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บัตรล่องเรือดินเนอร์ เมอริเดียน อลังกา ครูซส์
เส้นทางล่องเรือ วัดอรุณ - วัดพระแก้ว - สะพานพระราม 8

เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

บริการบุฟเฟ่ต์ อาหารไทย - นานาชาติ - Seafood - น้าเปล่า, ชา, กาแฟ
การแสดงร้องเพลงสด - ราโขน
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
เดินทางได้ทุกวัน ยกเว้นวันลอยกระทง, คริสต์มาส, สิ้นปี วันวาเลนไทน์

ราคา Promotion ชาระยอดเต็มภายใน 30 ก.ย. 63 เท่านั้น ใช้บริการภายใน 30 ธ.ค. 63
เดิม 1,600.- ลดเหลือ 750.-

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก (4-10 ปี)

เดิม 1,000.- ลดเหลือ 600.จุดให้บริการขึ้นเรือ ณ ท่าเรือเอเชียทีค
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ดื่มด่ากับบรรยากาศแห่งความสุข ของเรือดินเนอร์ เมอริเดียน อลังกา ครูซส์ 3 ชั้น ตระการตากับแสงสียามค่าคืนของ
แม่น้าเจ้าพระยา อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารไทย อาหารนานาชาติ และซีฟดู้ ด้วยวัตถุดิบชั้นยอดหลากหลายเมนู พร้อม
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอันน่าภาคภูมิใจ และรับฟังบทเพลงไพเราะๆทุกค่าคืนกับคนพิเศษข้างกาย
โปรแกรมการล่อง เมอริเดียน อลังกา ครูซ
18.00-18.50 น ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรืออลังกา ครูซ ณ ท่าเรือ เอเชียทีค
19.15 น
ขอแสดงความยินดีกับอาหารจานโปรด บุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ & Seafood (กุ้งแม่น้า, แซลมอน, หอยแมลงภู่)
รสเลิศโดยฝีมือการท้าอาหารชันเลิศ อาหารและความบันเทิงด้วยการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้ส้าหรับท่าน
โดยเฉพาะ
เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่ส้าคัญที่น่าสนใจ ได้แก่ ป้อมปราการวิชัยประสิทธ์, วัดกัลยาณมิตร, พระปรางค์วัด
อรุณฯ , พระบรมมหาราชวัง
21.15 น
เรืออลังกา ครูซ เข้าเทียบท่าเอเชียทีค โดยการเก็บรักษาพร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม
 ค่าล่องเรือ 2 ชั่วโมง พร้อมเครื่องดื่มต้อนรับ
 บริการอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 บริการเครื่องดื่มที่ (น้าเปล่า, ชา, กาแฟ)
 การแสดงร้องเพลงสด, ร้าไทย, คาบาเร่ต์ บนเรือ
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าเดินทางไปท่าเรือ
 อาหาร และเครื่องดื่มพิเศษ ที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อท้าการจองทัวร์)

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขการจอง
* โปรดช้าระค่าบัตรทานอาหารค่้า ยอดเต็มจานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งส้าเนาบัตร
ประชาชน (ที่สะกดชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ และเบอร์ติดต่อกลับ พร้อมระบุวันที่ ที่ต้องการใช้บริการ เพื่อท้าการจองที่นั่งบนเรือ)
และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
เงื่อนไขการยกเลิกบริการ
- ไม่สามารถน้าเบียร์ขึนเรือได้ / กรณีท้าเหล้า, ไวน์ ขึนเรือ คิดค่าเปิด 500 บาท ต่อขวด
- กรณีไม่ไปใช้บริการในวันที่ก้าหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ยึดค่าบริการ 100%
- กรณีเปลี่ยนแปลงวันที่ใช้บริการ โปรดแจ้งล่วงหน้า 7 วันท้าการขึน
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- กรณีผู้เดินทางมาไม่ทันเรือออก หรือ เลื่อนวันล่องเรือ จะมีค่าบริการเลื่อน ท่านละ 400 บาท
- ราคานีไม่สามารถใช้ในช่วงวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ อาทิ วันวาเลนไทน์, เทศกาลลอยกระทง, วันพ่อ, วันส่งท้ายปีเก่าฯ
- เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อช้าระค่าบริการยอดเต็มจ้านวนแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกทุกกรณี
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์ สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลี่ยนแปลงก้าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึนทังทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท้าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

บรรยากาศหัวเรือชั้น 2 และดาดฟ้าเรือ ชั้น 3
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บรรยากาศโซนกลาง ดาดฟ้า
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