สัมผัสประสบการณ์การเดินทางส ุดพิเศษ
การล่องเรือสาราญระดับโลก COSTA

FORTUNA

แหลมฉบัง– เกาะสมุย –สิงคโปร์
11 – 15 พฤศจิกายน 2561 (5 วัน 4 คืน)
ราคาเริม
่ ต้น

18,999

บาท

รวมรถรับส่ ง-ไปท่ าเรือแหลมฉบัง..ที่นั่งสายการบิน SQ มีจานวนจากัด
...จองก่ อน...มีสิทธิ์ก่อน...
 รวมตัว๋ เครื่ องบินสิ งคโปร์-กรุ งเทพ 1 เที่ยว
 รวมเที่ยว+อิสระช้อปปิ้ งที่สิงคโปร์ 2 วัน!
 มีหวั หน้าทัวร์ดูแลตลอดทั้งการเดินทาง

วันแรก
หมายเหตุ
08.30 น.
09.00 น.
12.00 น.

กรุ งเทพฯ – แหลมฉบัง

(1)

ฟรี รถส่ งแหลมฉบัง ส าหรั บ ท่ านที่ต้องการใช้ บริ ก ารรถรั บ-ส่ ง จาก กรุ ง เทพท่ าเรื อแหลมฉบัง กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเอเย่ นต์ ทราบล่ วงหน้ า ระหว่ างการทาจอง
พร้ อมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ แก่ท่าน
นาท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรื อแหลมฉบัง
เดินทางถึง ท่ าเรื อแหลมฉบัง (ทุกท่าน ต้ องเตรี ยมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน)
นาทุกท่านทาการเช็คอินขึ ้นเรื อ COSTA FORTUNA ที่ได้ รับฉายาว่า Museum at Sea ซึง่
เป็ นเรื อสัญชาติอิตาเลี่ ยน โดยเรื อมี ขนาด 103,000 ตัน แบ่งเป็ น 17 ชัน้ สามารถรองรั บ
ผู้โดยสารได้ มากถึง 3,470 ท่าน ที่หรู หราในสไตล์ยุโรป พร้ อมบริ การในระดับสากล บนเรื อ
สาราญท่านจะได้ พบกับความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบ เต็มอิ่มกั บอาหารสไตล์ยโุ รป และ
อาหารนานาชาติ 24 ชัว่ โมง ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหารที่ Theatre Rex รื่ น
เริ งกับการร้ องเพลงและเต้ นรา ท่านสามารถออกลีลาแดนซ์กระจายที่ Vulcania Disco **
ท่านสามารถรับทราบรายละเอี ยดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรื อสาราญ COSTA FORTUNA จะ
จัดขึ ้นในวันถัดไปได้ จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้ องพักของท่านทุกคืน**

*** ก่ อนที่เรื อสาราญจะทาการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรื อจะมีการซ้ อมหนีภัย
ตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ ผ้ ูโดยสารทุกท่ านมารายงานตัวยังจุดที่
ก าหนดไว้ โดยสั ง เกตจุ ด รวมพลของแต่ ล่ ะ ท่ า นได้ จากแผ่ น ป้ ายด้ า นหลั ง ประตู
ห้ องพักของท่ าน***
17.00 น.
เรื อสาราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรื อแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน ้าสากล
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ อิสระพักผ่อน หรื อ เลือกใช้ บริ การพร้ อม
ไปกับ ความเพลิ ด เพลิ น ในกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ การคัด สรรไว้ บ นเรื อ ส าราญ COSTA
FORTUNA
หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลื อกซื ้อแพคเกจเครื่ องดื่ มได้ ในระหว่างที่ อยู่บนเรื อสาราญตลอดการ
เดินทาง เพียงใช้ CRUISE CARD ในการสัง่ ซื ้อ รายละเอียดของแพคเกจสามารถขอได้
จากเจ้ าหน้ าที่บนเรื อสาราญ

วันทีส่ อง
เช้ า
08.00 น.

เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ ง)

(2)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
เรื อสาราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอเกาะสมุย
*** อิสระให้ ท่านเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ งที่ทางเรื อมีบริการค่ ะ***
การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้ างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาว
รอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ ภกั ดี และยังมีรถสองแถววิ่งรอบเกาะไว้
ให้ บริ การ ตังแต่
้ เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาเริ่ ม ตังแต่
้ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่
ระยะทาง ในส่วนของรถแท็กซี่ในเรื่ องของราคาตามแต่ท่านตกลงกับผู้ให้ บริ การ ไม่มีมิเตอร์
หรื อท่านใดอยากจะเช่ารถขับเองก็มีให้ บริการตังแต่
้ รถยนต์จนถึงมอเตอร์ ไซค์ ร้ านที่ให้ บริ การ
เช่ารถจะอยู่แถวๆ ท่าเรื อดอนสัก ซึง่ มีให้ ท่านเลือกใช้ บรื การหลายร้ าน ราคาก็แตกต่างกันไป

กลางวัน
บ่ าย

18.00 น.
ค่า

เริ่ มต้ นที่ มอเตอร์ ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ ไซค์รับจ้ างบนเกาะสมุยก็มี
ให้ บริการเช่นกัน แต่ราคาอาจจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อย โดยเริ่มต้ นที่ 30 บาท
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่มีชื่อเสียง
มากมายและหลากหลายรู ปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้ องตะเคียน หาดแม่นา้
หาดหน้ าทอน หินตาหินยาย น ้าตกหน้ าเหมือง วัดพระใหญ่ หรื อศูนย์ วัฒนธรรมวัดละไม
เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
ท่านสามารถเลือกเที่ ยวชมเกาะสมุยต่อได้ หรื อท่านใดที่ เหนื่ อยล้ ากับการเที่ ยวช่วงเช้ าก็
สามารถพักผ่อนบนเรื อสาราญได้ หรื อ เลือกใช้ บริ การและเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรื อได้
จัดไว้ เพื่อท่าน นอกจากนี ้ท่านสามารถเลือกใช้ บริการของห้ อง Spa & Fitness Center
*** ท่ านจะต้ องกลับขึน้ เรื อก่ อนเวลาเรื ออกจากท่ าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***
เรื อสาราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรื อเกาะสมุย เพื่อมุ่งหน้ าสู่ท่าเรื อสิงคโปร์
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่ Theatre Rex ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้ องพักส่วนตัว

วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

ล่องน่ านนา้ สากล

(3)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
อิสระให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัยในห้ องพักของท่าน หรื อเลือกที่ จะไปออก กาลังกาย
รั บ อรุ ณ ด้ วยการจ๊ อกกิ ง้ บนชัน้ ดาดฟ้า หรื อหากต้ อ งการฟิ ตร่ างกายท่ านควรเลื อ กใช้
บริ การของห้ อง Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้ อปปิ ง้ ก็สามารถเพลิดเพลินไป
กับการเลือกชม เลือกซื ้อ สินค้ าที่ระลึก สินค้ าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free ซึง่ ราคาถูก
มาก ๆ บนเรื อสาราญ COSTA FORTUNA สาหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวง บนเรื อ
สาราญมีห้อง Casino ทังนี
้ ้ยังสามารถเข้ าคลาสต่างๆ ที่เรื อ จัดกิจกรรมไว้ ให้ กับลูกค้ า
เช่น การสอนเต้ นรา การสอนแกะสลัก การทาอาหาร การสอนพับผ้ าขนหนู รูปสัตว์ต่าง ๆ
การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรื อ สาราญจัดไว้ ตอบสนอง
ความต้ องการของท่านได้ เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
อิสระให้ ท่านได้ เลือกใช้ บริ การ หรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อร่ วมเล่นเกมบนเรื อสาราญ
COSTA FORTUNA ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The
Towel Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรื อ จะสนุกไป
กับ Super Karaoke ที่ Disco
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่ Theatre Rex ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้ องพักส่วนตัวของ
ท่าน

หมายเหตุ
ในเย็นวันนี ท้ ่ านจะได้ รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋าลงจากเรื อ
ท่ านจะต้ องจัดกระเป๋าใบใหญ่ วางไว้ หน้ าห้ อง ก่ อนเที่ยงคืน โดยแยกข้ าวของเครื่ องใช้ ท่ จี าเป็ นไว้ ใน
กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้ าหน้ าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ ของท่ านไปตัง้ แต่ กลางดึก
และบัญชีค่าใช้ จ่ายต่ างๆ จะถูกส่ งมาให้ ท่านตรวจเช็คก่ อนทาการชาระในวันรุ่ งขึน้ สาหรั บท่ านที่
ต้ องการชาระผ่ านบัตรเครดิต ทางบริ ษัทเรื อจะชาร์ จค่ าใช้ จ่ายของท่ านผ่ านบัตรเครดิตที่ท่านได้
ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
วันทีส่ ี่
เช้ า
08.00 น.

สิ งคโปร์

(4)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรื อสาราญ COSTA FORTUNA
เรื อสาราญ COSTA FORTUNA เข้ าเทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาท้ องถิ่นประเทศสิงคโปร์ ซงึ่
เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือดินทางและศุลกากรแล้ ว เชิญ
ท่านรับกระเป๋ าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่ท่านได้ ติดไว้ กบั กระเป๋ าที่ทางเรื อให้ มา
จากนันน
้ าท่านเดินทางนัง่ รถเข้ าสู่ตวั เมืองสิงคโปร์ ผ่านชมเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดการผัง
เมืองได้ อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสะอาด ซึง่ ล้ อมรอบด้ วยทาเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา
และศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอร์ ค ซึง่ เป็ นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร์ นาท่าน
ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ ไลอ้ อน(Merlion) หรื อ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดย
รูปปั น้ ครึ่งสิงโตครึ่งปลานี ้หันหน้ าออกทางอ่าวมาริ นา (Marina Bay) มีทศั นียภาพที่สวยงาม
บันทึกภาพโรงละครริมน ้า
เอสพลานาด (Esplanade) อาคารที่มีลกั ษณะคล้ ายทุเรี ยนขนาดยักษ์ โดยมีฉากหลังเป็ น
สิงคโปร์ ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ชิงช้ าสวรรค์ขนาดยักษ์ ที่สงู ที่สดุ ในโลก มีความสูง
เท่ากับตึก 42 ชัน้ หรื อ 165 เมตร ชมทิวทัศน์ริมอ่าวที่ มารินาเบย์ แซนด์ (Marina Bay
Sand) คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง สิงคโปร์ เป็ นอาคารในสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่น
ที่สดุ ของสิงคโปร์ ประกอบด้ วย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้า ซึง่ มีรูปร่ างคล้ ายเซิร์ฟบอร์ ด

กลางวัน

เย็น

(surf board) โดยมีนยั ยะด้ าน ฮวงจุ้ยในการที่จะพาสิงคโปร์ ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้
ด้ วยดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช้ อปปิ ้ง ณ ย่านการค้ าชื่อดังของสิงคโปร์ ย่าน ถนนออร์ ชาร์ ด ที่เต็มไปด้ วยสีสัน
ของสินค้ าหรู หราหลากแบรนด์ จากทั่วโลกที่สลับกันมาลดราคาในห้ างสรรพสินค้ า นับ
สิบๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเช็คอินโรงแรมที่พกั (ระดับ 3 ดาว)

วันทีห่ ้ า
เช้ า

15.00 น.
18.45 น.
20.10 น.

สิ งคโปร์ – กรุงเทพฯ

(5)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระช้ อปปิ ง้ ณ ย่านการค้ าชื่อดังของสิงคโปร์ หรื อเที่ยวชมย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์
ตามอัธยาศัย
พร้ อมที่จดุ นัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์
นาท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่
SQ 978
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ

ช่ วงวันเดินทาง 11 – 15 พฤศจิกายน 2561
แบบห้ องพัก
ห้ องพักแบบไม่มีหน้ าต่าง
ห้ องพักแบบมีหน้ าต่าง
ห้ องพักแบบมีระเบียง

ผู้ใหญ่ ท่านล่ ะ
ผู้ใหญ่ คนที่ 3 และ 4 เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(พัก 2 ท่ านต่ อห้ อง) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

18,999
21,999
24,999

16,999
16,999
16,999

15,999
15,999
15,999

พักเดี่ยว

21,999
25,999
28,999

อัตรานีร้ วม:
1. ห้ องพักบนเรื อสาราญ 3 คืน (ตามแบบห้ องพักที่ท่านได้ ทาการชาระเงินมา)
2. ห้ องพักโรงแรมที่สิงคโปร์ (ระดับ 3 ดาว) 1 คืน
3. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรื อแหลมฉบัง
4. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันประหยั
้
ด สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ สายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์
5. ค่าขนส่งกระเป๋ าโดยสาร ซึง่ สายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์กาหนดน ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
หากน ้าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้ องชาระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการ
บินที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน
6. อาหารบนเรื อสาราญ (ยกเว้ นห้ องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสาราญ, ภาษี
ท่าเรื อ
7. ทัวร์ ที่สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ)
8. เจ้ าหน้ าที่บริษัทคอยอานวยความสะดวก
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต
(สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
10. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี )
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าทิปพนักงานบนเรื อ ท่านละ USD 43.50/ต่อท่าน (USD 14.5/ คืน) และ เด็กอายุ 4-12ปี ท่าน
ละ USD 22 / ต่อท่าน (ชาระบนเรื อ) ซึง่ เป็ นธรรมเนียมสาหรับการล่องเรื อสาราญ
2. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 18 SGD/ต่อท่าน
3. ค่าทัวร์ เสริมบนฝั่ งตามเมืองต่างๆ ที่เรื อจอด
4. ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิม่ เติมกับทางเรื อ
5. ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7 เปอร์ เซ็นต์ และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์

6. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซา่ สาหรับชาวต่างชาติ
7. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
การชาระเงิน

ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินมัดจา หลังจากมีการสารองที่แล้ ว 2 วันทาการ และชาระส่ วน
ที่เหลือก่อนเดินทาง 45 วันทาการ

ขั้นตอนการชาระเงินมัดจา
1. ห้ องแบบไม่ มีหน้ าต่ าง ทางบริษัทฯขอเก็บมัดจา 12,000 บาท/ต่ อท่ าน
2. ห้ องแบบมีหน้ าต่ าง ทางบริษัทฯขอเก็บมัดจา 15,000 บาท/ต่ อท่ าน
3. ห้ องแบบมีระเบียง ทางบริษัทฯขอเก็บมัดจา 18,000 บาท/ต่ อท่ าน
4. สาหรั บท่ านที่ 3 และ 4 ทางบริษัทฯขอเก็บมัดจา 12,000 บาท/ท่ าน
การยกเลิก

- หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลีย่ นชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนวันเดินทาง
45 วัน และจะมีค่าใช้ จ่ายในการเปลีย่ นชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน
และเรือเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายมาอีกครั้ง

หมายเหตุ:
1. กรณี ที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้ ผ้ ูเดินทางเข้ าหรื อออกประเทศ ทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถคืนค่าทัวร์ ให้ ได้
2. เนื่องจากแพคเกจเป็ นแพคเกจแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ก่อนการท่องเที่ยวหรื อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริการได้ รวมทังในส่
้ วนของรถรับส่งไปท่าเรื อแหลมฉบัง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิ ด จากเหตุสุด วิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่ทางลูกค้ า นาหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6
เดือนมาเดินทาง และไม่ได้ รับการอนุญาตให้ ขึ ้นเรื อ จากทางกองตรวจหนังสือเดินทาง ณ ท่าเรื อ
แหลมฉบัง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่ องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั ง้

ขนาดของห้ องพักบนเรื อ (เพื่อการโฆษณา)
ห้ องพักแบบไม่ มีหน้ าต่ าง (INSIDE CABIN)

Inside Classic (IC) 13.9 sq m (149.6 sq ft) 1 double bed or 2 single beds 2 foldaway beds
ห้ องพักแบบมีหน้ าต่ าง (OCEAN VIEW CABIN)

Ocean view Classic (EC) 17.7 sq m (190.52 sq ft)1 double bed or 2 single beds1 foldaway bed window

ห้ องพักแบบมีระเบียง (BALCONY CABIN)

Balcony Classic (BC) 20.4 sq m (219.58 sq ft)1 double bed or 2 single beds1 foldaway bed1 sofa bed

