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แพ็คเกจล่องเรือส าราญ Peace Boat รอบโลก ล าที่ 100  (86 วัน 85 คืน) 
 
 
 

มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง ล่องเรือรอบโลก เปิดประสบการณ์ท่อเท่ียวแบบใหม่ 

ที่นอกจากจะได้มิตรภาพ จากเพื่อนต่างแดนแล้ว ยังได้เรียนรูว้ัฒนธรรมของกันและกันอีกด้วย 

ออกเดินทางจากสิงคโปร์ สุดการเดนิทางที่ โยโกฮาม่า 
 
 
 
 
 
 
 

แนะน า Peace Boat เรือแห่งสันติภาพ  เริ่มให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2526  โดยกลุ่มนักศึกษา

มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น  จากความปรารถนาที่จะสร้างความเชื่อมั่น และความเข้าใจอันดีระหว่างชาว
เอเชีย ด้วยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกัน  เรือสันติภาพล านี้ ได้จัดให้มีการท่องเที่ยวมากกว่า 90 แห่งใน
ระดับภูมิภาค ให้บริการนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากกว่า 50,000 คน 
 
 

ก าหนดการเดนิทางวนัที่  5ม.ค.-31มี.ค. 62 (Friendly Type ห้อง Inside แบบไม่มีหน้าต่าง) ราคาเริ่มต้นที ่  284,100.- 
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ตารางเดินเรือ Peace Boat และอัตราค่าบริการ ต่อท่าน ล าที ่100  (86 วัน 85 คืน 
* เรือจอดเทียบท่าแต่ละเมืองในช่วงเช้า ประมาณ 7 โมง และจะออกจากท่าช่วงเย็น หรือช่วงค่ าประมาณ 5 ทุ่ม 
* จากตารางเดินทางนี้  ช่วงที่ไม่ระบุวันที ่หมายถึง วันที่เรือล่องอยู่กลางทะเล หรือเรือเดนิทางข้ามมหาสมุทร ซึ่งจะแสดงวนัที่ 
ที่เรือจอดเทียบท่า อยู่ตาม Pote เท่านั้น 
 

ประเภทห้อง ชั้น 

 

ราคาต่อท่าน/บาท 
  

FRIENDLY TYPE (2 เตียงบน+2 เตียงลา่ง)  

INSIDE (ห้องไม่มีหน้าต่าง) 5-7 284,100 

OUTSIDE (ห้องมีหน้าต่าง) 4-7 293,200 

  

PAIR TYPE (ห้องเตียงคู่)  

INSIDE (ห้องไม่มีหน้าต่าง) 5-7 406,000 

OUTSIDE (ห้องมีหน้าต่าง) 4-7 444,000 

BALCONY (ห้องมีระเบียง) 10 810,500 

  

SEMI-SINGLE TYPE (ห้องพักเดี่ยวแบบม่านกั้น)  

INSIDE (ห้องไม่มีหน้าต่าง) 5-7 435,000 

OUTSIDE (ห้องมีหน้าต่าง) 4-7 471,900 

  

SINGLE TYPE (ห้องพักเดีย่ว)  

INSIDE (ห้องไม่มีหน้าต่าง) 5-7  565,900 

OUTSIDE (ห้องมีหน้าต่าง) 4-7  622,700 
 

อัตราค่าบริการข้างต้น ไม่รวม  

* ค่า Port Charges และ ค่า On Board Tips 

 
 

PORT CHARGES  ช าระเพ่ิม 9,180  

ON BOARD TIPS  ช าระเพ่ิม 12,900  
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ค าอธบิายประเภทของห้องพัก 

FRIENDLY TYPE (2 เตียงบน และ 2 เตยีงล่าง) : ลักษณะเตียง 2 ชั้น 2 ข้าง  
มีให้เลือกแบบ INSIDE (ห้องไม่มีหน้า ต่าง) และ OUTSIDE (ห้องมีหน้าตา่ง)  
เหมาะส าหรับหมู่คณะ 4 ท่าน พักรวมกัน  หรือส าหรับผู้เดินทางที่ต้องการพักร่วม
ห้องกับเพ่ือนใหม่จากต่างแดน    
PAIR TYPE (ห้องเตียงคู่) : ลักษณะเตียง แบบพักคู่ สามารถเลือก 2 เตียงเล็ก 
พัก 2 ท่าน (TWN) หรือ 1 เตียงใหญ่ พัก 2 ท่าน (DBL)  
มีให้เลือกแบบ INSIDE (ห้องไม่มีหน้าต่าง) / OUTSIDE (ห้องมีหน้าต่าง) / 
BALCONY (ห้องมีระเบียง) เหมาะส าหรับผูเ้ดินทางทีต่้องการความเป็นส่วนตัว 
SEMI-SINGLE TYPE (ห้องพักเดี่ยวแบบม่านกั้น) : ห้องพัก ที่ใช้ร่วมกนั  
พร้อมพาร์ติชัน ที่เรียบง่าย เหมาะส าหรับผู้เดินทาง ท่านเดียว ที่ต้องการ  
พักร่วมห้องกับเพื่อนใหม่จากต่างแดน  

มีให้เลือกแบบ INSIDE (ห้องไม่มีหน้าต่าง) / OUTSIDE (ห้องมีหน้าต่าง) 
SINGLE TYPE (ห้องพักเดีย่ว) :  ห้องพักเด่ียว เพื่อความเป็นส่วนตัว 
มีให้เลือกแบบ INSIDE (ห้องไม่มีหน้าต่าง) / OUTSIDE (ห้องมีหน้าต่าง) 
อัตราค่านี้รวม 
- ที่พัก บนเรือส าราญ Peace Boat ตามประเภทห้องที่เลือก 85 คืน 
- บริการอาหาร 5 มื้อ ต่อวัน และน้ าเปล่า (ไม่รวมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์) 
- รวมกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันบนเรือ 
- บริการสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ า, ห้องออกก าลังกาย, ห้องคาราโอเกะ (บนเรือ ไม่มคีาสิโน) 
อัตราค่านี้ไม่รวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินขาไป ขึ้นทีส่ิงคโปร์  และค่าตัว๋เครื่องบินขากลับ จาก โยโกฮามา ญี่ปุ่น 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3 สถานฑูต ควรยื่นขอวีซ่า  
  1. เชงเก้น (ใช้เวลาพิจารณา ประมาณ 15 วันท าการ ควรยื่นขอวีซ่าฯ ก่อนเดินทางประมาณ 2 เดือน) 
  2. อุรกุวัย (ใช้เวลาพิจารณา ประมาณ 20 วันท าการ) 
  3. นามิเบีย (ใช้เวลาพิจารณา ประมาณ 7 วันท าการ) (ตามล าดับ) 
  โดยทางบริษัทฯ มีบริการรบัยื่นวีซ่า  โปรดช าระเพิ่มประมาณ รวม 20,000 บาท ต่อท่าน 
- เอกสารยืนยนัการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง ส าหรับประเทศแถบอเมริกาใต ้ (ท้ายรายการมีค าแนะน าการฉีดวัคซีนฯ เพิ่มเติม) 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบใุนรายการ เช่น ค่าโทรศัพท,์ ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- ค่าทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติม เมื่อเรือจอดเทียบท่า 
- ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหต ุ 
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
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อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก   etravelway.com/airticket 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 5% ของราคาประเภทห้องพักที่ท่านเลือก (บาท/ท่าน) ณ วันที่ท าการจองแพ็คเกจทัวร์ 
  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไมห่มดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหมส่ามารถเดินทาง
ได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 130 วันท าการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ
ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
เงื่อนไขในการยกเลิก 
- กรณียกเลิกหลงัมัดจ า  เสียค่าด าเนินการ 5,000 บาทต่อท่าน 

- ยกเลิกก่อนเดินทาง 91-120 วันท าการ ช าระ 5% ของราคาเต็ม 
- ยกเลิกก่อนเดินทาง  31-90 วันท าการ ช าระ 25% ของราคาเต็ม 
- ยกเลิกก่อนเดินทาง  17-30 วันท าการ ช าระ 50% ของราคาเต็ม 
- ยกเลิกก่อนเดินทาง  17 วันท าการ ช าระ 100% 
ค าแนะน าการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง  

การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริกาจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการเข้าเมืองของประเทศในแถบนั้น  

โดยต้องน าส าเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย และลายเซ็นไปขอรับบริการโดยฉีดก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน  

สามารถไปฉีดได้ที่หน่วยบรกิารวัคซีน 

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

2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167  
3. ศูนย์วัณโรค เขต 10 โทร. 053-206-484  

***** ราคาวัคซีน 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งจะมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี ***** 
ทางหน่วยบริการ จะให้เป็นหนังสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซึ่งผู้เดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย****** 

 
รายละเอียดแพ็คเกจเพิ่มเติม Link QR 

ดูเส้นทางการล่องเรือ และ ข้อมูลห้องพัก 
เพิ่มเติม คลิก 

 

www.pbcruise.com/cruise/100 

 

 
 

http://www.etravelway.com/airticket
http://www.pbcruise.com/cruise/100

