียนรูวัฒนธรรมของกันและกันอีกดวย 

ออกเดินทางจากสิงคโปร สุดการเดินทางที่ โยโกฮามา 
 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนํา Peace Boat เรือแหงสันติภาพ  เริ่มใหบริการเมื่อป พ.ศ. 2526  โดยกลุมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุน  จากความปรารถนาท่ีจะสรางความเชื่อมั่น และความเขาใจอันดีระหวางชาว

เอเชีย ดวยการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมรวมกัน  เรือสันติภาพลํานี้ ไดจดัใหมีการทองเท่ียวมากกวา 90 แหงใน

ระดับภูมิภาค ใหบริการนักทองเท่ียวท่ัวโลกมากกวา 50,000 คน 

 

 

กําหนดการเดินทางวันที่  11ก.ย.-19ธ.ค.61 (Friendly Type หอง Inside แบบไมมีหนาตาง) ราคาเริ่มตนที ่  273,600.- 
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ตารางเดินเรือ Peace Boat และอัตราคาบริการ ตอทาน ครั้งที่ 99 (98 วัน 97 คืน) 
* เรือจอดเทียบทาแตละเมืองในชวงเชา ประมาณ 7 โมง และจะออกจากทาชวงเย็น หรือชวงค่าํประมาณ 5 ทุม 

* จากตารางเดินทางนี้  ชวงที่ไมระบุวันที ่หมายถึง วันที่เรือลองอยูกลางทะเล หรือเรือเดินทางขามมหาสมุทร ซึ่งจะแสดงวันที่ 

ที่เรือจอดเทียบทา อยูตาม Pote เทานั้น 

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปล่ียนแปลงไดเนื่องจากการปรับข้ึนของคาเงินบาท, การเรยีกเก็บเซอรชารจจากทางเรอืฯ  
  

ประเภทหอง ช้ัน 

 

ราคาตอทาน/บาท 

  

FRIENDLY TYPE (2 เตียงบน+2 เตียงลาง)  

INSIDE (หองไมมีหนาตาง) 5-7 273,600 

OUTSIDE (หองมีหนาตาง) 4-7 301,000 

  

PAIR TYPE (หองเตียงคู)  

INSIDE (หองไมมีหนาตาง) 5-7 392,100 

OUTSIDE (หองมีหนาตาง) 4-7 428,400 

BALCONY (หองมีระเบียง) 10 782,200 

  

SEMI-SINGLE TYPE (หองพักเด่ียวแบบมานก้ัน)  

INSIDE (หองไมมีหนาตาง) 5-7 419,600 

OUTSIDE (หองมีหนาตาง) 4-7 455,800 

  

SINGLE TYPE (หองพักเด่ียว)  

INSIDE (หองไมมีหนาตาง) 5-7  546,000 

OUTSIDE (หองมีหนาตาง) 4-7  600,900 

 

อัตราคาบรกิารขางตน ไมรวม  

* คา Port Charges และ คา On Board Tips 

 

 

PORT CHARGES  ชําระเพ่ิม 12,960  

ON BOARD TIPS  ชําระเพ่ิม 14,700  
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 คําอธิบายประเภทของหองพัก 

FRIENDLY TYPE (2 เตียงบน และ 2 เตียงลาง) : ลักษณะเตียง 2 ช้ัน 2 ขาง  

มีใหเลือกแบบ INSIDE (หองไมมีหนา ตาง) และ OUTSIDE (หองมีหนาตาง)  

เหมาะสําหรับเดินทาง 1 ทาน ที่ตองการพักรวมหองกับเพ่ือนใหมจากตางแดน    

หรือเดินทางเปนหมูคณะ 4 ทาน พักรวมกัน 
  

PAIR TYPE (หองเตียงคู) : ลักษณะเตียง แบบพักคู สามารถเลือก 2 เตียงเล็ก 

พัก 2 ทาน (TWN) หรือ 1 เตียงใหญ พัก 2 ทาน (DBL)  

มีใหเลือกแบบ INSIDE (หองไมมีหนาตาง) / OUTSIDE (หองมีหนาตาง) / 

BALCONY (หองมีระเบียง) เหมาะสําหรับผูเดินทางที่ตองการความเปนสวนตัว 
   

SEMI-SINGLE TYPE (หองพักเด่ียวแบบมานก้ัน) : หองพัก ที่ใชรวมกนั  

พรอมพารติชัน ที่เรียบงาย เหมาะสําหรับผูเดินทาง ทานเดียว ที่ตองการ  

พักรวมหองกับเพ่ือนใหมจากตางแดน  

มีใหเลือกแบบ INSIDE (หองไมมีหนาตาง) / OUTSIDE (หองมีหนาตาง) 
 

SINGLE TYPE (หองพักเด่ียว) :  หองพักเด่ียว เพ่ือความเปนสวนตัว 

มีใหเลือกแบบ INSIDE (หองไมมีหนาตาง) / OUTSIDE (หองมีหนาตาง) 

อัตราคานี้รวม 

- ที่พัก บนเรือสําราญ Peace Boat ตามประเภทหองที่เลือก  97 คืน 

- บริการอาหาร 5 มื้อ ตอวัน และนํ้าเปลา (ไมรวมเครื่องด่ืม แอลกอฮอล) 

- รวมกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรูวัฒนธรรมรวมกันบนเรือ 

- บริการสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ สระวายนํ้า, หองออกกําลังกาย, หองคาราโอเกะ (บนเรือ ไมมีคาสิโน) 

อัตราคานี้ไมรวม 

- คาต๋ัวเครื่องบินขาไป ขึ้นทีส่ิงคโปร  และคาต๋ัวเครื่องบินขากลับ จาก ญี่ปุน 

- คาธรรมเนียมวีซา 4 สถานฑูต ควรย่ืนขอวีซา  

  1. อเมริกา (ใชเวลาพิจารณา ประมาณ 15 วันทําการ)  

  2. อังกฤษ (ใชเวลาพิจารณา ประมาณ 15-30 วันทําการ) 

  3. เชงเกน (ใชเวลาพิจารณา ประมาณ 15 วันทําการ ควรย่ืนขอวีซาฯ กอนเดินทางประมาณ 2 เดือน) 

  4. โมร็อคโค (ใชเวลาพิจารณา ประมาณ 7 วันทําการ) (ตามลําดับ) 

  โดยทางบริษัทฯ มีบริการรบัยื่นวีซา  โปรดชําระเพิ่มประมาณ รวม 22,500 บาท ตอทาน 

- คา Medical Insurance ประเทศคิวบา 3,000 บาท (ชําระพรอมกับคาทัวรสวนที่เหลอื) 

- เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนปองกันไขเหลือง สําหรับประเทศแถบอเมริกาใต  (ทายรายการมีคําแนะนําการฉีดวัคซีนฯ เพ่ิมเติม) 

- คาใชจายสวนตัวที่ไมระบุในรายการ เชน คาโทรศัพท, คาอินเตอรเน็ต, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 

- คาทัวรบนฝงเพ่ิมเติม เมื่อเรือจอดเทียบทา  
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- คาประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ  

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%, ภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก   etravelway.com/airticket 
เงื่อนไขการชาํระเงนิ 

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 5% ของราคาประเภทหองพักที่ทานเลือก (บาท/ทาน) ณ วันที่ทําการจองแพ็คเกจทัวร 

  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทาง

ไดเลย)  และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423, 0 2116 6454 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 130 วันทําการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือ

ชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขในการยกเลิก 

- กรณียกเลิกหลังมัดจํา  เสียคาดําเนินการ 5,000 บาทตอทาน 

- ยกเลิกกอนเดินทาง 91-120 วันทําการ ชําระ 5% ของราคาเต็ม 

- ยกเลิกกอนเดินทาง  31-90 วันทําการ ชําระ 25% ของราคาเต็ม 

- ยกเลิกกอนเดินทาง  17-30 วันทําการ ชําระ 50% ของราคาเต็ม 

- ยกเลิกกอนเดินทาง  17 วันทําการ ชําระ 100% 

คําแนะนําการฉีดวัคซีนปองกันไขเหลือง  

การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริกาจะตองฉีดวัคซีนปองกันไขเหลืองกอนเดินทางตามกฎการเขาเมืองของประเทศในแถบน้ัน  

โดยตองนําสําเนาหนังสือเดินทางหนาที่มีรูปถายและลายเซ็นไปขอรับบริการโดยฉีดกอนเดินทางประมาณ 10 วัน  

สามารถไปฉีดไดที่หนวยบริการวัคซีน 

1. โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199  

2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167  

3. ศูนยวัณโรค เขต 10 โทร. 053-206-484  

*****ราคาวัคซีน 1,000-2,000 บาทตอเข็ม การฉีดวัคซนีครั้งหน่ึงจะมีระยะปองกันโรคไขเหลืองได 10 ป ***** 

ทางหนวยบริการ จะใหเปนหนังสือเอกสารรับรองมา (เลมสีเหลือง) ซึ่งผูเดินทางจะตองพกติดตัวไปดวย****** 
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