
 

 

 

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ 
การล่องเรือส าราญ GENTING DREAM 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เที่ยว 2 ประเทศ (สิงคโปร์-เวียดนาม) 
และพักห้องมีระเบียง เพ่ือให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่สดุแสนจะ

พิเศษและเป็นสว่นตัว 

 

 

 

 

สิงคโปร์ - ญาจาง(นาตรัง) - โฮจิมินห์ - สิงคโปร์ 
6 วัน 5 คืน บินการบินไทย 
14-19 เมษายน 2562 

ราคา 32,900 บาท 
 

รวมรถ รบั-สง่ไปทา่เรอื      พกัหอ้งมรีะเบยีง      รวมต ัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพ - สงิคโปร ์(ไปกลบั) 

รวมเทีย่ว+อสิระชอ้ปป้ิงทีป่ระเทศสงิคโปร ์1 วนั!      มหีวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดท ัง้การเดนิทาง 
 

 

 

 

 

 

 ชมวิวทะเล ณ “เมอืงญาจางหรอืนาตรงั” เป็นเมืองชายหาดช้ันเลิศของประเทศเวียดนาม ด้วยเป็นที่ต้ัง

ของชายหาดสีทองที่ทอดยาว 6 กิโลเมตร พร้อมวิวของทิวเขาเป็นฉากหลัง 

 เยือนนครโฮจิมินห์หรือ "ไซงอ่น" (Saigon) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม 
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14 เม.ย. 62  กรงุเทพฯ - ประเทศสงิคโปร ์- เรอืส าราญ GENTING DREAM           (1) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

05.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ที ่4 ประตหูมายเลข 2 สายการบนิไทย เคานเ์ตอร ์D เพือ่เตรยีมตัว

เดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ 

08.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบนิไทย  

 เทีย่วบนิที ่TG403 (มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิ) 

11.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและขัน้ตอน

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทุกท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืมารนีา่ เบยค์รูสเซนเตอรท์ าการเช็คอนิขึน้เรอื

GENTING DREAMท าการตดิTags กระเป๋าและโหลดสมัภาระของทกุทา่นขึน้เรอืส าราญ ทกุทา่นจะ

ผา่นจดุสแกนสมัภาระ จากนัน้ลูกคา้น าตั๋วเรอืไปเช็กอนิเพือ่รับ Cruise Card และผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง ทกุทา่นก็จะไดข้ึน้เรอืส าราญ 

 *** กอ่นทีเ่รอืส าราญจะท าการออกเดนิทาง จะมกีารซอ้มหนภียั

ตามหลกัสากล (Safety Drill) โดยขอใหผู้โ้ดยสารทุกท่านมา

รายงานตวัยงัจุดรวมพลทีก่ าหนดไว ้(Assembly Station) โดย

สงัเกตจดุรวมพลของแตล่ะทา่นไดจ้าก Cruise Card ของทา่น*** 

17.00 น.  เรอืส าราญ GENTING DREAM ออกจากจากทา่เรอื มารน่ีาเบยค์รสูเซน

เตอร ์ 

 ประเทศสงิคโปร ์

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ อสิระพักผ่อนหรอืเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ที่

ไดรั้บการคัดสรรไวบ้นเรอืส าราญ GENTING DREAM 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

หอ้งอาหาร 3หอ้ง ทีร่วมในแพค็เกจ็  

@หอ้ง Dream Dining ชั้น7 ทา้ยเรอื (อาหารจนี/ ตะวนัตก)    

@หอ้ง Dream Dining upper ชั้น8 ทา้ยเรอื (อาหารจนี) 

@หอ้ง The Lido Buffet ชั้น16 ทา้ยเรอื (บฟุเฟต่แ์ละมังสวริัต)ิ 

 

 
 

GGGeeennntttiiinnnggg   DDDiiinnniiinnnggg   uuupppeeerrrชั้น 8 ชั้น 8 ชั้น 8    

(ท้ายเรือ)(ท้ายเรือ)(ท้ายเรือ)   

 

The Lido ชั้น 16 (ทา้ยเรอื) 

 บรกิารอาหารบปุเฟน่านาชาติ 

Dream Dining Room  ชั้น 7   

(ทา้ยเรอื) 

 บริการอาหารจนี และ

มงัสวริัต 



 

 

หมายเหต ุ ทุกท่านสามารถเลือกซือ้แพคเกจเครื่องดื่มได ้ในระหว่างที่อยู่บนเรือส าราญตลอดการ
เดนิทาง เพยีงใช ้CRUISE CARDในการสั่งซือ้ รายละเอยีดของแพ็คเก็จสามารถขอได ้
จากเจา้หนา้ทีบ่นเรอืส าราญ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัยในหอ้งพักของท่าน หรอืเลอืกทีจ่ะไปออก ก าลังกายรับอรุณ

ดว้ยการจ๊อกกิง้บนชัน้ดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใชบ้รกิารของหอ้ง 

Fitness Centerสว่นทา่นทีช่ ืน่ชอบการ 

ชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลนิไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ 

สนิคา้ทีร่ะลกึ สนิคา้แบรนดต์่าง ๆ ทีร่า้นDuty Free ซึง่ราคา

ถูกมาก ๆบนเรอืส าราญ GENTING DREAMส าหรับท่านที่

ชอบการเสีย่งดวงบนเรอืส าราญมหีอ้ง Casino ทีใ่หท้่านลอง

เสีย่งโชค ทัง้นี้ยังสามารถเขา้คลาสต่างๆ ทีเ่รอื จัดกจิกรรมไว ้

ใหก้บัลกูคา้ เชน่ การสอนเตน้ร า การสอนแกะสลัก การท าอาหาร การสอนพับผา้ขนหนูรปูสตัวต์า่ง 

ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอืน่ ๆ อกีมากมาย ที่ทางเรือส าราญจัดไวต้อบสนองความ

ตอ้งการของทา่นไดเ้ป็นอยา่งด*ีทา่นสามารถเชค็กจิกรรมตา่งๆ ไดจ้ากเอกสาร Dream Daily ที่

มใีหใ้นหอ้งพักของแตล่ะวัน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

บา่ย อสิระใหท้่านไดเ้ลือกใชบ้ริการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ  

GENTING DREAM ตามอธัยาศัย อาท ิZouk Beach Club,Tributes,Genting Pool and 

Sun Deck,Sports Pex,Rock Climbing,Roped Course and Zip line หรอืจะสนุกไปกบั

หอ้งKaraoke 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

 หลังอาหารค ่า ชมการแสดงที ่Zodiac Theatre กอ่นกลับไปพักผอ่น ณ หอ้งพักสว่นตัวของทา่น 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

15 เม.ย. 62  นา่นน า้สากล                 (2)  



 

 

 

 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

 เรอืส าราญ GENTING DREAMเขา้สูเ่มอืงญาจาง (ประเทศเวยีดนาม) 

 *** อสิระใหท้่านเลอืกซื้อทวัรเ์สรมิบนฝั่งท่านสามารถซื้อทวัรล์งท่องเทีย่วทีไ่ด ้จาก

เคานเ์ตอรท์วัรบ์นเรอื**ทวัรเ์สรมิ ONE DAY TOUR ราคาเริม่ตน้ 135 SGD/PAX** 

 เมอืงญาจาง ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล อยู่ในจังหวัดคัญ้ฮหว่า ประเทศ

เวยีดนาม มชีายหาดและทะเลทีเ่หมาะแกก่ารด าน ้า ชือ่ญาจาง คนมกัอา่นเป็น นาตรงั หรอื หนา่

ตรงั เพราะเขา้ใจวา่ตัวเขยีนเป็นภาษาองักฤษ แตท่ีจ่รงิเป็นภาษาเวยีดนาม ทา่นสามารถเลอืกชือ้ทัวร์

เสรมิ เชน่ น าท่านชมวดัโพนากา (Po Nagar Cham Towers) เป็นวัดโบราณทีไ่ดรั้บอทิธพิลมาจาก

อาณาจักรจามปา สรา้งดว้ยอฐิแดงโดดเด่นตามศลิปะจามปาทีห่าชมไดย้าก ภายในเป็นทีส่ักการะ

บวงสรวงเทพธดิาผูส้รา้งดนิไมข้า้วแก่ชาวโลก รูปลักษณะเหมอืนอุ

มาเทวพีระมเหสขีองพระวษิณุแหง่สาศนาฮนิดู แต่ชาวเวยีดนามแต่ง

องคด์ว้ยจวีรของพระพทุธศาสนา 

 *** ส าหรบัทา่นทีไ่มล่งจากเรอื*** 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ  

บา่ย ท่านสามารถเลอืกเทีย่วเมอืงญาจางต่อได ้หรอืท่านใดทีเ่หนื่อยลา้

กับการเที่ยวช่วงเชา้ก็สามารถกลับมาพักผ่อนบนเรือส าราญได ้หรือ เลือกใชบ้รกิารและเขา้ร่วม

กจิกรรมต่างๆ ทีท่างเรอืไดจั้ดไวเ้พือ่ท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลอืกใชบ้รกิารของหอ้ง Spa & 

Fitness Center 

 *** ทา่นจะตอ้งกลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกจากทา่ประมาณ  1.30 ช ัว่โมง *** 

19.00 น.  เรอืส าราญ GENTING DREAMออกจากทา่เรอืญาจาง ประเทศเวยีดนาม 

 เพือ่มุง่หนา้สูท่า่เรอืนครโฮจมินิห,์ ประเทศเวยีดนาม 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ  

 หลังอาหารค ่า ชมการแสดงทีZ่odiac Theatreกอ่นกลับไปพักผอ่น ณ หอ้งพักสว่นตัว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ  

  เรอืส าราญ GENTING DREAMจอดทอดสมอทีเ่มอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 

 *** อสิระใหท้่านเลอืกซื้อทวัรเ์สรมิบนฝั่งท่านสามารถซื้อทวัรล์งท่องเทีย่วทีไ่ด ้จาก

เคานเ์ตอรท์วัรบ์นเรอื****ทวัรเ์สรมิ ONE DAY TOUR ราคาเริม่ตน้ 90 SGD/PAX** 

 นครโฮจมินิห ์(Ho Chi Minh City) หรอืทีค่นทอ้งถิน่เรยีกกันว่า "ไซง่อน" (Saigon) ตัง้อยูท่าง

ตอนใต ้เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศเวยีดนาม มปีระวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน ครัง้หนึง่เคยเป็น

อาณานคิมของประเทศฝร่ังเศส มกีารขยายวัฒนธรรมเขา้มาสูโ่ฮจมินิหใ์นชว่งนัน้ ตกึและอาคารส าคัญ

ตา่ง ๆ ถกูสรา้งขึน้ในสไตลโ์คโลเนยีล ท าใหเ้มอืงทัง้เมอืงมบีรรยากาศคลา้ยกบัยโุรป.   

 *** ส าหรบัทา่นทีไ่มล่งจากเรอื*** 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ  

17 เมษายน 62      โฮจมินิห,์ ประเทศเวยีดนาม (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่ง) 

16 เมษายน 62    ญาจาง(นาตรงั), ประเทศเวยีดนาม (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่ง)

  



 

 

บา่ย ท่านสามารถเลอืกเทีย่วเมอืงโฮจมินิหต์่อได ้หรอืท่านใดทีเ่หนื่อยลา้กับการเทีย่วชว่งเชา้ก็สามารถ

กลับมาพักผอ่นบนเรอืส าราญได ้หรอื เลอืกใชบ้รกิารและเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ ทีท่างเรอืไดจ้ัดไวเ้พือ่

ทา่น นอกจากนีท้า่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารของหอ้ง Spa & Fitness Center 

 *** ทา่นจะตอ้งกลบัขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกจากทา่ประมาณ  1.30 ช ัว่โมง *** 

19.00น.  เรอืส าราญ GENTING DREAMออกจากท่าเรอืนครโฮจมินิห,์ประเทศเวยีดนาม เพือ่มุ่งหนา้สู่

ทา่เรอืสงิคโปร ์

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ  

 หลังอาหารค ่า ชมการแสดงทีZ่odiac Theatreกอ่นกลับไปพักผอ่น ณ หอ้งพักสว่นตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัยในหอ้งพักของท่าน หรอืเลอืกทีจ่ะไปออก ก าลังกายรับอรุณ

ดว้ยการจ๊อกกิง้บนชัน้ดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใชบ้รกิารของหอ้ง 

Fitness Centerสว่นท่านทีช่ ืน่ชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลดิเพลนิไปกับการเลอืกชม เลอืก

ซือ้ สนิคา้ที่ระลกึ สนิคา้แบรนด์ต่าง ๆ ที่รา้นDuty Free ซึง่ราคาถูกมาก ๆบนเรือส าราญ 

GENTING DREAMส าหรับทา่นทีช่อบการเสีย่งดวงบนเรอืส าราญมหีอ้ง Casinoทัง้นีย้งัสามารถ

เขา้คลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกจิกรรมไวใ้หก้ับลูกคา้ เช่น การสอนเตน้ร า การสอนแกะสลัก การ

ท าอาหาร การสอนพับผา้ขนหนูรูปสัตวต์่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

ทีท่างเรอืส าราญจัดไวต้อบสนองความตอ้งการของทา่นไดเ้ป็นอยา่งด ี

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

บา่ย อสิระใหท้่านไดเ้ลือกใช ้บริการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ  

GENTING DREAM ตามอัธยาศัย อาท ิZouk Beach Club, Tributes, Genting Pool 

and Sun Deck, Sports Pex, Rock Climbing, Roped Course and Zip line หรอืจะ

สนุกไปกบัหอ้งKaraoke 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

 หลังอาหารค ่า ชมการแสดงที ่Zodiac Theatreกอ่นกลับไปพักผอ่น ณ หอ้งพักสว่นตัวของทา่น 

หมายเหต ุ

 ในเย็นวันนี ้ทา่นจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสตีา่งๆ ซึง่เป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรอื ท่าน

จะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญว่างไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก เพราะเจา้หนา้ที่

ของเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญข่องทา่นไปตัง้แตก่ลางดกึ และบญัชคีา่ใชจ้า่ยตา่งๆ จะถกูสง่มาใหท้่านตรวจเช็คกอ่นท า

การช าระในวันรุง่ขึน้  
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

12.00 น.  เรอืส าราญ GENTING DREAMเขา้เทยีบท่าสงิคโปร ์(ตามเวลา

ทอ้งถิน่ประเทศสงิคโปรซ์ ึง่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)หลังผา่น

พิธีการตรวจหนังสือดินทางและศุลกากรแลว้ จากนั้นท่านรับ

กระเป๋าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่ท่านไดต้ิดไวก้ับ

กระเป๋าทีท่างเรอืใหม้า จากนัน้ 

 น าทา่นเดนิทางน่ังรถเขา้สูต่ัวเมอืงสงิคโปร ์ผ่านชมเมอืงสงิคโปร ์ทีม่กีารจัดการผังเมอืงไดอ้ยา่งเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาด ซึง่ลอ้มรอบดว้ยท าเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ชมถนนอ

ลซิาเบธวอรค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแม่น ้าสงิคโปร ์น าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น(Merlion) หรอื 

สงิโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หันหนา้ออกทางอา่วมาริ

นา (Marina Bay) มทีัศนียภาพทีส่วยงาม บันทกึภาพโรงละครรมิน ้าเอสพลานาด (Esplanade) 

อาคารที่มลีักษณะคลา้ยทุเรยีนขนาดยักษ์ โดยมฉีากหลังเป็นสงิคโปรฟ์ลายเออร ์(Singapore 

Flyer)ชงิชา้สวรรค์ขนาดยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงเท่ากับตกึ 42 ชัน้ หรือ 165 เมตรชม

ทวิทัศนร์มิอา่วที ่มารนิาเบยแ์ซนด(์Marina Bay Sand)คาสโินสดุหรูใจกลางเมอืง สงิคโปร ์เป็น

อาคารในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของสงิคโปร ์ประกอบดว้ย อาคาร 3 หลังและสวน

ลอยฟ้า ซึ่งมีรูปร่างคลา้ยเซิร์ฟบอร์ด (surf 

board) โดยมีนัยดา้น ฮวงจุย้ในการที่จะพา

สงิคโปรผ์่านคลื่นลมทางเศรษฐกจิไปไดด้ว้ยด ี

หรือเลือก  อสิระชอ้ปป้ิง ณ ย่านการคา้ชือ่ดัง

ของสงิคโปรย์า่น ถนนออรช์ารด์ ทีเ่ต็มไปดว้ย

สสีนัของสนิคา้หรูหราหลากแบรนดจ์าก ทั่วโลก

ทีส่ลับกนัมาลดราคาในหา้งสรรพสนิคา้นับสบิ ๆ 

แห่ง อาท ิION, Takashimaya, Tang Plaza, 

Paragon, 313@Somerset  

 ***เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั**  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.00 น. พรอ้มทีจ่ดุนัดหมาย น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซางฮ ีประเทศสงิคโปร ์

เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ 

22.12 20.50 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพมหานครโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG410 

22.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

ช่วงวนัเดนิทาง 14-19 เมษายน 2562 
 

แบบหอ้งพกั      ผูใ้หญท่า่นละ่ 

 (พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง) 

      ผูใ้หญค่นที ่3 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ป ี

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 32,900.- 27,500.- 27,500.- 44,900.- 

 

อตัรานีร้วม: 

 ห้องพักบนเรือสําราญ 5 คืน(ห้องพักแบบมีระเบียง) 

 รวมต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพ - สิงคโปร์ –กรุงเทพ (ไปกลับ)สายการบินไทย 

 ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซึ่งสายการบินมีบริการท่านละ 1 ใบ น้าํหนักไม่เกิน 30 กโิลกรัม  

หากน้ําหนักหรือจํานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กาํหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสาย

การบินที่เคาน์เตอร์เช็คอนิ 

 อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ, ภาษี

ท่าเรือ 

 ทัวร์ที่สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ) 

 เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุตํ่ากว่า 1 ป ี และผู้ใหญ่

อายุเกิน 75 ปไีด้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

อัตรานี้ไม่รวม: 

 ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ SGD105 /ต่อท่าน *(SGD 21/ คืน)* เด็กต้ังแต่ 2 ขวบขึ้นไปคิด

ราคาเท่าผู้ใหญ่ 

 ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ300บาท/ต่อท่าน รบกวนชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

 ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 

 ค่าอาหารพิเศษที่ท่านส่ังเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ  

 

การชําระเงิน  

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจํา  หลังจากมีการสํารองที่แล้ว 3 วันทําการ และชําระส่วนที่เหลือ 

ก่อนเดินทาง 45 วันทําการ 

ขั้นตอนการชําระเงินมัดจํา 

1. ห้องแบบมีระเบียง  ทางบริษัทฯขอเก็บมัดจํา 15,000บาท/ต่อท่าน 

การยกเลิก 

- หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี 



 

 

- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวัน

เดินทาง 45 วัน และจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่

สายการบิน และเรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง 

 

หมายเหตุ: 

1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถ

คืนค่าทัวร์ให้ได้ 

2. เน่ืองจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อน

การท่องเที่ยวหรือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืน

ค่าบริการได้ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีที่ทางลูกค้า นําหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6

เดินทางและไม่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นเรือ จากกองตรวจหนังสือเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

ขนาดของหอ้งพกับนเรอื (เพือ่การโฆษณา) หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง (BALCONY CABIN) 

 

 

 

 

 

Balcony Classic (BC) 20 sqm 1 double bed or 2single beds1 foldaway bed1 sofa bed 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, 

คา่ธรรมเนยีมของตัว๋และภาษนี้าํมนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอกีครัง้ 


