
 

 

 

 

สมัผสัประสบการณการเดนิทางสดุ
การลองเรอืสาํราญ

นาํทาน เทีย่ว 2 ประเทศ 
เพือ่ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะพิเศษและเปนสวนตวั

สงิคโปร –สุราบายา
6วัน 5คนื

28 กรกฎาคม

 
 

ราคา

 

สมัผสัประสบการณการเดนิทางสดุ
การลองเรอืสาํราญ GENTING DREAM

ประเทศ (สงิคโปร-อนิโดนเีซยี) พกัหองแบบมหีนาตาง
เพือ่ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะพิเศษและเปนสวนตวั

 

 
 
 

สุราบายา – บาหล ี– สงิคโปร
คนื โดยสายการบนิ SCOOT

กรกฎาคม- 2 สงิหาคม 2562
 

ราคา 29,900 บาท
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28 ก.ค  62  กรงุเทพฯ - ประเทศ

 

รวมรถ รบั-สงไปทาเรอื    พกัหองมี
รวมเที่ยว+อสิระชอปปงทีป่ระเทศ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• สุราบายา (Surabaya) ประเทศ
ภูเขาไฟโบรโม 

• บาหลี ดินแดนน้ีมีมนตขลัง สักคร้ังตองไป
ธรรมชาติที่ผสมผสานกันอยางลงตัวกับวฒันธรรม
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

05.00 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิ

08.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินชางงี
 เทีย่วบนิที ่TR609 (มบีรกิารอาหารรอนและน้าํดืม่บนเครือ่งบนิ
12.10 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิ

ศุลกากรเรียบรอยแลว 
เรือGENTING DRE
สําราญ ทุกทานจะผานจุ
Card และผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

 *** กอนที่เรือสําราญจะทําการ
หลักสากล (Safety 
ยังจุดรวมพลที่กําหนดไว
ของแตละทานไดจาก
 

ประเทศสงิคโปร - เรอืสาํราญ GENTING DREAM

พกัหองมหีนาตาง    รวมตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพ 
ประเทศสงิคโปร 1 วัน!      มหีวัหนาทวัรดแูลตลอดทัง้การเดนิทาง

 
ประเทศอินโดนีเซีย มีวัฒนธรรมอันยาวนาน เสนหอีกอยางของสุราบายาคือ

ดินแดนน้ีมีมนตขลัง สักคร้ังตองไป บาหลีเกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย ซ่ึงมีความสวยงามดวย
ธรรมชาติที่ผสมผสานกันอยางลงตัวกับวฒันธรรมที่ไมเหมือนใคร 

พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันที่ 4 ประตูหมายเลข 7 สายการบินไทย
และผานขั้นตอนการเช็คอิน 

สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน SCOOT
มบีรกิารอาหารรอนและน้าํดืม่บนเครือ่งบนิ) 

สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและขั้นตอน
ศุลกากรเรียบรอยแลว นําทุกทานเดินทางสูทาเรือมารีนา เบยครูสเซนเตอร

GENTING DREAMทําการติดTags กระเปาและโหลดสัมภาระของทุกทานขึ้นเรือ
สําราญ ทุกทานจะผานจุดสแกนสัมภาระ จากน้ันลูกคานําต๋ัวเรือ

และผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ทุกทานก็จะไดขึ้นเรือสําราญ
กอนที่เรือสําราญจะทําการออกเดินทาง จะมีการซอมหนีภัยตาม

Safety Drill) โดยขอใหผูโดยสารทุกทานมารายงานตัว
ที่กําหนดไว (Assembly Station) โดยสังเกตจุดรวมพล

ะทานไดจาก Cruise Card ของทาน*** 

2 

GENTING DREAM                 (1) 

รวมตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพ - สงิคโปร (ไปกลบั) 
มหีวัหนาทวัรดแูลตลอดทัง้การเดนิทาง 

สนหอีกอยางของสุราบายาคือ

บาหลีเกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย ซ่ึงมีความสวยงามดวย

สายการบินไทย เคานเตอร L เพ่ือ

SCOOT AIR 

หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและขั้นตอน
มารีนา เบยครูสเซนเตอรทําการเช็คอินขึ้น

กระเปาและโหลดสัมภาระของทุกทานขึ้นเรือ
เรือไปเช็กอินเพ่ือรับ Cruise 

เรือสําราญ 
ออกเดินทาง จะมีการซอมหนีภัยตาม 

โดยขอใหผูโดยสารทุกทานมารายงานตัว
งเกตจุดรวมพล
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17.00 น.  เรือสําราญ GENTING DREAM ออกจากจากทาเรือ มารีนาเบยครูสเซนเตอร  
 ประเทศสิงคโปร 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ อิสระพักผอนหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรม

ตางๆ ที่ไดรับการคัดสรรไวบนเรือสําราญ GENTING DREAM 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ ทุกทานสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได ในระหวางท่ีอยูบนเรือสําราญ
ตลอดการเดินทาง เพียงใช CRUISE CARDในการส่ังซื้อ รายละเอียดของ
แพ็คเก็จสามารถขอไดจากเจาหนาท่ีบนเรือสําราญ 

 
 
 
 

 
 
 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยในหองพักของทาน หรือเลือกที่จะไปออก กําลังกาย
รับอรุณดวยการจอกกิ้งบนช้ันดาดฟา หรือหากตองการฟตรางกายทานควรเลือกใช
บริการของหอง Fitness Centerสวนทานที่ช่ืนชอบการ 
ชอปปง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซ้ือ 
สินคาที่ระลึก สินคาแบรนดตาง ๆ ที่รานDuty Free ซ่ึงราคา
ถูกมาก ๆบนเรือสําราญ GENTING DREAMสําหรับทานที 
ชอบการเส่ียงดวงบนเรือสําราญมีหอง Casino ที่ใหทานลอง
เส่ียงโชค ทั้งน้ียังสามารถเขาคลาสตางๆ ที่เรือ จัดกิจกรรม
ไวใหกับลูกคา เชน การสอน 
 

29 ก.ค. 62                                      นานน้าํสากล                                                  (2) 
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เตนรํา การสอนแกะสลัก การทําอาหาร การสอนพับผาขนหนูรูปสัตวตาง ๆ การสอนนวด
แบบผอนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือสําราญจัดไวตอบสนองความตองการของ
ทานไดเปนอยางดี*ทานสามารถเช็คกิจกรรมตางๆ ไดจากเอกสาร Dream Daily ที่มีใหใน
หองพักของแตละวัน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
บาย อิสระใหทานไดเลือกใชบริการ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ หรือรวมเลนเกมบนเรือสําราญ 

GENTING DREAM ตามอัธยาศัย อาทิ Zouk Beach Club,Tributes,Genting Pool 
and Sun Deck,Sports Pex,Rock Climbing,Roped Course and Zip line หรือจะสนุก
ไปกับหองKaraoke 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
 หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่ Zodiac Theatre กอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัว

ของทาน 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
 เรือสําราญ GENTING DREAM เขาสูทาเรือเมืองสุราบายานา (ประเทศอินโดเนเชีย) 
 *** อิสระใหทานเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝงทานสามารถซื้อทัวรลงทองเทีย่วทีไ่ด จากเคานเตอร

ทัวรบนเรือ**ทัวรเสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มตน 145 SGD/PAX** 
 เมืองสุราบายา (Surabaya) เมืองหลวงของชวาตะวันออกแหงน้ีน้ันเปนหน่ึงในเมืองที่อยู

ภายใตการปกครองลักษณะพิเศษในหลายๆ เมืองของอินโดนีเซีย และเปนอีกเมืองที่มี
สวนผสมระหวางวัฒนธรรมที่แตกตางไวไดอยางลงตัว 
ทั้งสไตลอาหรับและจีน และมีโบสถกลางเมืองที่สวยงาม 
ทานสามารถเลือกช้ือทัวรเสริม เชน วิหาร Klenteng 
Sanggar Agung ไดรับการออกแบบอยางประณีต
พิถีพิถัน วิหารแหงน้ีจึงมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่สราง
ขึ้นอยูที่ขอบของคาบสมุทร รูปปนมังกรคูบารมีสองตนยืน
เฝาอยู เหนือเทพเจาและเทพธิดาที่ประตูทางออกสู
มหาสมุทร ถือเปนทัศนียภาพที่สรางแรงบันดาลใจได
อยางแทจริง 

 *** สําหรับทานที่ไมลงจากเรือ*** 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ  

30 ก.ค.62       สุราบายา, ประเทศอินโดเนเชยี (อิสระเลือกซื้อทวัรเสรมิบนฝง)                         (3)
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บาย ทานสามารถเลือกเที่ยวเมืองสุราบายาตอได หรือทานใดที่เหน่ือยลากับการเที่ยวชวงเชาก็

สามารถกลับมาพักผอนบนเรือสําราญได หรือ เลือกใชบริการและเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่
ทางเรือไดจัดไว เพ่ือทาน นอกจากน้ีทานสามารถเลือกใชบริการของหอง Spa & Fitness 
Center 

 *** ทานจะตองกลับขึ้นเรือกอนเวลาเรือออกจากทาประมาณ  1.30 ชั่วโมง *** 
 

19.00 น.  เรือสําราญ GENTING DREAMออกจากทาสุราบายานา (ประเทศอินโดเนเชีย) 

 เพ่ือมุงหนาสูทาเรือบาหลี, ประเทศอินโดเนเชีย 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ  
 หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่Zodiac Theatreกอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัว 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ  
  เรือสําราญ GENTING DREAM จอดทอดสมอที่เมืองบาหล,ี ประเทศอินโดเนเชีย 
 *** อิสระใหทานเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝงทานสามารถซื้อทัวรลงทองเทีย่วทีไ่ด จากเคานเตอร

ทัวรบนเรือ****ทัวรเสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มตน 100 SGD/PAX** 
 “บาหลี” เปน 1 ใน 34 จังหวัด ต้ังอยูตอนกลางของประเทศอินโดนีเซีย มีพ้ืนที่เปนเกาะขนาด

เล็ก แบงเขตการปกครองออกเปน 8 เมือง บาหลีเปนเมืองเรียบงายที่มีธรรมชาติสมบูรณและ
สวยงามมาก ทะเล ภูเขา ทะเลสาบ นํ้าตก ผสมผสานกับประเพณีและวัฒนธรรมแบบฉบับ
ดั้งเดิม วัด พิธีกรรม ศิลปะ มีเสนหเหลือเกิน ทานสามารถเลือกช้ือทัวรเสริม เชน ปุรา อูลัน 
ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกส้ันๆ วา วัดอูลัน ดานู บราตัน ต้ังอยู
บริเวณกลางนํ้าริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเปนภูเขาไฟสูง
ทะมึน บางชวงถูกคั่นดวยปุยเมฆสีขาว ใชทําพิธีทางศาสนา
พุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแดเทวี ดานู เทพแหงสายนํ้า มี
ลักษณะเดนตรงศาลาซ่ึงมีหลังคาทรงสูงที่รียกวาเมรุมุงดวย
ฟางซอนกันถึง 11 ช้ัน สวยงามมากทานจะไดสัมผัสกับอากาศ
หนาวเย็นตลอดทั้งปวัดแหงน้ีต้ังอยูริม ทะเลสาบบราตัน (Lake 
Bratan) เปนทะเลสาบที่มีมนตขลังฉากหลังคือทุงนาขั้นบันไดที่
คอยๆ ลาดตํ่าลง เปนทะเลสาบที่ มีช่ือเสียง ซ่ึงมีรีสอรทให
นักทองเที่ยวที่ตองการธรรมชาติแบบทุงหญา ทองนา และภูเขา
ไดเขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็นวิวที่ 

 

31 ก.ค. 62      บาหล,ี ประเทศอินโดเนเชีย (อสิระเลอืกซือ้ทัวรเสรมิบนฝง)                          (4)  
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   สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาตอากุง (Mount Angung) เร่ือยไปจนถึงทาง

ทิศตะวันออก 
 *** สําหรับทานที่ไมลงจากเรือ*** 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ  
 

บาย ทานสามารถเลือกเที่ยวเมืองบาหลีตอได หรือทานใดที่เหน่ือยลากับการเที่ยวชวงเชาก็
สามารถกลับมาพักผอนบนเรือสําราญได หรือ เลือกใชบริการและเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่
ทางเรือไดจัดไวเพ่ือทาน นอกจากน้ีทานสามารถเลือกใชบริการของหอง Spa & Fitness 
Center 

 *** ทานจะตองกลับขึ้นเรือกอนเวลาเรือออกจากทาประมาณ  1.30 ชั่วโมง *** 
19.00น.  เรือสําราญ GENTING DREAM ออกจากทาเรือบาหลี เพ่ือมุงหนาสูทาเรือสิงคโปร 
 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ  
 หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่Zodiac Theatreกอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัว 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยในหองพักของทาน หรือเลือกที่จะไปออก กําลังกาย
รับอรุณดวยการจอกกิ้งบนช้ันดาดฟา หรือหากตองการฟตรางกายทานควรเลือกใช
บริการของหอง Fitness Centerสวนทานที่ช่ืนชอบการชอปปง ก็สามารถเพลิดเพลินไป
กับการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคาที่ระลึก สินคาแบรนดตาง ๆ ที่รานDuty Free ซ่ึงราคาถูก
มาก ๆบนเรือสําราญ GENTING DREAMสําหรับทานที่ชอบการเส่ียงดวงบนเรือสําราญมี
หอง Casinoทั้งน้ียังสามารถเขาคลาสตางๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไวใหกับลูกคา เชน การสอน
เตนรํา การสอนแกะสลัก การทําอาหาร การสอนพับผาขนหนูรูปสัตวตาง ๆ การสอนนวด
แบบผอนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือสําราญจัดไวตอบสนองความตองการของ
ทานไดเปนอยางดี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
บาย อิสระใหทานไดเลือกใชบริการ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ หรือรวมเลนเกมบนเรือสําราญ 

GENTING DREAM ตามอัธยาศัย อาทิ Zouk Beach Club, Tributes, Genting Pool 
and Sun Deck, Sports Pex, Rock Climbing, Roped Course and Zip line หรือจะ
สนุกไปกับหองKaraoke 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
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 หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่ Zodiac Theatreกอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัวของ

ทาน 
 หมายเหตุ 

 ในเย็นวันน้ี ทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซ่ึงเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลงจาก
เรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเคร่ืองใชที่จําเปนไวใน
กระเปาเดินทางใบเล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแต
กลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น  

 
 
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
10.00 น.  เรือสําราญ GENTING DREAMเขาเทียบทาสิงคโปร (ตาม

เวลาทองถิ่นประเทศสิงคโปรซ่ึงเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
หลังผานพิธีการตรวจหนังสือดินทางและศุลกากรแลว จากน้ัน
ทานรับกระเปาและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีทีท่านไดติด
ไวกับกระเปาที่ทางเรือใหมา จากน้ัน นําทานเดินทางน่ังรถเขาสูตัวเมืองสิงคโปร ผานชมเมือง
สิงคโปร ที่มีการจัดการผังเมืองไดอยางเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาด ซ่ึงลอมรอบดวย
ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวาการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอรค ซ่ึงเปนจุดชมวิวริม
แมนํ้าสิงคโปร นําทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน(Merlion) หรอื สงิโตทะเล สัญลักษณของ
ประเทศสิงคโปร  โดยรูปปนคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา (Marina Bay) มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม บันทึกภาพโรงละครริมนํ้า เอสพลานาด (Esplanade) อาคารที่มี
ลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ โดยมีฉากหลังเปนสิงคโปรฟลายเออร (Singapore Flyer)
ชิงชาสวรรคขนาดยักษที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงเทากับ
ตึก 42 ช้ัน หรือ 165 เมตรชมทิวทัศนริมอาวที่ มารนิาเบย
แซนด(Marina Bay Sand)คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง 
สิงคโปร เปนอาคารในสถาปตยกรรมสมัยใหมที่โดดเดน
ที่สุดของสิงคโปร ประกอบดวย อาคาร 3 หลังและสวนลอย
ฟา ซ่ึงมีรูปรางคลายเซิรฟบอรด (surf board) โดยมีนัย
ดาน ฮวงจุยในการที่จะพาสิงคโปรผานคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปไดดวยด ีหรือเลือก  อิสระช
อปปง ณ ยานการคาช่ือดงัของสิงคโปรยาน ถนนออรชารด ที่เต็มไปดวยสีสันของสินคา
หรูหราหลากแบรนดจาก ทั่วโลกที่สลับกันมาลดราคาในหางสรรพสินคานับสิบ ๆ แหง อาทิ 
ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset  

 ***เพือ่ไมเปนการรบกวนเวลาชอปปง อสิระอาหารกลางวนัและค่าํตามอธัยาศยั**  
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
18.30 น. พรอมที่จุดนัดหมาย นําทานเดินทางสู สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร 

เพ่ือเตรียมตัวเดินทางและผานขั้นตอนการเช็คอิน 
22.00 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน สกูต เที่ยวบินที่ TR868 

23.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
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อตัราคาบรกิาร 
ชวงวนัเดนิทาง 28 กรกฎาคม 

แบบหองพกั      ผูใหญทานละ
 (พกั 2 ทานตอหอง

หองพกัแบบมหีนาตาง 29,900.

 
อตัรานีร้วม: 

� หองพักบนเรือสําราญ 5 คืน
� รวมต๋ัวเคร่ืองบิน กรุงเทพ - 
� คาขนสงกระเปาโดยสาร ซ่ึงสายการบินมีบริการทานละ 

หากนํ้าหนักหรือจํานวนของกระเปาเกินกวาที่กาํหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสาย
การบินที่เคานเตอรเช็คอนิ 

� อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ
ทาเรือ 

� ทัวรที่สิงคโปร (รายละเอียดตามระบุใน
� เจาหนาที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก
� คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 

อายุเกิน 75 ปไดรับความคุมครอง 

อัตรานี้ไมรวม: 
� คาทิปพนักงานบนเรือ ทานละ 

ราคาเทาผูใหญ 
� คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ
� คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด
� คาอาหารพิเศษที่ทานส่ังเพ่ิมเติมกับทางเรือ
� คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ
� คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเคร่ืองดื่ม ฯลฯ
� ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ

 

กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2562 
ผูใหญทานละ 

ทานตอหอง) 
      ผูใหญคนที ่3 
(พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 

เดก็อายตุ่าํกวา 
(พกักบัผูใหญ 

900.- 25,900.- 25,

คืน(หองพักแบบมีหนาตาง) 
 สิงคโปร –กรุงเทพ (ไปกลับ)สายการบินสกูต 

าร ซ่ึงสายการบินมีบริการทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน
หากนํ้าหนักหรือจํานวนของกระเปาเกินกวาที่กาํหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสาย

 
วนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ

รายละเอียดตามระบุในรายการ) 
เจาหนาที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก 
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทซ่ึงเด็กอายุตํ่ากวา 

ปไดรับความคุมครอง 500,000 บาท 

คาทิปพนักงานบนเรือ ทานละ SGD105 /ตอทาน *(SGD 21/ คืน)* เด็กต้ังแต 

คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ300บาท/ตอทาน รบกวนชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือ
คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด 

อาหารพิเศษที่ทานส่ังเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 
ณ ที่จาย 3 % 
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เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป 
พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 

พกัเดีย่ว 

,900.- 42,900.- 

ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม  
หากนํ้าหนักหรือจํานวนของกระเปาเกินกวาที่กาํหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสาย

กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ, ภาษี

บาทซ่ึงเด็กอายุตํ่ากวา 1 ป และผูใหญ

เด็กต้ังแต 2 ขวบขึ้นไปคิด

รบกวนชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือ 
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การชําระเงิน  

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจํา  หลังจากมีการสํารองที่แลว 3 วันทําการ และชําระสวนที่เหลือ 
กอนเดินทาง 45 วันทําการ 

ขั้นตอนการชําระเงินมัดจํา 
1. หองแบบมีหนาตาง  ทางบริษัทฯขอเก็บมัดจํา 15,000บาท/ตอทาน 

การยกเลิก 

- หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินทุกกรณี 

- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผูเดินทาง ผูโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดกอนวัน
เดินทาง 45 วัน และจะมีคาใชจายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่
สายการบิน และเรือเรียกเก็บคาใชจายมาอีกครั้ง 

 

หมายเหต:ุ 
1. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไมสามารถ

คืนคาทัวรใหได 
2. เน่ืองจากแพคเกจเปนแพคเกจแบบเหมาจายหากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกอน

การทองเที่ยวหรือระหวางการเดินทางทองเที่ยว ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิและไมสามารถขอคืน
คาบริการได 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การกอการจลาจล การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีที่ทางลูกคา นําหนังสือเดินทางที่มีอายุนอยกวา 6
เดินทางและไมไดรับการอนุญาตใหขึ้นเรือ จากกองตรวจหนังสือเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 

 
 

 
ขนาดของหองพกับนเรอื (เพือ่การโฆษณา) หองพกัแบบมหีนาตาง (Ocean View) 

 
 
 
 
 

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

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชวงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, 
คาธรรมเนยีมของตัว๋และภาษนี้าํมนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอกีครัง้ 


