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ก ำหนดกำรเดนิทำง 11-14 ธนัวำคม 2559 
 
วนัแรก     สนำมบนิดอนเมอืง – สงิคโปร ์– ทำ่เรอืสงิคโปร ์- ลงเรอื Norwegian Star                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

05:00 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิดอนเมอืง เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิ สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี อำคำรผูโ้ดยสำร
ขำออกระหวำ่งประเทศ สำยกำรบนิสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี (FD) โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่อง
บรษิทัฯ   คอยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่น ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และทีน่ ัง่กอ่น

ออกเดนิทำง 
07:00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี โดยเทีย่วบนิที ่FD359  
10:30 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิ ซำงง ีประเทศสงิคโปร ์(เวลำทอ้งถิน่ เร็วกว่ำประเทศไทย 1 ช ัว่ 

โมง) น ำทำ่นผ่ำนข ัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกรน ำทุกทำ่นเดนิทำงสู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่ำ่สุดบนเกำะสงิคโปร ์

 จากนัน้น าทา่นสู ่Vivo City หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่และดทีีส่ดุในสงิคโปร ์มรีา้นคา้มากมาย ให ้
ทกุทา่นไดอ้สิระชอ้ป  ป้ิงกอ่นขึน้เรอื ไดเ้วลาอันสมควนน าทกุทา่น สู ่ทา่เรอืสงิคโปร ์เพือ่ท าการ

เชค็อนิท ์ขึน้เรอื ส าราญ Norwegian Star สามารถเชค็อนิทไ์ดต้ัง้แตเ่วลา16.00-17.30 น. 

(ผูโ้ดยสารทกุทา่นจ าเป็นตอ้งรว่มชมการสาธติการใชอ้ปุกรณ์ความปลอดภัยตา่ง ๆ ในกรณี
ฉุกเฉนิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00น.     เรอืออกเดนิทำงจำกทำ่เรอืสงิคโปร ์ มุง่หนำ้สูน่ำ่นน ำ้สำกล   

 บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรอื   จากนัน้อสิระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆบนเรอื อาท ิชม

การแสดงสดุอลังการ หรอื น่ังฟังเพลงจบิเครือ่งดืม่เย็นๆ หรอื สนุกสนานกบัการเตน้ร า พรอ้มทัง้

เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ 

  

 

 

 

 

 

 



www.thaicruiseholiday.com AB18_FD/WRT 
 

วนัทีส่อง อสิระพกัผอ่น หรอื เลอืกท ำกจิกรรมตำ่งๆ  บนเรอืส ำรำญ Norwegian Star 
 

ใหท้กุทา่น ไดพั้กผ่อน
ตามอัธยาศัย และ เลอืกท า

กจิกรรมตา่ง ๆ พรอ้มสิง่
อ านวยความสะดวกบนเรอื ไม่
วา่จะเป็นการแขง่ขัน กฬีา การ

เตน้แอโรบคิ และ อืน่ ๆ อกี
มากมายทีเ่ราขอแนะน าใหไ้ม่
ควรพลาด คอื โรงละครขนาด

ใหญ่ กบั โชว ์ทีส่ดุแสน จะตืน่
ตา ตืน่ใจ ส าหรับทา่นที่
ตอ้งการ หนีความวุน่วาย จะ

เลอืกเดนิรับลมทะเล ในสว่น
ของพืน้ที ่ว ิง่จ๊อกกิง้ ก็ยังได ้ดี
แคไ่หน ถา้เยน็วันนัน้ ไดเ้ห็น

พระอาทติยก์ าลังตกลงทะเล สว่นในยามค ่าคนื ส าหรับนักทอ่งราตร ีก็มผัีบ และ เลาจน ์ใหไ้ดข้ยบัตัวไป
ตามเสยีงเพลง(ดรูายละเอยีดไดจ้าก Free Style Daily) 

 สง่ทกุทา่นเขา้นอน ฝันด ีราตรสีวัส หรอื ทา่นไหน ยังไมจุ่ใจกับบรรยากาศ เราขอเชญิใหคุ้ณมา
ลองมองทอ้งฟ้าในยามค ่าคนื ทีแ่สงดาว พรอ้มหยอกเยา้ และ ทักทายคุณ ก่อนสง่คุณเขา้หอ้งพัก ใน
แบบทีค่ณุเลอืก ใหท้กุทา่น พักผ่อน ตามอัธยาศัย หรอื จะ เดนิรับลม ชมทอ้งฟ้า สมัผัส ดวงดาวที ่ราย

ลอ้มบนดาดฟ้าเรอื 

บรกิำรอำหำรเชำ้ กลำงวนั เย็น และมือ้ดกึ ณ หอ้งอำหำรบนเรอืทีท่ำ่นสำมำรถเลอืกไดถ้งึ 3 หอ้ง 3 

สไตล ์

วนัทีส่ำม เกำะสมยุ, ประเทศไทย (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่ง)       

  หรอื อสิระพกัผอ่น เลอืกท ำกจิกรรมตำ่งๆ  บนเรอืส ำรำญ Norwegian Star 
07.00  น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีท่า่นสามารถ

เลอืกไดถ้งึ 3 หอ้ง 3 สไตล ์
08.00  น. เรอืเทยีบทา่ที ่ ทา่เรอืหนา้ทอน เกาะสมยุ   

อสิระลงทอ่งเทีย่วทีเ่กาะสมยุ สวรรคแ์หง่ทอ้ง
ทะเลฝ่ังอา่วไทย  หรอืหากทา่นไมป่ระสงคล์ง

เทีย่วทีฝ่ั่ง ขอเชญิทา่นเพลดิเพลนิกับกจิกรรม
ตา่ง ๆ บนเรอื ตามอัธยาศัย 

12.00  น. บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคารบนเรอื 

17.00  น. เรอืออกเดนิสู ่ทา่เรอืน ้าลกึ แหลมฉบัง  
18.00  น. บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื จากนัน้

อสิระร่วมกจิกรรมตา่งๆตามอัธยาศัยใหท้กุทา่น ไดพั้กผ่อน

ตามอัธยาศัย และ เลอืกท ากจิกรรมตา่ง ๆ พรอ้มสิง่อ านวย
ความสะดวกบนเรอื ไมว่า่จะเป็นการแขง่ขัน กฬีา การเตน้แอ

โรบคิ และ อืน่ ๆ อกีมากมายทีเ่ราขอแนะน าใหไ้มค่วรพลาด 

คอื โรงละครขนาดใหญ ่กบั โชว ์ทีส่ดุแสน จะตืน่ตา ตืน่ใจ 
ส าหรับทา่นทีต่อ้งการ หนคีวามวุน่วาย จะเลอืกเดนิรับลม

ทะเล ในสว่นของพืน้ที ่ว ิง่จ๊อกกิง้ ก็ยังได ้ดแีคไ่หน ถา้เย็นวัน
นัน้ ไดเ้ห็นพระอาทติยก์ าลังตกลงทะเล สว่นในยามค ่าคนื 
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ส าหรับนักทอ่งราตร ีก็มผัีบ และ เลาจน์ ใหไ้ดข้ยับตวัไปตามเสยีงเพลง(ดรูายละเอยีดไดจ้าก 
Free Style Daily) 

สง่ทกุทา่นเขา้นอน ฝันด ีราตรสีวัส หรอื ทา่นไหน ยังไมจุ่ใจกับบรรยากาศ เราขอเชญิใหคุ้ณมา  
           ลองมองทอ้งฟ้าในยามค ่าคนื ที่แสงดาว พรอ้มหยอกเยา้ และ ทักทายคุณ ก่อนสง่คุณเขา้ 
           หอ้งพัก ในแบบทีค่ณุเลอืก ใหท้กุท่าน พักผ่อน ตามอัธยาศัย หรอื จะ เดนิรับลม ชมทอ้งฟ้า  

          สมัผัส ดวงดาวที ่รายลอ้มบนดาดฟ้าเรอื 

            บรกิำรอำหำรเชำ้ กลำงวนั เย็น และมือ้ดกึ ณ หอ้งอำหำรบนเรอืที ่

            ทำ่นสำมำรถเลอืกไดถ้งึ 3 หอ้ง 3 สไตล ์

วนัทีส่ ี ่  ทำ่เรอืแหลมฉบงั – กรงุเทพฯ  

  07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื สนุกสนานกับสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆบนเรอื

ในชว่งสดุทา้ย 
 (กรณุาฟังประกาศจากเสยีงตามสายบนเรอื กรณีการรับหนังสอืเดนิทางคนื หรอื การวาง

กระเป๋าสมัภาระหนา้หอ้งพัก 
 ของทา่น หรอื สามารถศกึษารายละเอยีดตา่งๆไดจ้าก Free Style Daily ทีม่แีจกใหท้า่น

ทกุวนั) 
  08.00 น. เรอืเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืแหลมฉบัง อ าลาเรอืส าราญระดับโลก พรอ้มทัง้ผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและ 

 รับสมัภาระของทา่น และเดนิทางสูจ่ดุหมายตอ่ไป 
................................................................................................................................... 

หอ้งอำหำรแบบพเิศษบนเรอืทีร่วมในแพ็คเก็จ 
 หอ้ง Versailles Main Dinning Room อำหำรนำนำชำต ิ(ช ัน้ 6) 
 หอ้ง Aqua Main Dining Room  (ช ัน้ 6 กลำงเรอื) 

 หอ้ง Market Cafe  (ช ัน้ 13) 
 

 

 

 

 

 
 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิเงือ่นไขตำ่งๆ 
โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ หมำยเหต ุสำมำรถออกเดนิทำง

ไดข้ ัน้ต ำ่ 20 ทำ่นขึน้ไป 
 

ทปิส ำหรบั ไกดท์อ้งถิน่/หวัหนำ้ทวัร/์คนขบัรถ ** อตัรำกำรใหท้ปิ  โดยประมำณ วนัละ 6 SGD /ทำ่น

ลูกคำ้ / วนั 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 11-14 ธนัวำคม 2559 

 

อตัรำนีร้วม:  

1. คา่ตั๋ว เครือ่งบนิขาไป  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-สงิคโปร ์โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี และตอ้งเดนิทางไปกลับ

พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

2. คา่ภาษีสนามบนิและ คา่ภาษีน ้ามัน ณ วันที ่01 พฤศจกิายน 2559 หากทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่

จากวันดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเรยีกเก็บจากทา่นตามเป็นจรงิ 

3. คา่หอ้งพักบนเรอืส าราญตามแบบ ทีท่า่นไดท้ าการจอง และ คา่อาหารหอ้งอาหารปกต ิและกจิกรรมบนเรอื

ส าราญทีเ่ป็นแบบไมต่อ้งช าระเงนิเพิม่ สว่นของคา่ภาษีทา่เรอืไดร้วมอยูใ่นคา่บรกิารทัวรแ์ลว้ 

4. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามระบไุวใ้นรายการ (ไม่สามารถคนืเป็นเงนิได ้เนื่องจากทาง บรษัิทฯ ตอ้งจอง

และ ซือ้ตั๋วลว่งหนา้) 

5. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ ตามกฎหมายไมอ่นุญาตใหข้ับรถเกนิ 12 ช.ม. / วัน  

6. คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทยีว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ส ำหรบัผูใ้หญ ่และเด็กอำยมุำกกวำ่ 2 ปี 
สว่นทีต่อ้งช ำระเงนิเพิม่ 
คำ่ทปิส ำหรบัพนกังำนบนเรอื 

41  USD / PAX 
คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ / ไกคท์อ้งถิน่ / หวัหนำ้ทวัร ์

6 SGD / PAX 

SINGAPORE 
NORWEGIAN STAR 

4 วนั 3 คนื BY FD 
INSIDE 

OCEAN 
VIEW 

BALCONY 

รำคำผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 19,999 21,999 26,999 

รำคำส ำหรบัพกัเดีย่ว
ช ำระเงนิเพิม่ 10,000 12,000 17,000 

รำคำส ำหรบั 
ผูใ้หญ ่ทำ่นที ่ 

3 - 4 
- 19,999 19,999 

รำคำส ำหรบัเด็ก 
อำยุ 2-12 ปี 
ทำ่นที ่3 - 4 

- 19,999 19,999 
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อตัรำนีไ้มร่วม :  

1. คา่ทปิพนักงานบนเรอื 41 USD/ทา่น และ คา่ทปิพนักงานขับรถ,คา่ทปิไกดแ์ละ หัวหนา้ทัวร ์ท่านละ 6 

SGD /วัน/คน 

2. คา่ด าเนนิการท าหนังสอืเดนิทางหรอืคา่ธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมอืงส าหรับคนตา่งดา้ว 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ และ อาหารนอกเหนือจากทีร่ะบไุว ้

เงือ่นไขการเดนิทาง 

4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการ) 

 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีผูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้  

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอัน

เนื่องมาจากการลา่ชา้ของสายการบนิ,การนัดหยดุงาน,ภัยธรรมชาต,ิการก่อวนิาศภัย,การก่อจลาจล,อุบัตเิหตุ ฯลฯ 

โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่กดิภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิอาท ิสนึาม,ิแผ่นดนิไหว,ภเูขา

ไฟ,ระเบดิ,อุทกภัย,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบรษัิทฯ โดยทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิเทา่นัน้ เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ,คา่วางมัดจ าหอ้งพัก 

กำรช ำระเงนิ  

 ทางบรษัิทฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มัดจ าทัวรเ์ป็นจ านวน 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น หลังจากมกีารท า

จองส ารองทีน่ั่งแลว้ 2 วันท าการ ส าหรับการจองทัวรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน

ท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

 

กำรยกเลกิ 

• หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันท างาน มฉิะนัน้บรษัิทฯจะขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารทา่นใด แจง้ยกเลกิหลังออกตั๋วโดยสารเครือ่งบนิแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวร์

ทัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ 

• บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 
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• ส าหรับผูม้คีรรภท์ีอ่ายคุรรภไ์มเ่กนิ 24 สปัดาห ์ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ พรอ้มใบรับรองจากแพทย ์(ภาษาอังกฤษ) กอ่น

การเดนิทาง 

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ของไทยไม่
อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

• บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายอันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 


