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รหสัโปรแกรม : 11628 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุพเิศษ 

การลอ่งเรอืส าราญ GENTING DREAM 

ในชว่งเทศกาลสงกรานต ์เทีย่ว 2 ประเทศ (สงิคโปร-์เวยีดนาม) 

และพกัหอ้งมรีะเบยีง เพือ่ใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศทีส่ดุแสน

จะพเิศษและเปน็สว่นตวั 

 

 

 

 

สงิคโปร ์– ญาจาง(นาตรัง) – โฮจมินิห ์– สงิคโปร ์

6วัน 5คนื บนิการบนิไทย 

14-19 เมษายน 2562 

 

ราคา 32,900 บาท 
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14 เม.ย. 62  กรงุเทพฯ –ประเทศสงิคโปร ์-เรอืส าราญ GENTING DREAM           (1) 

รวมรถ รบั-สง่ไปทา่เรอื    พกัหอ้งมรีะเบยีง    รวมตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพ - สงิคโปร ์(ไปกลบั) 

รวมเที่ยว+อสิระช้อปปิง้ทีป่ระเทศสงิคโปร์ 1 วัน!      มหีวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดทัง้การเดนิทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชมวิวทะเล ณ “เมอืงญาจางหรอืนาตรงั” เป็นเมืองชายหาดช้ันเลิศของประเทศเวียดนาม ด้วยเป็นที่ต้ัง

ของชายหาดสีทองที่ทอดยาว 6 กิโลเมตร พร้อมวิวของทิวเขาเป็นฉากหลัง 

 เยือนนครโฮจิมินห์หรือ "ไซงอ่น" (Saigon) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

05.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เพ่ือ

เตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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08.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์  โดยสายการบินไทย  

 เทีย่วบนิที ่TG403 (มบีรกิารอาหารรอ้นและน้ าดืม่บนเครือ่งบนิ) 

11.15 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือมารีน่า เบย์ครูสเซนเตอร์ท าการเช็คอินขึ้น

เรือGENTING DREAMท าการติดTags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือ

ส าราญ ทุกท่านจะผ่านจุดสแกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้าน าต๋ัวเรือไปเช็กอินเพ่ือรับ Cruise 

Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทุกท่านก็จะได้ขึ้นเรือส าราญ 

 *** ก่อนทีเ่รอืส าราญจะท าการออกเดินทาง จะมีการซ้อมหนีภัยตาม

หลักสากล (Safety Drill) โดยขอใหผู้โ้ดยสารทุกท่านมารายงานตัว

ยังจุดรวมพลที่ก าหนดไว้ (Assembly Station) โดยสังเกตจุดรวม

พลของแต่ละท่านได้จาก Cruise Card ของท่าน*** 

17.00 น.  เรือส าราญ GENTING DREAM ออกจากจากท่าเรือ มารีนา่เบย์ครูสเซนเตอร์  

 ประเทศสิงคโปร์ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ อิสระพักผ่อนหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรม

ต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือส าราญ GENTING DREAM 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรือส าราญ

ตลอดการเดินทาง เพียงใช้ CRUISE CARDในการสั่งซื้อ รายละเอียดของ

แพ็คเก็จสามารถขอได้จากเจ้าหน้าท่ีบนเรือส าราญ 

 

 

 

 
 

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 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก ก าลังกาย

รับอรุณด้วยการจ๊อกกิ้งบนช้ันดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้

บริการของห้อง Fitness Centerส่วนท่านที่ช่ืนชอบการ 

ช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ 

สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้านDuty Free ซึ่ง

ราคาถูกมาก  ๆบนเรือส าราญ  GENTING DREAM

ส าหรับท่านที่ชอบการเส่ียงดวงบนเรือส าราญมีห้อง 

Casino ที่ให้ท่านลองเส่ียงโชค ทั้งนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับ

ลูกค้า เช่น การสอนเต้นร า การสอนแกะสลัก การท าอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์

ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือส าราญจัดไว้

ตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี*ท่านสามารถเช็คกิจกรรมต่างๆ ได้จาก

เอกสาร Dream Daily ที่มีให้ในห้องพักของแต่ละวัน  

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 ชมการแสดงที่ Zodiac Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

ของท่าน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 เม.ย. 62  นา่นน้ าสากล                 (2)  



5 

 

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

 เรือส าราญ GENTING DREAMเข้าสู่เมืองญาจาง (ประเทศเวียดนาม) 

 *** อิสระใหท้า่นเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝัง่ทา่นสามารถซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้ จากเคาน์เตอร์

ทัวร์บนเรือ**ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มต้น 135 SGD/PAX** 

 เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล อยู่ในจังหวัดคั้ญฮหว่า ประเทศ

เวียดนาม มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การด าน้ า ช่ือญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ 

หน่าตรัง เพราะเข้าใจว่าตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ที่จริงเป็นภาษาเวียดนาม ท่านสามารถ

เลือกช้ือทัวร์เสริม เช่น น าท่านชมวัดโพนากา (Po Nagar Cham Towers) เป็นวัดโบราณที่

ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรจามปา สร้างด้วยอิฐแดงโดด

เด่นตามศิลปะจามปาที่หาชมได้ยาก ภายในเป็นที่ สักการะ

บวงสรวงเทพธิดาผู้สร้างดินไม้ข้าวแก่ชาวโลก รูปลักษณะ

เหมือนอุมาเทวีพระมเหสีของพระวิษณุแห่งสาศนาฮินดู แต่ชาว

เวียดนามแต่งองค์ด้วยจีวรของพระพุทธศาสนา 

 *** ส าหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ*** 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  

บ่าย ท่านสามารถเลือกเที่ยวเมืองญาจางต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็

สามารถกลับมาพักผ่อนบนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่

ทางเรือได้จัดไว้เพ่ือท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness 

Center 

 *** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ  1.30 ชั่วโมง *** 

19.00 น.  เรือส าราญ GENTING DREAMออกจากท่าเรือญาจาง ประเทศเวียดนาม 

 เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือนครโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  

 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 เมษายน 62    ญาจาง(นาตรงั), ประเทศเวยีดนาม (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝัง่)   (3)  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  

  เรือส าราญ GENTING DREAMจอดทอดสมอที่เมอืงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

 *** อิสระใหท้า่นเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝัง่ทา่นสามารถซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้ จากเคาน์เตอร์

ทัวร์บนเรือ****ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มต้น 90 SGD/PAX** 

 นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า "ไซง่อน" (Saigon) ต้ังอยู่

ทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ครั้ง

หนึ่งเคยเป็นอาณานิคมของประเทศฝร่ังเศส มีการขยายวัฒนธรรมเข้ามาสู่โฮจิมินห์ในช่วงนั้น 

ตึกและอาคารส าคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โคโลเนียล ท าให้เมืองทั้งเมืองมีบรรยากาศ

คล้ายกับยุโรป.   

 *** ส าหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ*** 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  

บ่าย ท่านสามารถเลือกเที่ยวเมืองโฮจิมินห์ต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็

สามารถกลับมาพักผ่อนบนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่

ทางเรือได้จัดไว้เพ่ือท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness 

Center 

 *** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ  1.30 ชั่วโมง *** 

19.00น.  เรือส าราญ GENTING DREAMออกจากท่าเรือนครโฮจิมินห์,ประเทศเวยีดนาม เพ่ือมุ่งหน้าสู่

ท่าเรือสิงคโปร์ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  

 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 เมษายน 62      โฮจมินิห,์ ประเทศเวยีดนาม (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝัง่)  (4)  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก ก าลังกาย

รับอรุณด้วยการจ๊อกกิ้งบนช้ันดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้

บริการของห้อง Fitness Centerส่วนท่านที่ช่ืนชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไป

กับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้านDuty Free ซึ่งราคาถูก

มาก ๆบนเรือส าราญ GENTING DREAMส าหรับท่านที่ชอบการเส่ียงดวงบนเรือส าราญมี

ห้อง Casinoทั้งน้ียังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอน

เต้นร า การสอนแกะสลัก การท าอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวด

แบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือส าราญจัดไว้ตอบสนองความต้องการของ

ท่านได้เป็นอย่างดี 

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  หรือจะ

สนุกไปกับห้องKaraoke 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่ Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของ

ท่าน 

หมายเหตุ 

 ในเย็นวันนี้ ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจาก

เรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบ

เล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปต้ังแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูก

ส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น  

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

12.00 น.  เรือส าราญ GENTING DREAMเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ (ตาม

เวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ช่ัวโมง)หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือดินทางและศุลกากรแล้ว 

จากนั้นท่านรับกระเป๋าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่

ท่านได้ติดไวก้ับกระเป๋าทีท่างเรือให้มา จากนั้น 

 น าท่านเดินทางน่ังรถเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ผ่านชมเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดการผังเมืองได้

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ซึ่งล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา่

การเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ น าท่านถา่ยรูปคู่กบั เมอร์

ไลออ้น(Merlion) หรอื สิงโตทะเล สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์  โดยรูปปัน้ครึ่งสิงโตครึ่ง

19 เมษายน 62       สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ       (6)

  

18 เม.ย. 62   นา่นน้ าสากล               (5)  
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ปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพที่สวยงาม บันทึกภาพโรงละคร

ริมน้ า เอสพลานาด (Esplanade) อาคารที่มีลักษณะคลา้ยทุเรียนขนาดยักษ์ โดยมฉีากหลัง

เป็นสิงคโปรฟ์ลายเออร ์(Singapore Flyer)ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก มคีวาม

สูงเท่ากับตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตรชมทิวทัศน์ริมอ่าวที่ มารินาเบยแ์ซนด(์Marina Bay 

Sand)คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง สิงคโปร์ เป็นอาคารในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่น

ที่สุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้า ซึ่งมีรูปร่างคลา้ยเซิร์ฟบอร์ด 

(surf board) โดยมีนัยด้าน ฮวงจุ้ยในการทีจ่ะพาสิงคโปร์ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้

ด้วยดี หรือเลือก  อิสระช้อปปิ้ง ณ ยา่นการคา้ช่ือดังของสิงคโปร์ย่าน ถนนออร์ชารด์ ที่เต็มไป

ด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จาก ทัว่โลกที่สลับกัน

มาลดราคาในห้างสรรพสินค้านับสิบ ๆ แห่ง อาท ิION, 

Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset  

 ***เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาชอ้ปปิง้ อสิระอาหารกลางวนั

และค่ าตามอธัยาศยั**  

 ได้เวลาอันสมควรน าทา่นเดินทางสู่สนามบิน 

17.00 น. พร้อมที่จุดนัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ 

เพ่ือเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

22.10 20.50 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG410 

22.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

ช่วงวนัเดนิทาง 14-19 เมษายน 2562 
แบบหอ้งพกั      ผูใ้หญท่า่นละ่ 

 (พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง) 

      ผูใ้หญค่นที ่3 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

เดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ี

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

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

 

อตัรานีร้วม: 

 ห้องพักบนเรือส าราญ 5 คืน(ห้องพักแบบมีระเบียง) 

 รวมต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพ - สิงคโปร์ –กรุงเทพ (ไปกลับ)สายการบินไทย 

 ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซึ่งสายการบินมีบริการท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กโิลกรัม  

หากน้ าหนักหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสาย

การบินที่เคาน์เตอร์เช็คอนิ 

 อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ, ภาษี

ท่าเรือ 

 ทัวร์ที่สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ) 

 เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่ ากว่า 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 รบกวนช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

 ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 

 ค่าอาหารพิเศษที่ท่านส่ังเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
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 ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ  

 

การช าระเงิน  

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจ า  หลังจากมีการส ารองที่แล้ว 24 ชั่วโมงท าการ และช าระส่วนที่

เหลือก่อนเดินทาง 30 วันท าการ 

ขั้นตอนการช าระเงินมัดจ า 

1. ห้องแบบมีระเบียง  ทางบริษัทฯขอเก็บมัดจ า 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 น าหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6

เดือน 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, 

คา่ธรรมเนยีมของตัว๋และภาษนี้ ามนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอกีครัง้ 


