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เที่ยว 2 ประเทศ สิงคโปร์ - อินโดนีเซีย ล่องเรือส ำรำญ Genting Dream  
เส้นทำง สิงคโปร ์- สุรำบำยำ - บำหลี - สิงคโปร์ 6 วัน 5 คืน 

โดยสำยกำรบิน สกู๊ตแอร์ไลน์ 
พักห้องแบบมีหน้ำต่ำง เพื่อให้ท่ำนไดส้ัมผสับรรยำกำศท่ีสุดแสนจะพิเศษและเป็นส่วนตัว 

 
 
 
 

รวมรถ รับ-ส่งไปท่ำเรอื    พักห้องมีหน้ำต่ำง        รวมตั๋วเครื่องบนิ กรุงเทพ - สิงคโปร ์(ไปกลับ) 
รวมเที่ยว+อสิระ ชอ้ปปิ้งที่ประเทศสิงคโปร์ 1 วัน!   มีหัวหน้ำทัวร์ดแูลตลอดทั้งกำรเดินทำง 

สุรำบำยำ (Surabaya) ประเทศอินโดนีเซีย มีวัฒนธรรมอันยาวนาน เสน่ห์อีกอย่างของสุราบายาคือภูเขาไฟโบรโม่ 

บำหลี ดินแดนนี้มีมนต์ขลัง สักครั้งต้องไป บาหลีเกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย ซึ่งมีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลง

ตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ท่ำนละ SGD105 ต่อท่ำน (SGD 21 ต่อคืน) 
เด็กตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปคิดรำคำเท่ำผู้ใหญ่ 

ไม่รวม ค่ำทิปคนขับรถ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 300 บำท ต่อท่ำน รบกวนช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ไม่รวม ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 28ก.ค.-2ส.ค.62                  รำคำเริ่มที่ 29,900 บำท  (พักห้องมหีน้ำต่ำง) 
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28 ก.ค  62  กรุงเทพฯ - ประเทศสิงคโปร์ - เรือส ำรำญ GENTING DREAM 

05.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 7 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ L เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง 
และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

08.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT AIR เที่ยวบินที่ TR609  
 (มีบริกำรอำหำรร้อนและน้ ำดื่มบนเครื่องบิน) 
12.10 น. เดินทางถึงสนำมบินชำงงี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว น าทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือมำรีน่ำ เบย์ครูสเซนเตอร์ท าการเช็คอินขึ้นเรือGENTING DREAMท าการติด
Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือส าราญ ทุกท่านจะผ่านจุดสแกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้าน าตั๋ว
เรือไปเช็กอินเพื่อรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทุกท่านก็จะได้ขึ้นเรือส าราญ 

 
 
 
            
 
 

  *** ก่อนที่เรือส ำรำญจะท ำกำรออกเดินทำง จะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลักสำกล (Safety Drill) โดยขอให้ผู้โดยสำร
ทุกท่ำนมำรำยงำนตัวยังจุดรวมพลที่ก ำหนดไว้ (Assembly Station) โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ละท่ำนได้จำก 
Cruise Card ของท่ำน** 

17.00 น.  เรือส าราญ GENTING DREAM ออกจากจากท่าเรือ มารีน่าเบย์ครูสเซนเตอร์  ประเทศสิงคโปร์ 
ค่ ำ  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ อิสระพักผ่อนหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้

บนเรือส าราญ GENTING DREAM 
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หมำยเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรือส าราญตลอดการเดินทาง  เพียงใช้ CRUISE 
CARDในการสั่งซื้อ รายละเอียดของแพ็คเก็จสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่บนเรือส าราญ 

 
 

 
 
 
 

29 ก.ค. 62  เรือล่องน่ำนน้ ำสำกล                                                   

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก 
ก าลังกายรับอรุณด้วยการจ๊อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกาย
ท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง Fitness Centerส่วนท่านที่ชื่นชอบการ 
ช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้า
แบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้านDuty Free ซึ่งราคาถูกมาก ๆบนเรือส าราญ GENTING 
DREAMส าหรับท่านทีชอบการเสี่ยงดวงบนเรือส าราญมีห้อง Casino ที่ให้ท่านลองเสี่ยงโชค ทั้งนี้ยังสามารถเข้า
คลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอเต้นร า การสอนแกะสลัก การท าอาหาร การสอนพับ
ผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือส าราญจัดไว้ตอบสนองความ
ต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี*ท่านสามารถเช็คกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร Dream Daily ที่มีให้ในห้องพักของ
แต่ละวัน  

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
บ่ำย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ  GENTING DREAM ตาม

อัธยาศัย อาทิ Zouk Beach Club,Tributes,Genting Pool and Sun Deck,Sports Pex,Rock 
Climbing,Roped Course and Zip line หรือจะสนุกไปกับห้องKaraoke 

ค่ ำ  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
  หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่ Zodiac Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 
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30 ก.ค.62       สุรำบำยำ, ประเทศอินโดเนเชีย (อิสระเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่ง)                          

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
  เรือส าราญ GENTING DREAM เข้ำสู่ท่ำเรือเมืองสุรำบำยำนำ (ประเทศอินโดเนเชีย) 

  *** อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่ำนสำมำรถซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้ จำกเคำน์เตอร์ทัวร์บนเรือ 
 ** ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR รำคำเริ่มต้น 145 SGD/PAX** 
  เมืองสุรำบำยำ (Surabaya) เมืองหลวงของชวาตะวันออกแห่งนี้นั้นเป็นหนึ่ง

ในเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองลักษณะพิเศษในหลายๆ เมืองของ
อินโดนีเซีย และเป็นอีกเมืองที่มีส่วนผสมระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างไว้ได้
อย่างลงตัว ทั้งสไตล์อาหรับและจีน และมีโบสถ์กลางเมืองที่สวยงาม ท่าน
สามารถเลือกชื้อทัวร์เสริม เช่น วิหาร Klenteng Sanggar Agung ได้รับการ
ออกแบบอย่างประณีตพิถีพิถัน วิหารแห่งนี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สร้างขึ้นอยู่ที่ขอบของคาบสมุทร รูปปั้นมังกร
คู่บารมีสองตนยืนเฝ้าอยู่เหนือเทพเจ้าและเทพธิดาที่ประตูทางออกสู่มหาสมุทร ถือเป็นทัศนียภาพที่สร้างแรงบันดาลใจได้
อย่างแท้จริง 

  *** ส ำหรับท่ำนที่ไม่ลงจำกเรือ*** 
กลำงวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
บ่ำย  ท่านสามารถเลือกเที่ยวเมืองสุรำบำยำต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถกลับมาพักผ่อนบนเรือ

ส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้ เพ่ือท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้
บริการของห้อง Spa & Fitness Center 

  *** ท่ำนจะต้องกลับข้ึนเรือก่อนเวลำเรือออกจำกท่ำประมำณ  1.30 ชั่วโมง *** 
19.00 น.  เรือส าราญ GENTING DREAMออกจากท่าสุรำบำยำนำ (ประเทศอินโดเนเชีย) เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือบำหล,ี 
   ประเทศอินโดเนเชีย 

ค่ ำ  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
  หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 
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31 ก.ค. 62      บำหล,ี ประเทศอินโดเนเชีย (อิสระเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่ง)                           
เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
  เรือส าราญ GENTING DREAM จอดทอดสมอที่เมืองบาหลี, ประเทศอินโดเนเชีย 

 *** อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่ำนสำมำรถซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้ จำกเคำน์เตอร์ทัวร์บนเรือ****
ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR รำคำเริ่มต้น 100 SGD/PAX** 
 “บำหลี” เป็น 1 ใน 34 จังหวัด ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศอินโดนีเซีย มีพ้ืนที่
เป็นเกาะขนาดเล็ก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 เมือง บาหลีเป็นเมืองเรียบ
ง่ายที่มีธรรมชาติสมบูรณ์และสวยงามมาก ทะเล ภูเขา ทะเลสาบ น้ าตก 
ผสมผสานกับประเพณีและวัฒนธรรมแบบฉบับดั้งเดิม วัด พิธีกรรม ศิลปะ มีเสน่ห์
เหลือเกิน ท่านสามารถเลือกชื้อทัวร์เสริม เช่น ปุรำ อูลัน ดำนู บรำตัน (Pura 
Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดอูลัน ดำนู บรำตัน ต้ังอยู่บริเวณ
กลางน้ าริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วย
ปุยเมฆสีขาว ใช้ท าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ า มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมี
หลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุมุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมากท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลังฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อยๆ 
ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้
เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง 
(Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออก 

 *** ส ำหรับท่ำนที่ไม่ลงจำกเรือ*** 
กลำงวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
บ่ำย ท่านสามารถเลือกเที่ยวเมืองบาหลีต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถกลับมาพักผ่อนบนเรือ

ส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพ่ือท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้
บริการของห้อง Spa & Fitness Center 

 *** ท่ำนจะต้องกลับข้ึนเรือก่อนเวลำเรือออกจำกท่ำประมำณ  1.30 ชั่วโมง *** 
19.00น.  เรือส าราญ GENTING DREAM ออกจากท่าเรือบาหลี เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือสิงคโปร์ 
ค่ ำ  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
 หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 
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01 ส.ค. 62     น่ำนน้ ำสำกล                                                   

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก ก าลังกายรับอรุณด้วยการจ๊อกกิ้งบน
ชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง Fitness Centerส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้
อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้านDuty Free ซึ่ง
ราคาถูกมาก ๆบนเรือส าราญ GENTING DREAMส าหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงบนเรือส าราญมีห้อง Casinoทั้งนี้
ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอนเต้นร า การสอนแกะสลัก การท าอาหาร การ
สอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือส าราญจัดไว้ตอบสนอง
ความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี 

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
บ่ำย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ  GENTING DREAM ตาม

อัธยาศัย อาทิ Zouk Beach Club, Tributes, Genting Pool and Sun Deck, Sports Pex, Rock 
Climbing, Roped Course and Zip line หรือจะสนุกไปกับห้องKaraoke 

ค่ ำ  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
  หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่ Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 
 หมำยเหตุ 

 ในเย็นวันนี้ ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋า
ใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บ
กระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระใน
วันรุ่งขึ้น  

02 ส.ค. 62    สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
10.00 น.  เรือส าราญ GENTING DREAMเข้าเทียบท่าสิงคโปร์  

 (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือดินทางและศุลกากร
แล้ว จากนั้นท่านรับกระเป๋าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่ท่านได้ติดไว้กับกระเป๋าที่ทางเรือให้มา จากนั้น น า
ท่านเดินทางนั่งรถเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ผ่านชมเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดการผังเมืองได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สะอาด ซึ่งล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริม
แม่น้ าสิงคโปร์ น าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน(Merlion) หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์  โดยรูป
ปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพที่สวยงาม บันทึกภาพโรงละครริมน้ า 
เอสพลำนำด (Esplanade) อาคารที่มีลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ โดยมีฉากหลังเป็นสิงคโปร์ฟลำยเออร์ 
(Singapore Flyer)ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ท่ีสูงที่สุดในโลก มีความสูงเท่ากับตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตรชมทิวทัศน์
ริมอ่าวที่ มำรินำเบย์แซนด์(Marina Bay Sand)คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง สิงคโปร์ เป็นอาคารในสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้า ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด (surf 
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board) โดยมีนัยด้าน ฮวงจุ้ยในการที่จะพาสิงคโปร์ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี หรือเลือก  อิสระช้อปปิ้ง ณ 
ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่าน ถนนออร์ชำร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จาก ทั่วโลกที่
สลับกันมาลดราคาในห้างสรรพสินค้านับสิบ ๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 
313@Somerset  

 
 
 
 
 
  ***เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำช้อปปิ้ง อิสระอำหำรกลำงวันและค่ ำตำมอัธยำศัย**  
  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

18.30 น. พร้อมที่จุดนัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 
22.00 น. เดินทำงกลับสู่กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิน สกู๊ต เที่ยวบินที่ TR868 
23.30 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) 

 
 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

แบบห้องพัก 
ผู้ใหญ่ท่ำนล่ะ 

(พัก 2 ท่ำนต่อห้อง) 
ผู้ใหญ่คนที่ 3 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

พักเดี่ยว 

ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง 29,900.- 25,900.- 25,900.- 42,900.- 
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ขนำดของห้องพักบนเรือ (เพื่อกำรโฆษณำ) ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง (Ocean View) 
Ocean view 16 sq.m 1 double bed or 2 single beds1 foldaway bed 1 sofa bed 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
อัตรำนี้รวม: 

1. ห้องพักบนเรือส าราญ 5 คืน(ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 
2. รวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - สิงคโปร์ –กรุงเทพ (ไปกลับ)สายการบินสกู๊ต 
3. ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซึ่งสายการบินมีบริการท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

หากน้ าหนักหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
4. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ, ภาษีท่าเรือ 
5. ทัวร์ที่สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ) 
6. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความ

คุ้มครอง 500,000 บาท 
อัตรำนี้ไม่รวม: 
 ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ SGD105 /ต่อท่าน *(SGD 21/ คืน)* เด็กตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปคิดราคาเท่าผู้ใหญ่ 
 ค่ำทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ300บำท/ต่อท่ำน รบกวนช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 
 ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 
 ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

ขั้นตอนกำรช ำระเงินมัดจ ำ 
* กรุณำช ำระมัดจ ำทัวร์ ท่ำนละ 15,000 บำท ต่อท่ำน ภำยใน 2 วันท ำกำรนับจำกวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
(ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ 
fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
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* ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 50 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน 
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระ 
ไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
กำรยกเลิก 
- หำกมีกำรยกเลิกทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินทุกกรณี 
- ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทำง ผู้โดยสำรสำมำรถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำงได้ก่อนวันเดินทำง 50 วันท ำกำร และจะมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บำท ต่อชื่อ ต่อครั้ง หรือตำมรำคำที่สำยกำรบิน และเรือเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยมำอีกครั้ง 
 
ทั้งนี้กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขผู้เดินทำง ข้ึนอยู่กับเงื่อนไข และ ระยะเวลำกำรท ำงำน ของแต่ละสำยกำรบิน, โรงแรม, รถไฟ, เรือ ฯ 
รวมถึงข้ึนอยู่กับช่วงเทศกำล ที่ท่ำนจะเดินทำง  โปรดสอบถำม และขอรับค ำแนะน ำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำที่ ที่ดูแลกำรจองทัวร์ 

 
หมำยเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. เนื่องจากแพ็คเกจเป็นแพ็คเกจแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนการท่องเที่ยวหรือระหว่าง

การเดินทางท่องเที่ยว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อ

การจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ทางลูกค้า น าหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6เดินทางและไม่ได้รับการ

อนุญาตให้ขึ้นเรือ จากกองตรวจหนังสือเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 

 
 

 

รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำเทศกำล, รำคำตั๋วโดยสำรเครื่องบิน, 
ค่ำธรรมเนียมของตั๋วและภำษีน้ ำมัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบรำคำกับทำงบริษัทอีกครั้ง 

http://www.cruisedomain.com/

