สัมผัสประสบการณึการเดผนทานสภดอผเถุ
การลิธนเรฟธสืาราญ GENTING DREAM

นืาทิานเทฝิฬท 2 ประเทถ (สผนใฌปรึ-ธผนฌดนฝเซฝ ฬ) อักหำธนแบบมฝหนำาติาน
เอฟิธญหำทิานโดำสัมผัสบรรฬากาถทฝิสภดแสนจะอผเถุและเป็ นสิทนตัท

สผนใฌปรึ – สภราบาฬา – บาหลฝ – สผนใฌปรึ
6 ทัน 5 ใฟน ฌดฬสาฬการบผน SCOOT
28 กรกฎาใม- 2 สผนหาใม 2562

ราคา 29,900 บาท
รทมรถ รับ-สินโปทิาเรฟธ

อักหำธนมฝหนำาติาน

รทมเทฝิฬท+ธผสระช้ธปปผ้ นทฝิประเทถสผนใฌปรึ 1 ทัน!

า ิธนบผน กรภ นเทอ - สผนใฌปรึ (โปกลับ)
รทมตัทเใรฟ
มฝหัทหนำาทัทรึดมแลตลธดทัน้ การเดผนทาน

 สุราบายา (Surabaya) ประเทศอินโดนีเซีย มีวัฒนธรรมอันยาวนาน เสน่ห์อีกอย่างของสุราบายาคือภูเขาไฟโบรโม่
 บาหลี ดินแดนนี้มีมนต์ขลัง สักครั้งต้องไป บาหลีเกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย ซึ่งมีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่
ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร

-

-

GENTING

DREAM
05.00 น.
08.40 น.
12.10 น.

17.00 น.
ค่้า

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 7 สายการบิน สกู๊ต เคาน์เตอร์ L เพื่อเตรียมตัว
เดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT AIR
เที่ยวบินที่ TR609 (มีบริการอาหารร้อนและน้้าดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึงสนามบิน ชางงี ประเทศสิ งคโปร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว น้าทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือมารีน่า เบย์ครูสเซนเตอร์ ท้าการเช็คอินขึ้นเรือGENTING DREAM
ท้าการติดTags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือส้าราญ ทุกท่านจะผ่านจุ ดสแกนสัมภาระ
จากนั้นลูกค้าน้าตั๋วเรือไปเช็กอินเพื่อรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทุกท่านก็จะได้ขึ้น
เรือส้าราญ
*** ก่อนที่เรือส้าราญจะท้าการออกเดินทาง จะมีการซ้อมหนีภัยตาม
หลักสากล (Safety Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดรวมพล
ที่ก้าหนดไว้ (Assembly Station) โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ละท่านได้จาก
Cruise Card ของท่าน***
เรือส้าราญ GENTING DREAM ออกจากจากท่าเรือ มารีน่าเบย์ครูสเซนเตอร์
ประเทศสิงคโปร์
รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ อิสระพักผ่อนหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับ
การคัดสรรไว้บนเรือส้าราญ GENTING DREAM

หมายเหตุ

เช้า

ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรือส้าราญตลอดการเดินทาง เพียงใช้
CRUISE CARDในการสั่งซื้อ รายละเอียดของแพ็คเก็จสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่บนเรือส้าราญ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก ก้าลังกายรับอรุณด้วย
การจ๊ อกกิ้ ง บนชั้ น ดาดฟ้ า หรื อ หากต้ องการฟิต ร่ า งกายท่า นควร
เลือกใช้บริการของห้อง Fitness Centerส่วนท่านที่ชื่นชอบการ
ช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่
ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้านDuty Free ซึ่งราคาถูกมาก ๆบน
เรือส้าราญ GENTING DREAMส้าหรับท่านที
ชอบการเสี่ยงดวงบนเรือส้าราญมีห้อง Casino ที่ให้ท่านลองเสี่ยงโชค ทั้งนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่
เรื อ จั ดกิจ กรรมไว้ให้ กับ ลู กค้า เช่น การสอนเต้นร้า การสอนแกะสลั ก การท้าอาหาร การสอนพับ
ผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือส้าราญจัดไว้
ตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี * ท่า นสามารถเช็ค กิจกรรมต่า งๆ ได้จากเอกสาร
Dream Daily ที่มีให้ในห้องพักของแต่ละวัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ

บ่าย

อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส้าราญ อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรื GENTING
DREAM ตามอัธยาศัย อาทิ Zouk Beach Club,Tributes,Genting Pool and Sun
Deck,Sports Pex,Rock Climbing,Roped Course and Zip line หรือจะสนุกไปกับห้อง
Karaoke

ค่า

รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ
หลังอาหารค่้า ชมการแสดงที่ Zodiac Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน

(
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ
เรือส้าราญ GENTING DREAM เข้าสู่ท่าเรือเมืองสุราบายานา (ประเทศอินโดเนเชีย)
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง ท่านสามารถซื้อทัวร์ลงท่องเทียวทีได้ จากเคาน์เตอร์ทัวร์บน
เรือ**ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริมต้น 145 SGD/PAX**
เมืองสุร าบายา (Surabaya) เมืองหลวงของชวาตะวันออกแห่งนี้นั้นเป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่ภายใต้การ
ปกครองลักษณะพิเศษในหลายๆ เมืองของอินโดนีเซีย และเป็นอีกเมืองที่มีส่วนผสมระหว่างวัฒนธรรมที่
แตกต่างไว้ได้อย่างลงตัว ทั้งสไตล์อาหรับและจีน และมีโบสถ์กลาง
เมื อ งที่ ส วยงาม ท่ า นสามารถเลื อ กชื้ อ ทั ว ร์ เ สริ ม เช่ น วิ ห าร
Klenteng Sanggar Agung ได้รับการออกแบบอย่างประณีต
พิถีพิถัน วิหารแห่งนี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สร้างขึ้นอยู่ที่ขอบ
ของคาบสมุทร รูปปั้นมังกรคู่บารมีสองตนยืนเฝ้าอยู่เหนือเทพเจ้า
และเทพธิดาที่ป ระตูทางออกสู่ มหาสมุทร ถือเป็ นทัศนียภาพที่
สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างแท้จริง
*** ส่าหรับท่านทีไม่ลงจากเรือ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ
ท่านสามารถเลือกเที่ยวเมืองสุราบายาต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถกลับมา
พักผ่ อ นบนเรื อส้ าราญได้ หรื อ เลื อกใช้ บริก ารและเข้ าร่ว มกิจกรรมต่างๆ ที่ท างเรื อได้ จัดไว้ เพื่ อท่า น
นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center
*** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ 1.30 ชัวโมง ***

19.00 น.
ค่า

เรือส้าราญ GENTING DREAMออกจากท่าสุราบายานา (ประเทศอินโดเนเชีย)
เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือบาหลี, ประเทศอินโดเนเชีย
รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ
หลังอาหารค่้า ชมการแสดงที่Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

31 ก.ค. 62 บาหลี, ประเทศอินโดเนเชีย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝัง่ )
เช้า

กลางวัน
บ่าย

(4)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ
เรือส้าราญ GENTING DREAM จอดทอดสมอที่เมืองบาหลี, ประเทศอินโดเนเชีย
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่านสามารถซื้อทัวร์ลงท่องเทียวทีได้ จากเคาน์เตอร์ทัวร์บน
เรือ****ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริมต้น 100 SGD/PAX**
“บาหลี” เป็น 1 ใน 34 จังหวัด ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่เป็นเกาะขนาดเล็ก แบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 8 เมือง บาหลีเป็นเมืองเรียบง่ายที่มีธรรมชาติสมบูรณ์และสวยงามมาก ทะเล ภูเขา
ทะเลสาบ น้้ า ตก ผสมผสานกับประเพณีและวัฒ นธรรมแบบฉบับดั้ งเดิม วัด พิธี กรรม ศิล ปะ มีเสน่ ห์
เหลือเกิน ท่านสามารถเลือกชื้อทัวร์เสริม เช่น ปุรา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือ
เรี ย กสั้ น ๆ ว่ า วั ด อู ลั น ดานู บราตั น ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณกลางน้้ า ริ ม
ทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วย
ปุย เมฆสี ขาว ใช้ท้าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี
ดานู เทพแห่งสายน้้า มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียก
ว่าเมรุมุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมากท่านจะได้สัมผัสกับ
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake
Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลังฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อยๆ
ลาดต่้ าลง เป็ น ทะเลสาบที่มี ชื่ อ เสี ย ง ซึ่ง มี รี ส อร์ ท ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิว
ที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศ
ตะวันออก
*** ส่าหรับท่านทีไม่ลงจากเรือ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ
ท่านสามารถเลือกเที่ยวเมืองบาหลีต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถกลับมา
พัก ผ่ อ นบนเรื อ ส้ า ราญได้ หรื อ เลื อ กใช้ บ ริก ารและเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ทางเรือ ได้ จัด ไว้ เพื่ อ ท่ า น
นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center

19.00 น.
ค่า

*** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ 1.30 ชัวโมง ***
เรือส้าราญ GENTING DREAM ออกจากท่าเรือบาหลี เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือสิงคโปร์
รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ
หลังอาหารค่้า ชมการแสดงที่Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

01 ส.ค. 62
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

น่านน้า้ สากล

(5)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก ก้าลังกายรับอรุณด้วย
การจ๊ อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลื อกใช้บริการของห้อง Fitness
Centerส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก
สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้านDuty Free ซึ่งราคาถูกมาก ๆบนเรือส้าราญ GENTING DREAMส้าหรับ
ท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงบนเรือส้าราญมีห้อง Casinoทั้งนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรม
ไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอนเต้นร้า การสอนแกะสลัก การท้าอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ
การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือส้าราญจัดไว้ตอบสนองความต้องการของ
ท่านได้เป็นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ
อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส้าราญ GENTING
DREAM ตามอัธยาศัย อาทิ Zouk Beach Club, Tributes, Genting Pool and Sun Deck,
Sports Pex, Rock Climbing, Roped Course and Zip line หรือจะสนุกไปกับห้องKaraoke
รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ
หลังอาหารค่้า ชมการแสดงที่ Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน
หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก้าหนดล้าดับการน้ากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน
จะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ้าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก
เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูก
ส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท้าการช้าระในวันรุ่งขึ้น

02 ส.ค. 62

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

(6)

เช้า
10.00 น.

18.30 น.
22.00 น.
23.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เรือส้าราญ GENTING DREAMเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือดินทางและศุลกากรแล้ว
จากนั้นท่านรับกระเป๋าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่ท่านได้
ติดไว้กับกระเป๋าที่ทางเรือให้มา
จากนั้ น น้ าท่า นเดิ น ทางนั่ ง รถเข้าสู่ ตัว เมืองสิ งคโปร์ ผ่ า นชมเมือ ง
สิงคโปร์ ที่มีการจัดการผั งเมืองได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สะอาด ซึ่งล้อมรอบด้วยท้าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุด
ชมวิว ริ มแม่น้ าสิ งคโปร์ น้ าท่า นถ่ายรู ปคู่กับ เมอร์ ไ ลอ้ อน(Merlion) หรื อ สิ งโตทะเล สั ญลั ก ษณ์ของ
ประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพที่
สวยงาม บันทึกภาพโรงละครริมน้้า เอสพลานาด (Esplanade) อาคารที่มีลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์
โดยมีฉากหลังเป็นสิงคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer)ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก มีความ
สูงเท่ากับตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตรชมทิวทัศน์ริมอ่าวที่ มารินาเบย์แซนด์(Marina Bay Sand)คาสิโนสุด
หรูใจกลางเมือง สิงคโปร์ เป็นอาคารในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย
อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้า ซึ่ งมีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด
(surf board) โดยมีนัยด้าน ฮวงจุ้ยในการที่จะพาสิงคโปร์
ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี หรือเลือก อิสระช้อป
ปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่าน ถนนออร์ชาร์ด ที่
เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จาก ทั่วโลกที่
สลั บ กัน มาลดราคาในห้ างสรรพสิ นค้านับสิ บ ๆ แห่ ง อาทิ
ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset
***เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศัย**
ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน
พร้อมที่จุดนัดหมาย น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์
เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน สกู๊ต เทียวบินที TR868
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ช่วงวันเดินทาง 28 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562

แบบห้องพัก

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง

ผูใ
้ หญ่ทา่ นล่ะ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง)

29,900.-

ผูใ
้ หญ่คนที่ 3
(พักกับผูใ
้ หญ่ 2 ท่าน)

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
(พักกับผูใ
้ หญ่ 2 ท่าน)

25,900.-

25,900.-

พักเดีย
่ ว

42,900.-

ธัตรานฝ้รทม:
 หำธนอักบนเรฟธสืาราญ 5 ใฟน(หำธนอักแบบมฝหนำาติาน)
า
ิธนบผน กรภ นเทอ - สผนใฌปรึ –กรภนเทอ (โปกลับ)สาฬการบผนสกมีต
 รทมตัทเใรฟ
 ใิาขนสินกระเปา าฌดฬสาร ซพิ นสาฬการบผนมฝบรผการทิานละ 1 ญบ นื้าหนักโมิเกผน 20 กผฌลกรัม
หากนื้าหนักหรฟธจืานทนขธนกระเปา าเกผนกทิาทฝิกืาหนดทิานธาจตำธนชื าระใิาญช้จิาฬฌดฬตรนกับ
สาฬการบผนทฝิเใานึเตธรึเช็ใธผน
 ธาหารบนเรฟธสืาราญ (ฬกเทำนหำธนธาหารอผเถุ), กผจกรรมและใทามบันเทผนบนเรฟธสืาราญ,
ภาุฝทิาเรฟธ
 ทัทรึทิสผฝ นใฌปรึ (ราฬละเธฝฬดตามระบภ ญนราฬการ)
 เจำาหนำาทฝิบรผุัทใธฬธืานทฬใทามสะดทก
 ใิาประกันธภ บัตผเหตภใภำมใรธนญนทนเนผนทิานละ 1,000,000 บาทซพิ นเดฎกธาฬภ ติ ืากทิา 1 ปฝ และ
ผม ำญหญิธาฬภเกผน 75 ปฝ โดำรับใทามใภำมใรธน 500,000 บาท
ธัตรานฝ้โมิรทม:
 ใิาทผปอนักนานบนเรฟธ ทิานละ SGD105 /ติธทิาน *(SGD 21/ ใฟน)* เดฎกตัน้ แติ 2 ขทบขพ้นโปใผด
ราใาเทิาผม ำญหญิ
 ใิาทผปในขับรถ มัใใภเทถกึทำธนถผิน ทิานละ300บาท/ติธทิาน รบกทนชื าระอรำธมใิาทัทรึสิทนทฝิ
เหลฟธ
 ใิาทัทรึเสรผมบนฝั ิ นตามเมฟธนติานๆ ทฝิเรฟธจธด
ิ ิมเตผมกับทานเรฟธ
 ใิาธาหารอผเถุทฝิทิานสันเอผ
 ใิาทืาหนันสฟธเดผนทาน, ใิาทฝซิาสืาหรับชาทติานชาตผ
 ใิาญช้จิาฬสิทนตัทธฟินๆ เชิ น ใิาซั กรฝด ใิาฌทรถัอทึ ใิาเใรฟิธนดฟิม ูลู
 ภาุฝมมลใิาเอผิม 7% และหัก ณ ทฝิจิาฬ 3%
การชื าระเนผน
ทานบรผุัทู จะขธเกฎบเนผน มัดจืา หลันจากมฝการสืารธนทฝิแลำท 3 ทันทืาการ และชื าระสิทนทฝิ
เหลฟธกิธนเดผนทาน 45 ทันทืาการ
ขัน้ ตธนการชื าระเนผนมัดจืา
1. หำธนแบบมฝหนำาติาน ทานบรผุัทูขธเกฎบมัดจืา 15,000บาท/ติธทิาน
การฬกเลผก

-

หากมฝการฬกเลผกทานบรผุัทู ขธสนทนสผทธผึญนการโมิใฟนเนผนทภกกรณฝ

-

ญนกรณฝทิฝมฝการเปลฝิฬนแปลนชฟิ ธผม ำเดผนทาน ผม ำฌดฬสารสามารถเปลฝิฬนชฟิ ธผม ำเดผนทานโดำกิธนทัน
เดผนทาน 45 ทัน และจะมฝใิาญช้จิาฬญนการเปลฝิฬนชฟิ ธใรัน้ ละ 3,000 บาท/ชฟิ ธ/ใรัน้ หรฟธตาม
ราใาทฝิสาฬการบผน และเรฟธเรฝฬกเกฎบใิาญช้จิาฬมาธฝกใรัน้

หมาฬเหตภ:
1. กรณฝ ทิฝเจำ าหนำ าทฝิตรทจในเขำาเมฟธนโมิธนภญาตญหำ ผมำเดผ นทานเขำ าหรฟธธธกประเทถ ทานบรผุัท ูโมิ
สามารถใฟนใิาทัทรึญหำโดำ
2. เนฟิธนจากแอใเกจเป็ นแอใเกจแบบเหมาจิาฬหากทิานโมิญช้บรผการญดๆ โมิทิาทัน้ หมดหรฟธบานสิทน
กิธนการทิ ธนเทฝิฬทหรฟ ธระหทิ านการเดผ นทานทิ ธนเทฝิฬท ทานบรผุัท จะถฟธทิ าทิ านสละสผ ทธผึ และโมิ
สามารถขธใฟนใิาบรผการโดำ
3. บรผุัทู ขธสนทนสผทธผึทฝิจะโมิรับผผดชธบใิาญช้จิาฬญดๆ ธันเกผดจากเหตภสภดทผสัฬ เชิ น ธภ บัตผเหตภ ภัฬ
ธรรมชาตผ การนัดหฬภดนาน การกิธการจลาจล การถมกปฏผเสธโมิญหำเขำาหรฟธธธกนธกประเทถ เป็ น
ตำน
4. บรผุัทู จะโมิรับผผดชธบใฟนเนผนญดๆ ทัน้ สผ้น ญนกรณฝทิฝทานลมกใำา นืาหนันสฟธเดผนทานทฝิมฝธาฬภ นำธฬ
กทิา 6เดผนทานและโมิโดำรับการธนภญาตญหำขพ้นเรฟธ จากกธนตรทจหนันสฟธเดผนทาน
5. บรผ ุั ท ู สนทนสผ ท ธผึ ญนการเปลฝิ ฬนแปลนฌปรแกรมราฬการทิ ธ นเทฝิ ฬท ฌดฬโมิ ตำ ธ นแจำ นญหำ ท ราบ
ลิทนหนำา
รายการและราคาอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว
๋ โดยสารเครือ
่ งบิน,
ค่าธรรมเนียมของตัว
๋ และภาษีนา้ มัน และอืน
่ ๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษท
ั อีกครัง้

ขนาดขธนหำธนอักบนเรฟธ (เอฟิธการฌฆุณา) หำธนอักแบบมฝหนำาติาน (Ocean View)

Ocean view 16 sq.m 1 double bed or 2 single beds1 foldaway bed 1 sofa bed

