
 

Genting Dream 

Songkran on the Cruise Vol.2 

ฉลองสงกรานต์ บนเรือส าราญ 

 

(Fullboard) 



 

แหลมฉบัง-สิงคโปร ์พร้อมพักสิงคโปร์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน 

บินหรู อยู่สบาย กับ โดยสายการบินไทย(TG) 

และสายการบิน Singapore Airline  

      

                       + 

โปรแกรมรวม ตั๋วเครื่องบิน เรือส าราญ รถรับส่ง พร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการ

เดินทาง 

 
 
 
 

วันเดนิทาง 

15-18 เมษายน 2563 
 

2-Night Cuising 
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

พ แหลมฉบงั - 17.00 

พฤ ลอ่งนา่นน า้สากล - - 

ศ สงิคโปร ์ 14.00 - 
  

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563          กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สวนลมุไนทบ์ารซ์า่ รชัดา ณ เทวาลยัสถาน(MRT ลาดพรา้ว ทางออก 1)  
08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืแหลมฉบงั (A1) โดยรถโคช้ปรับอากาศ พรอ้มบรกิารอาหารเชา้แบบ Snack Box  
 (กรณีเดนิทางไปทา่เรอืเองอาจะมคีา่ใชจ้า่ยการเพิม่เตมิในการเขา้ทา่เรอื กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 
11.00 น. เดนิทางถงึ ทา่เรอืแหลมฉบงั นําทา่นเชค็-อนิ 
  

 
 
 ขัน้ตอนการเช็ค-อนิ ทุกท่านจะไดรั้บ บตัร Cruise Card สําหรับใชบ้นเรอืจะมกีารสแกนกระเป๋าทุกท่าน

กอ่นขึน้ 
 เรอืทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรอื(Muster Drill)ตามกฏของการ

ลอ่งเรอืสากล 1 ชัว่โมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลังจากนัน้ท่านสามารถ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหาร
หลัก หรอืเลอืกรับประทานทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาตไิดต้ามอัธยาศัยหลังจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้ง
โชวห์ลัก(ท่านทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งทําการจองรอบโต๊ะที ่Box Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรี
สดตามบาร์ต่างๆทั่วทัง้ลําเรอืและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ําสากลแลว้รา้นคา้
ปลอดภาษีและคาสโินจะเปิดใหบ้รกิาร) 

จองด่วน!!! 

หมดแล้วหมดเลย 



 

 ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกจิกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้ทรปิจาก  Dream Daily 
หนังสอืพมิพป์ระจําวันทีม่รีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทา่น 

17.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื แหลมฉบงั ประเทศไทย 
***บนเรอืจะใชส้กลุเงนิสงิคโปร ์ดอลลาร ์(SGD)*** 

 
 

 ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido  ช ัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ต ัง้อยู ่บนช ัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร  Dream Dining Lower ช ัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ช ัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 
ทา่นสามารถทานไดไ้มอ่ัน้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563             ล่องน่านน  าสากล 

 

เชา้/กลางวนั  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้ 

*  หอ้งอาหาร The Lido  ช ัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ต ัง้อยู ่บนช ัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร  Dream Dining Lower ช ัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ช ัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 
ทา่นสามารถทานไดไ้มอ่ัน้ 

 

วันนีเ้รอืจะลอ่งน่านน้ําสากลตลอดทัง้วันทา่นสามารถเขา้รว่มและทํากจิกรรมตา่งๆ บนเรอืไดต้ลอด (บาง

กจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเชน่ สปา) 

กจิกรรมบนเรอืคลกิ 

 
ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

18.00 น. ตอ้นรับทุกท่านเขา้สู ่ปารต์ ีสุ้ด Exclusive พบความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานตบ์นเรอืสําราญ กับ

งาน 

 Songkran Party on the Cruise และพเิศษพบกับ ป๊อป ปองกูล ทีจ่ะทําใหท้่านไดส้นุกสนานกับ

เทศกาลแหง่ความสขุ ณ Zouk Beach Club 

 
 

 ***ทกุทา่นตอ้งเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย เชน่ คา่ทปิพนกังานบนเรอื, คา่wifi, คา่แพ็คเก็จเครือ่งดืม่ ฯลฯ 

โดยน าบตัร Cruise Card  ของทา่นไปตดิตอ่ที ่Reception ช ัน้ 6  สามารถช าระดว้ยบตัรเครดติ 

หรอืเงนิสด สกลุเงนิสงิคโปร ์ดอลลา่ห ์SGD*** 

 

 

https://www.dreamcruiseline.com/en-us/cruise-experiences/sports-recreation/


 

วันศุกร์ท่ี 17 เมษายน 2563    สิงคโปร-์มาริน่า เบย์ แซนด์-เมอร์ไลอ้อน-ช้องปิง้ถนนออร์ชาร์ด 

 
เชา้/กลางวนั ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี ้

*  หอ้งอาหาร The Lido  ช ัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ต ัง้อยู ่บนช ัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร  Dream Dining Lower ช ัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ช ัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 
ทา่นสามารถทานไดไ้มอ่ัน้ 

 

14.00 น. เรอืเทยีบท่า ณ ท่าเรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์ หลังจากทุกท่านลงจากเรอืจะ
ผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ กระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่ง 

15.30 น. นําท่านอสิระเทีย่วชมที ่มารนิา่ เบย ์แซนด(์Marina Bay Sands)เป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ของประเทศ
สงิคโปร ์ทีเ่ป็น complex ขนาดใหญ่ทีร่วมเอา รสีอรท์หรู ศูนยก์ารคา้ สวนลอยฟ้า พรอ้มสระว่ายน้ําขนาด
ใหญ ่และเป็นจดุชมววิเมอืงสงิคโปรม์มุสงูทีส่วยทีส่ดุจดุหนึง่เลยทเีดยีว ทําใหท้ีน่ี่เป็นสถานทีท่ีคุ่ณจะไดใ้ช ้

ชวีติแบบหรหูรามากทีส่ดุในประเทศสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ย อาคารสงู 55 ชัน้ 3 ตกึทีเ่ป็นหอ้งพักโรงแรม 
แลว้ประกอบดว้ยอาคารรปูตกึวางอยูท่ีด่า้นบนสดุของอาคารทัง้ 3 อกีท ีโดยทีช่ัน้บนจะมสีวนและสระว่ายน้ํา
แบบ infinity edge pool ทีเ่ป็นทีส่ดุไมใ่ชแ่คใ่นสงิคโปรแ์ตเ่ป็นอนัดับตน้ๆของโลกดว้ย 

 จากนัน้นําท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปรโ์ดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หัน
หนา้ออกทางอา่วมารน่ิา ม ีทัศนยีภาพทีส่วยงาม โดยมฉีากดา้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่
ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ยหนามทุเรยีน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา่ ซึง่ใน
อดีตเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภา ของสงิคโปร์ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตรี การเตน้รํา การแสดง ตลก มี
ทัศนยีภาพทสีวยงาม 

  

 

นําท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนออรช์ารด์ ศูนยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําและสนิคา้หลากหลาย อาท ิเช่น 
เซน็เตอรพ็์อยท,์ โรบนิสนั, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน, ทาคาชมิายา่, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซน็เตอรเ์ป็นตน้ ใหท้า่นช ้

อปป้ิงสนิคา้มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้นําต่าง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว 
ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Roland เมน ูChilli Crab 
ทีพ่กั   Hotel Grand Central orchard ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
  

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563  น  าพุแห่งความมั่งคั่ง-ไชน่าทาวน์-วัดพระเขี ยวแก้ว-IMMOutlet 

mall -สนามบิน 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านแวะชม น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่(Fountain of wealth) แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่

ตกึซันเทคซติี ้ซันเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลว่าความสําเร็จช ิน้ใหม่ หมู่ตกึซันเทค สรา้งขึน้โดยนัก
ธุรกจิชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง 
โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ไดเ้ดนิรอบ ลานน้ําพุ และไดส้ัมผัสน้ําจะพบ
โชคดแีละ ร่ํารวยตลอดปี  

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน ์ชม วดัพระเขีย้วแกว้ 
(Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระ
เขี้ย วแก ว้  ของพระพุทธ เจ า้  วั ดพระพุทธศาสนาแห่งนี้ ส ร า้ ง 
สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ังวางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 



 

ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้ง
โถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิ ีชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ 
(หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ  

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารขึน้ชือ่ Boon Tong Kee เมนขูา้วมนัไก ่
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่IMM Outlet mall เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีร่วบรวมรา้น outlet แบรนดด์ังต่างๆ ไวม้าก

ทีสุ่ดในสงิคโปร ์ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สิน้คา้ต่างๆ ตามอัธยาศัย ไมว่่าจะเป็นรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รวมถงึแบรนดด์ังๆ 

  

15.00 น. ไดเ้วลานําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิ ท่านสามารถแวะชม THE JEWEL CHANGI (ถา้มเีวลา) ตัง้อยูใ่จ
กลางท่ าอากาศยานชางงี  (ใกล้ก ับ 
Termanal 1) เกดิจากความร่วมมอืของ 
Changi Airport Group และ CapitalLand 
Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท้ีน่ี่เป็นทัง้
ศูนยก์ลางแห่งการบนิ การชอ้ปป้ิง และการ
พักผ่อนอย่างแทจ้รงิ ซึง่โดดเด่นดว้ยงาน
สถาปัตยกรรมล้ําสมัยในแบบสถาปัตยกรรม
สัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดย
ไดก้ลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบ
ชือ่ดังอยา่ง Safdie Architects (ออกแบบ 
Marina Bay Sands), Benoy และ RSP 
(ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นทีป่รกึษา
ในการออกแบบเทอร์มนิอลแห่งนี้ THE 
JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจก
ขนาดใหญ่  มพีืน้ทีท่ัง้หมดราว ๆ 134,000 
ตารางเมตร แบง่เป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชือ่มต่อไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้
โดยจุดกึง่กลางสดุของอาคารจะอลังการดว้ยน้ําตกยักษ์ (Rain Votex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมน้ํีาไหลพร่ัง
พรลูงมาจากเพดาน สูแ่อง่น้ําวนขนาดใหญด่า้นลา่ง 

 สําหรับทา่นทีเ่ดนิทางดว้ยสายการบนิSingapore Airline (SQ) 

15.30 น. นําทา่นเชค็อนิและโหลดสมัภาระ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
18.35 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพ ฯ โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES(SQ) เทีย่วบนิที ่SQ978 
  (บรกิารอาหารบนเครือ่ง)  
20.00  น. คณะเดนิทางกลับถงึ กรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ 

************************************************** 
             สําหรับทา่นทีเ่ดนิทางดว้ยสายการบนิไทย(TG) 
16.00 น. นําทา่นเชค็อนิและโหลดสมัภาระ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
20.50 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย(TG)  เทีย่วบนิที ่TG410 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
22.10  น. คณะเดนิทางกลับถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 

วนัเดนิทาง 
15-18 เมษายน 2563 

(สงกรานต)์ 
ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งเดยีวกนั 2-4 ทา่น 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเทา่กบัผูใ้หญ)่ 

 
พกัเดีย่ว 

ราคาทา่นละ ทา่นที ่1-2 
ราคาทา่นละ 

ทา่นที ่3-4 
ราคาทา่นละ 

เด็กทารก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 

ราคาทา่นละ 

หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง(Inside) 25,900.- 22,900.- 7,900.- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

29,900.- 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง(Balcony) 28,900.- 25,900.- 9,900.- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

33,900.- 

                                                                                       กรณีเด็กทารกตอ้งการทีน่ั่ง เพิม่ 2,900.- บาท 

 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิพนกังานบนเรอื SGD 42 /คน/ทรปิ (ช าระบนเรอื)*** 

 

  

 

     

 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ชําระเต็มจํานวน 100%  หลงัจากไดรั้บการยนืยนัการจอง 

2. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจํานวนหอ้งวา่งบนเรอื 

3. การไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือาหารบางมือ้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการจอง

แบบกรุ๊ป 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  
1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วัน คนืเงนิเต็มจํานวน 100 % 

2. ยกเลกิกอ่นเดนิทางตํา่กวา่ 60-45 วัน คนืเงนิ 50 % 

3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วัน เก็บเงนิเต็มจํานวน 100% 

4. ไมเ่ดนิทาง 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. สําหรับเด็กอายตํุ่ากวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื(เด็กทารกควรมอีายอุยา่งตํ่า 6 เดอืน 7 วัน) 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

INSIDE พัก 1-2 ท่าน OCEANVIEW BALCONY 

Inside พัก 3-4 ทา่น ไดจ้ะเป็นเตยีงแบบ Pullman Bed (เตยีงดงึลงมาจากเพดานหรอืขา้งผนังหอ้ง) 
**หอ้งส าหรับพัก 3-4 ทา่น มจี านวนจ ากดั กรณุาตรวจสอบหอ้งพักกอ่นท าการจอง** 



 

 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชําระเงนิ) 

2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ 

3. คา่ภาษีทา่เรอื 

4. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ รวมภาษี สงิคโปร-์กรงุเทพฯ สายการบนิตามทีกํ่าหนด 

5. คา่รถรับสง่ ไป-กลับ สนามบนิ-ทา่เรอื ตลอดจนนําเทีย่วตามรายการ 

6. หอ้งพักทีส่งิคโปร ์1 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

7. ทปิไกดท์อ้งถิน่ 

8. คา่รถรับสง่ กรงุเทพฯ-แหลมฉบงั 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าทปิส ์SGD 21 ต่อคนต่อคนื สําหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคนื สําหรับหอ้ง 

Suite หรอืสงูขึน้ไป 
2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI PACKAGE ON BOARD 
**ใชไ้ดเ้ฉพาะตอนอยูท่ีบ่นเรอืเทา่นัน้** 

1 User สามารถใชไ้ด ้2 เครือ่ง 

 




