
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 13599 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

สัมผสัประสบการณก์ารเดนิทางสดุพเิศษ 

การลอ่งเรอืส าราญ GENTING DREAM 

น าทา่น เทีย่ว 2 ประเทศ (สงิคโปร-์อนิโดนเีซยี) พกัหอ้งแบบมหีนา้ตา่ง 

เพือ่ใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศทีส่ดุแสนจะพเิศษและเปน็สว่นตวั 

 

 

 

 

สิงคโปร ์–สุราบายา – บาหล ี– สงิคโปร ์

6วนั 5คนื โดยสายการบนิ SCOOT 

28 กรกฎาคม- 2 สงิหาคม 2562 

 



 

ราคา 29,900 บาท 
 

 

รวมรถ รบั-ส่งไปทา่เรอื    พกัหอ้งมหีนา้ตา่ง    รวมตั๋วเครือ่งบนิ กรุงเทพ – สิงคโปร(์ไปกลับ) 

รวมเทีย่ว+อสิระชอ้ปปิง้ทีป่ระเทศสิงคโปร ์1 วัน!      มีหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดทัง้การเดินทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สุราบายา (Surabaya) ประเทศอินโดนีเซีย มีวัฒนธรรมอันยาวนาน เสน่ห์อีกอย่างของสุราบายาคือ

ภูเขาไฟโบรโม่ 

 บาหลี ดินแดนนี้มีมนต์ขลัง สักครั้งต้องไป บาหลีเกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย ซึ่งมีความสวยงามด้วย

ธรรมชาติท่ีผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมท่ีไม่เหมือนใคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



28 ก.ค  62  กรุงเทพฯ - ประเทศสงิคโปร ์- เรอืส าราญ GENTING DREAM                 (1) 
 

 
 

05.00 น.  พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันท่ี 4 ประตูหมายเลข 7 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ L เพื่อ

เตรียมตัวเดินทาง และผ่านข้ันตอนการเช็คอิน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

08.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT AIR 

 เทีย่วบนิที ่TR609 (มบีรกิารอาหารรอ้นและน้ าดืม่บนเครื่องบนิ) 

12.10 น. เดินทางถึงสนามบนิชางง ีประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและข้ันตอน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือมารีน่า เบย์ครูสเซนเตอร์ท าการเช็คอินข้ึน

เรือGENTING DREAMท าการติดTags กระเป๋าและโหลด

สัมภาระของทุกท่านข้ึนเรือส าราญ ทุกท่านจะผ่านจุดสแกน

สัมภาระ จากนั้นลูกค้าน าต๋ัวเรือไปเช็กอินเพื่อรับ Cruise Card 

และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทุกท่านก็จะได้ข้ึนเรือส าราญ 

 *** ก่อนที่เรอืส าราญจะท าการออกเดนิทาง จะมีการซอ้มหนีภัย

ตาม 

หลักสากล (Safety Drill) โดยขอใหผู้้โดยสารทกุทา่นมารายงานตัวยงัจุดรวมพลที่ก าหนดไว้ 

(Assembly Station) โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ละท่านได้จาก Cruise Card ของท่าน** 

17.00 น.  เรือส าราญ GENTING DREAM ออกจากจากท่าเรือ มารีน่าเบย์ครูสเซนเตอร์  

 ประเทศสิงคโปร์ 

http://bit.ly/2NMk5YE


ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ อิสระพักผ่อนหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีได้รับการคัดสรรไว้บนเรือส าราญ GENTING DREAM 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรือส าราญ

ตลอดการเดินทาง เพียงใช้ CRUISE CARDในการส่ังซื้อ รายละเอียดของ

แพ็คเก็จสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่บนเรือส าราญ 

 

 

 
 

 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน 

หรือเลือกท่ีจะไปออก ก าลังกายรับอรุณด้วยการจ๊อกกิ้ง

บนช้ันดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควร

เลือกใช้บริการของห้อง Fitness Centerส่วนท่านท่ีช่ืน

ชอบการ 

ช้อปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ 

สินค้าท่ีระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ท่ีร้านDuty Free ซึ่งราคาถูกมาก ๆบนเรือส าราญ 

GENTING DREAMส าหรับท่านที 

ชอบการเสี่ยงดวงบนเรือส าราญมีห้อง Casino ท่ีให้ท่านลองเสี่ยงโชค ท้ังนี้ยังสามารถเข้า

คลาสต่างๆ ท่ีเรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอเต้นร า การสอนแกะสลัก การ

ท าอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอ่ืน ๆ อีก

29 ก.ค. 62                                      นา่นน้ าสากล                                                  (2) 



มากมาย ท่ีทางเรือส าราญจัดไว้ตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี*ท่าน

สามารถเช็คกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร Dream Daily ท่ีมีให้ในห้องพักของแต่ละวัน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ  

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

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

ไปกับห้องKaraoke 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงท่ี Zodiac Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

ของท่าน 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

 เรือส าราญ GENTING DREAM เข้าสู่ท่าเรือเมืองสุราบายานา (ประเทศอินโดเนเชีย) 

 *** อิสระใหท้า่นเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝัง่ท่านสามารถซือ้ทัวรล์งทอ่งเที่ยวที่ได้ จากเคาน์เตอร์

ทัวร์บนเรือ**ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มต้น 145 SGD/PAX** 

 เมืองสุราบายา (Surabaya) เมืองหลวงของชวาตะวันออกแห่งนี้นั้นเป็นหนึ่งในเมืองท่ีอยู่

ภายใต้การปกครองลักษณะพิเศษในหลายๆ เมืองของ

อินโดนีเซีย และเป็นอีกเมืองท่ีมีส่วนผสมระหว่าง

วัฒนธรรมท่ีแตกต่างไว้ได้อย่างลงตัว ท้ังสไตล์อาหรับ

และจีน และมีโบสถ์กลางเมืองท่ีสวยงาม ท่านสามารถ

เลือกช้ือทัวร์เสริม เช่น วิหาร Klenteng Sanggar 

Agung ได้รับการออกแบบอย่างประณีตพิถีพิถัน 

วิหารแห่งนี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีสร้างข้ึนอยู่ท่ี

ขอบของคาบสมุทร รูปป้ันมังกรคู่บารมีสองตนยืนเฝ้า

อยู่เหนือเทพเจ้าและเทพธิดาท่ีประตูทางออกสู่มหาสมุทร ถือเป็นทัศนียภาพท่ีสร้างแรงบันดาล

ใจได้อย่างแท้จริง 

 *** ส าหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ*** 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  

30 ก.ค.62       สรุาบายา, ประเทศอนิโดเนเชยี (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สริมบนฝั่ง)                         (3)

  



บ่าย ท่านสามารถเลือกเท่ียวเมืองสุราบายาต่อได้ หรือท่านใดท่ีเหนื่อยล้ากับการเท่ียวช่วงเช้าก็

สามารถกลับมาพักผ่อนบนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ี

ทางเรือได้จัดไว้ เพื่อท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness 

Center 

 *** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ  1.30 ชั่วโมง ***  
 

19.00 น. เรือส าราญ GENTING DREAMออกจากท่าสุราบายานา (ประเทศอินโดเนเชีย) 

 เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือบาหลี, ประเทศอินโดเนเชีย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  

 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงท่ีZodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  

  เรือส าราญ GENTING DREAM จอดทอดสมอท่ีเมืองบาหลี, ประเทศอินโดเนเชีย 

 *** อิสระใหท้า่นเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝัง่ท่านสามารถซือ้ทัวรล์งทอ่งเที่ยวที่ได้ จากเคาน์เตอร์

ทัวร์บนเรือ****ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มต้น 100 SGD/PAX** 

 “บาหลี” เป็น 1 ใน 34 จังหวัด ต้ังอยู่ตอนกลางของประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นท่ีเป็นเกาะขนาด

เล็ก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 เมือง บาหลีเป็นเมืองเรียบง่ายท่ีมีธรรมชาติสมบูรณ์และ

สวยงามมาก ทะเล ภูเขา ทะเลสาบ น้ าตก ผสมผสานกับ

ประเพณีและวัฒนธรรมแบบฉบับดั้งเดิม วัด พิธีกรรม ศิลปะ มี

เสน่ห์เหลือเกิน ท่านสามารถเลือกช้ือทัวร์เสริม เช่น ปุรา อูลัน 

ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ ว่า 

วัดอูลัน ดานู บราตัน ต้ังอยู่บริเวณกลางน้ าริมทะเลสาบบรา

ตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกค่ันด้วยปุย

เมฆสีขาว ใช้ท าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมท้ังอุทิศแด่

เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ า มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคา

ทรงสูงท่ีรียกว่าเมรุมุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ช้ัน สวยงาม

มากท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปีวัดแห่งนี้

ต้ังอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบท่ีมีมนต์ขลังฉากหลังคือทุ่งนา

ข้ันบันไดท่ีค่อยๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเท่ียวท่ีต้องการ

ธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้

31 ก.ค. 62      บาหล,ี ประเทศอนิโดเนเชยี (อสิระเลอืกซือ้ทวัร์เสรมิบนฝัง่)                          (4)  



เห็นวิวท่ีสวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไป

จนถึงทางทิศตะวันออก 

 *** ส าหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ*** 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
 

บ่าย ท่านสามารถเลือกเท่ียวเมืองบาหลีต่อได้ หรือท่านใดท่ีเหนื่อยล้ากับการเท่ียวช่วงเช้าก็

สามารถกลับมาพักผ่อนบนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ี

ทางเรือได้จัดไว้เพื่อท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness 

Center 

 *** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ  1.30 ชั่วโมง *** 

19.00น. เรือส าราญ GENTING DREAM ออกจากท่าเรือบาหลี เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือสิงคโปร์ 
 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  

 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงท่ีZodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออก ก าลังกาย

รับอรุณด้วยการจ๊อกกิ้งบนช้ันดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้

บริการของห้อง Fitness Centerส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการช้อปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไป

กับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าท่ีระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ท่ีร้านDuty Free ซึ่งราคาถูก

มาก ๆบนเรือส าราญ GENTING DREAMส าหรับท่านท่ีชอบการเสี่ยงดวงบนเรือส าราญมี

ห้อง Casinoท้ังนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ท่ีเรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอน

เต้นร า การสอนแกะสลัก การท าอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวด

แบบผ่อนคลาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีทางเรือส าราญจัดไว้ตอบสนองความต้องการของ

ท่านได้เป็นอย่างดี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

 

 

บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ 

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

สนุกไปกับห้องKaraoke 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงท่ี Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของ

ท่าน 

 หมายเหตุ 

 ในเย็นวันนี้ ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจาก

เรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นไว้ใน

กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปต้ังแต่

กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งข้ึน  
 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

10.00 น.  เรือส าราญ GENTING DREAMเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ซึ่ง

เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือดินทางและศุลกากรแล้ว จากนัน้

ท่านรับกระเป๋าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีท่ีท่านได้ติดไว้กับกระเป๋าท่ีทางเรือให้มา 

จากนั้น น าท่านเดนิทางนัง่รถเข้าสู่ตัวเมืองสงิคโปร์ ผ่านชมเมืองสิงคโปร์ ท่ีมีการจัดการผัง

เมืองได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ซึ่งล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ

ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ าสงิคโปร์ น าท่านถ่ายรูปคู่

กับ เมอรไ์ลออ้น(Merlion) หรอื สงิโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์  โดยรูปป้ันครึ่ง

สิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม 

บันทึกภาพโรงละครริมน้ า เอสพลานาด (Esplanade) อาคารท่ีมีลักษณะคล้ายทุเรียนขนาด

ยักษ์ โดยมีฉากหลังเป็นสงิคโปรฟ์ลายเออร ์(Singapore Flyer)ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ท่ีสูง

ท่ีสุดในโลก มีความสูงเท่ากับตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตรชมทิวทัศน์ริมอ่าวท่ี มารนิาเบยแ์ซนด์

(Marina Bay Sand)คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง สงิคโปร์ เป็นอาคารในสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้า ซึ่งมีรูปร่าง

คล้ายเซิร์ฟบอร์ด (surf board) โดยมีนัยด้าน ฮวงจุย้ในการท่ีจะพาสิงคโปร์ผ่านคล่ืนลมทาง

เศรษฐกิจไปได้ด้วยดี หรือเลือก  อิสระช้อปป้ิง ณ ย่านการค้าช่ือดังของสิงคโปร์ย่าน ถนน

ออรช์ารด์ ท่ีเต็มไปด้วยสีสันของสนิค้าหรูหราหลากแบรนด์จาก ท่ัวโลกท่ีสลับกันมาลดราคา

ในห้างสรรพสนิค้านับสิบ ๆ แหง่ อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 

313@Somerset  

 ***เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาชอ้ปปิง้ อสิระอาหารกลางวนัและค่ าตามอธัยาศยั**  

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

18.30 น. พร้อมท่ีจุดนัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ 

เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านข้ันตอนการเช็คอิน 

22.00 น.  
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22.00 น.  

 

 

                         เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน สกู๊ต เที่ยวบินที่ TR868 

23.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ชว่งวนัเดนิทาง 28 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2562 

แบบหอ้งพกั      ผูใ้หญท่า่นละ่ 

 (พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง) 

      ผูใ้หญค่นที ่3 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

เดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ี

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง 29,900.- 25,900.- 25,900.- 42,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตรานีร้วม: 

 ห้องพักบนเรือส าราญ 5 คืน(ห้องพกัแบบมีหน้าต่าง) 

 รวมต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพ - สิงคโปร์ –กรุงเทพ (ไปกลับ)สายการบินสกู๊ต 

 ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซึง่สายการบินมีบริการท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

หากน้ าหนักหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสาย

การบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

 อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ, ภาษี

ท่าเรือ 

 ทัวร์ท่ีสิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ) 

 เจ้าหน้าท่ีบริษัทคอยอ านวยความสะดวก 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่

อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท 

อัตรานี้ไม่รวม: 

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

ราคาเท่าผู้ใหญ่ 

 ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ300บาท/ต่อท่าน รบกวนช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

 ค่าทัวร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด 

 ค่าอาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

 

การช าระเงิน  

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจ า  หลังจากมีการส ารองที่แล้ว 1 วันท าการ และช าระส่วนที่เหลือ 

ก่อนเดินทาง 30 วันท าการ 

 

 

ขั้นตอนการช าระเงินมัดจ า 

1. ห้องแบบมีหน้าต่าง  ทางบริษัทฯขอเก็บมัดจ า 15,000บาท/ต่อท่าน 

การยกเลิก 

- หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี 

- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวัน

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

สายการบิน และเรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง 
 



หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถ

คืนค่าทัวร์ให้ได้ 

2. เนื่องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนก่อน

การท่องเท่ียวหรือระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืน

ค่าบริการได้ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีทางลูกค้า น าหนังสือเดินทางท่ีมีอายุน้อยกว่า 6

เดินทางและไม่ได้รับการอนุญาตให้ข้ึนเรือ จากกองตรวจหนังสือเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

 

 

 

ขนาดของหอ้งพกับนเรอื (เพื่อการโฆษณา) หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง (Ocean View) 

 

 

 

 

 

 

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

 

รายการและราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, 

คา่ธรรมเนยีมของตัว๋และภาษนี้ ามนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิัทอกีครัง้ 


