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ส่วนลด บตัรล่องเรือดินเนอร ์วนัเดอรฟ์ลู เพิรล์ แมน่ ้ำเจ้ำพระยำ 
เดินทำงแบบอิสระส่วนตวั ไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวก / ส ำหรบั 2 ท่ำนขึน้ไป 

ล่องเรอืดนิเนอร ์ "วนัเดอรฟ์ลูเพิรล์" (Wonderful Pearl) เรอืน้องใหม ่ ทีม่คีวามหรหูราทีสุ่ดของแมน่ ้า
เจา้พระยา มนี ้าพ ุ และบนัไดเลื่อน ลกัษณะเด่น คอื แสงสชีมพเูปล่งประกายรอบล าเรอื โดดเด่นทีสุ่ดในล าน ้า
เจา้พระยา พบการตอ้นรบัอยา่งอบอุ่นดว้ยเวลคมัดรงิก์ และรอยยิม้แบบไทยๆ เรอืส าราญล่องชมววิสองฝัง่
เจา้พระยา ใหท้า่นไดร้บัประสบการแสนโรแมนตกิ พรอ้มทานบุฟเฟตอ์าหารไทย และนานาชาต ิทีป่รุงมาอยา่ง
ดดีว้ยฝีมอืเชฟมอือาชพี 
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บริกำรบฟุเฟ่ต ์อำหำรไทย, นำนำชำติ และซีฟู้ด - น ้ำเปล่ำ, ชำ, กำแฟ  
ชมดนตรีสด -  ร ำไทย บนเรือ 

เน่ืองจำกเป็นทวัรร์ำคำโปรโมชัน่ เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเตม็จ ำนวนแล้ว ไม่สำมำรถขอยกเลิกคืนเงินทุกกรณี 
 

 

เปิดจ ำหน่ำยบตัร ตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤศจิกำยน 65 - 28 กมุภำพนัธ ์66 ยกเว้นวนัลอยกระทง, คริสตม์ำส, ส้ินปี 
 

ใช้บริกำรได้ทุกวนั ทุกวนัตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 65 - 28 กมุภำพนัธ ์66 
ค่ำบริกำร ส ำหรบัคนไทย 

รำคำผู้ใหญ่                ปกติท่ำนละ  2,500.-  ลดเหลือ   1,250.- 
รำคำเดก็ (4-10 ปี)        ปกติท่ำนละ  2,000.-  ลดเหลือ      950.- 

ค่ำบริกำร ส ำหรบัชำวต่ำงชำติ 

รำคำผู้ใหญ่                ปกติท่ำนละ  2,500.-  ลดเหลือ   1,700.- 
รำคำเดก็ (4-10 ปี)        ปกติท่ำนละ  2,000.-  ลดเหลือ   1,300.- 

 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทวัร ์และกำรยกเลิกทวัร ์ท่ีระบใุนรำยกำร 
ทัง้หมดหลงัจำกท่ำนท ำกำรจองทวัรแ์ล้ว ทำงบริษทัฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบติัตำมเง่ือนไขดงักล่ำว 

 

 

จดุให้บริกำรขึน้เรือ : ท่ำเรือริเวอรซิ์ต้ี ส่ีพระยำ (ซอยเจริญกรงุ 30) 
          ลงทะเบียน : 18.30-19.20 น.   เรือเทียบรบั : 19.30 น.    เรือเทียบส่ง : 21.30 น. 

 

รำยละเอียดกำรใช้บริกำร ล่องเรือดินเนอร ์วนัเดอรฟ์ลูเพิรล์ 
18.30-19.20 น. ลงทะเบยีนล่องเรอืบรเิวณ ท่ำเรือริเวอรซิ์ต้ี ส่ีพระยำ (ซอยเจริญกรงุ 30) เจา้หน้าทีข่องเรอื ใหก้าร 

ตอ้นรบั 
19.30 น.  เชญิทา่นลงเรอื พรอ้มบรกิารทุกทา่นดว้ยเครื่องดืม่ตอ้นรบั (Welcome Drink)  และอิม่อรอ่ยกบัอาหารแบบ 

บุฟเฟต ์อาหารไทย และนานาชาตริสเลศิ โดยฝีมอืพอ่ครวัชัน้น า ขบักล่อม และบรรเลงดนตร ีขณะล่องเรอื 
โดยนกัดนตร ีทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาต ิ (Live Music) ระหวา่งทานอาหาร ทา่นจะไดช้มววิผา่นสถานที่
ส าคญัทีน่่าสนใจ ดงันี้ ผา่นวดักลัยา วดัอรุณ วดัพระแกว้ (พระบรมมหาราชวงั) พระราชวงัเดมิของพระเจา้
ตากสนิ และสะพานป่ินเกลา้ สะพานพระราม 8  

21.30 น.     เรือวนัเดอรฟ์ลูเพิรล์  ล่องกลบัเขา้สู ่ท่ำเรือริเวอรซิ์ต้ี ส่ีพระยำ (ซอยเจริญกรงุ 30)  
อสิระเดนิทางกลบั โดยสวสัดภิาพ 
 

 Z7136

VS251022

Page 2 of 6



1 

อตัรำน้ีรวม 
✓ คา่ล่องเรอื 2 ชัว่โมง พรอ้มเครือ่งดืม่ตอ้นรบั 
✓ บรกิารอาหารบุฟเฟ่ตอ์าหารไทย อาหารนานาชาต ิและซฟู้ีด 
✓ บรกิารเครือ่งดืม่ที ่(น ้าเปล่า, ชา, กาแฟ) 
✓ การแสดงรอ้งเพลงสด, ร าไทย บนเรอื 

อตัรำน้ีไม่รวม 

 คา่เดนิทางไปทา่เรอื 
 อาหาร และเครือ่งดืม่พเิศษ ทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสรจ็เตม็รปูแบบ โปรดแจง้เจา้หน้าทีเ่มือ่ท าการ

จองทวัร)์ 
เงื่อนไขกำรจอง 
* โปรดช าระคา่บตัรทานอาหาร  ยอดเตม็จ ำนวน  หลงัจากทีไ่ดร้บัการยืน่ยนัทีน่ัง่วา่งจากเจา้หน้าทีแ่ลว้ทนัท ีพรอ้มสง่
ส าเนาบตัรประชาชน (ทีส่ะกดชือ่ และนามสกุลภาษาองักฤษ และไทย เพือ่ใชท้ าการจอง)   และหลกัฐานโอนเงนิมาไดท้ี ่
Line, Email หรอื Fax 0 2116 6423 ถงึเจา้หน้าทีผู่ด้แูลการจองทวัร ์(การไม่ช าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็
ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม ่
วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

* รำคำโปรโมชัน่ เม่ือช ำระแล้ว ไม่สำมำรถยกเลิกขอคืนเงิน  ไม่ว่ำกรณีใดๆ กต็ำม 
* โปรดน ำบตัรประชำชนตวัจริงถือไปในวนัเดินทำง 
เงื่อนไขกำรยกเลิกบริกำร   
- ไม่สามารถน าเบยีรข์ึน้เรอืได ้/ กรณีท าเหลา้, ไวน์ ขึน้เรอื คดิค่าเปิดขวด โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 
- กรณีไมไ่ปใชบ้รกิารในวนัทีก่ าหนดไว ้ขอสงวนสทิธิย์ดึคา่บรกิาร 100% 
- กรณเีปลีย่นแปลงวนัทีใ่ชบ้รกิาร  โปรดแจง้ล่วงหน้า 10 วนัท าการขึน้  
- กรณีผูเ้ดินทำงมำไม่ทนัเรือออก หรือ เลื่อนวนัล่องเรือ จะมีค่ำบริกำรเล่ือน โปรดสอบถำมค่ำบริกำรเพ่ิมเติม 
- ราคานี้ไม่สามารถใชใ้นชว่งวนัหยุดเทศกาล วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ อาท ิวนัวาเลนไทน์, เทศกาลลอยกระทง, วนัพอ่, วนัสง่
ทา้ยปีเก่าฯ 
- ทางเรอืฯรกัษามาตรฐานการควบคุม และป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 อย่างเครง่ครดั ตามมาตรฐานการรนัต ี
SHA ขอใหผู้ใ้ชบ้รกิารมัน่ใจในการเขา้ใชบ้รกิารไดอ้ย่างเตม็ที ่
- ผูใ้ชบ้รกิาร ตอ้งปฏบิตัติามกฎเกีย่วกบัมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด ทีภ่าครฐัก าหนดอยา่งเครง่ครดั 
- เน่ืองจำกเป็นทวัรร์ำคำโปรโมชัน่ เม่ือช ำระค่ำบริกำรยอดเตม็จ ำนวนแล้ว ไม่สำมำรถขอยกเลิกคืน
เงินทุกกรณี 
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บรรยำกำศบนเรือ และอำหำร 
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เพ่ือประโยชน์ของผูเ้ดินทำง โปรดศึกษำเง่ือนไขกำรจองทวัร ์และกำรยกเลิกทวัร ์ท่ีระบใุนรำยกำรทัง้หมด 
หลงัจำกท่ำนท ำกำรจองทวัรแ์ล้ว ทำงบริษทัฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบติัตำมเง่ือนไขดงักล่ำว 

 

***รำยกำรอำหำข้ำงต้นน้ีอำจเปล่ียนมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ***  

 
เงื่อนไข และควำมรบัผิดชอบ     บรษิทัเป็นเพยีงผูใ้หบ้รกิาร รบัจองแพค็เกจทวัร ์ สายการบนิ และ 
ตวัแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศ ซึง่ไมอ่าจรบัผดิชอบต่อความเสยีหายต่างๆ  ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของ
เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ อาท ิการนดัหยดุงาน  การจลาจล เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิการ
ปรบัมาตรการของสถานทีเ่ทีย่วแต่ละแหง่ทีอ่าจปิด หรอืงดเขา้ชม ฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้
ทางตรงหรอืทางออ้มเชน่ การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆฯลฯ และ
การตอบปฏเิสธการเขา้ และออกเมอืงของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 
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