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สัมผัสประสบการณ์การเดินทาง ล่องเรือส าราญ Genting Dream 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เที่ยว 2 ประเทศ (สิงคโปร์-เวียดนาม)  

และพักห้องมีระเบียง เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะพิเศษและเป็นส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 

เส้นทาง สิงคโปร ์- ญาจาง (นาตรัง) - โฮจิมินห์ - สิงคโปร์ 6 วัน 5 คืน 

รวมรถ รับ-ส่งไปท่าเรือ                       พักห้องมีระเบียง        รวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - สิงคโปร์ (ไปกลับ) 
รวมเที่ยว+อิสระช้อปปิ้งท่ีประเทศสิงคโปร์ 1 วัน!          มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทั้งการเดินทาง 

 ชมวิวทะเล ณ “เมืองญาจางหรือนาตรัง” เป็นเมืองชายหาดชั้นเลิศของประเทศเวียดนาม ด้วยเป็นท่ีตั้งของ
ชายหาดสีทองท่ีทอดยาว 6 กิโลเมตร พร้อมวิวของทิวเขาเป็นฉากหลัง 

 เยือนนครโฮจิมินห์หรือ "ไซง่อน" (Saigon) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศเวียดนาม 
ก าหนดการเดินทาง วันที ่14-19 เมษายน 2562                    ราคา  29,900.-      (พักห้องมีระเบียง) 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที1่ 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ - อิสระเช็คอินลงเรือส าราญ Genting Dream ณ ท่าเรือ 
Marina Bay cruise centre (SCC) - 17.00 น. เรือออกเดินทางจากสิงคโปร์ - อิสระพักผ่อนบนเรือส าราญ 

วันที2่ 
เรือส าราญล่องน่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมมากมายบนเรือ อาทิ กิจกรรมปีนผาจ าลอง Rock 
Climbing Wall, สวนน้ า Waterslide Park, ตื่นเต้นกับการโหนสลิง Ropes Course & Zipline, โรงละคร Zodiac 
Theatre, คาราโอเกะ, สระว่ายน้ ากลางแจ้ง Main Pool Deck, สปา Crystal Life™ Spa ฯลฯ 

วันที3่ 
เรือเทียบท่า ญาจาง (นาตรัง), เวียดนาม - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบน
เรือ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที4่ 
เรือเทียบท่า โฮจิมินห์ - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับข้ึนเรือ 
อิสระพักผ่อน 

วันที5่ เรือส าราญล่องน่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมมากมายบนเรือ ฯลฯ 

วันที6่ 
12.00 น. เรือเทียบท่า Marina Bay cruise centre - อ าลาเรือ Genting Dream - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - มาริ
นาเบย์แซนด์ - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
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14 เม.ย. 62  กรุงเทพฯ - ประเทศสิงคโปร์ - เรือส าราญ GENTING DREAM           (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
05.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 8สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เพ่ือเตรียมตัว

เดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 
07.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  
  เที่ยวบินที่SL100  (มีบริการอาหารร้อนและน้ าดื่มบนเครื่องบิน) 
11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว น าทุกท่านเดินทางสู่ ท่าเรือมารีน่า เบย์ครูสเซนเตอร์ท าการเช็คอินขึ้นเรือGENTING DREAM ท าการติดTags 
กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือส าราญ ทุกท่านจะผ่านจุดสแกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้าน าตั๋วเรือไปเช็ก
อินเพ่ือรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทุกท่านก็จะได้ขึ้นเรือส าราญ 

  *** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการออกเดินทาง จะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล 
(Safety Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดรวมพลที่ก าหนดไว้ 

(Assembly Station) โดยสงัเกตจุดรวมพลของแต่ละท่านได้จาก Cruise Card ของท่าน*** 
17.00 น.  เรือส าราญ GENTING DREAM ออกจากจากท่าเรือ มารีน่าเบย์ครูสเซนเตอร ์ประเทศสิงคโปร์ 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ อิสระพักผ่อนหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรม

ต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือส าราญ GENTING DREAM 
 
 
 
 
 
 

ห้องอาหาร 3ห้อง ที่รวมในแพ็คเก็จ  
@ห้อง Dream Dining ชั้น7 ท้ายเรือ (อาหารจีน/ ตะวันตก)    
@ห้อง Dream Dining upper ชั้น8 ท้ายเรือ (อาหารจีน) 
@ห้อง The Lido Buffet ชั้น16 ท้ายเรือ (บุฟเฟ่ต์และมังสวิรัติ) 
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หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรือส าราญตลอดการเดินทาง เพียงใช้ CRUISE 

CARDในการสั่งซื้อ รายละเอียดของแพ็คเกจสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่บนเรือส าราญ 
 
 
 
 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก ก าลังกายรับอรุณด้วยการจ๊อกกิ้งบน
ชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง Fitness Centerส่วนท่านที่ชื่นชอบการ 
ช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบ
รนด์ต่าง ๆ ที่ร้านDuty Free ซึ่งราคาถูกมาก ๆบนเรือส าราญ GENTING DREAM
ส าหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงบนเรือส าราญมีห้อง Casino ที่ให้ท่านลองเสี่ยงโชค 
ทั้งนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอนเต้นร า 
การสอนแกะสลัก การท าอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ที่ทางเรือส าราญจัดไว้ตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี*ท่านสามารถเช็คกิจกรรมต่างๆ ได้
จากเอกสาร Dream Daily ที่มีให้ในห้องพักของแต่ละวัน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
บ่าย 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 า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
  หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่ Zodiac Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 
 
 
 
 

15 เม.ย. 62  น่านน้ าสากล                 (2)  

Genting Dining uper ชั้น 8 (ท้ายเรือ) 
 บริการอาหารจีน 

 

The Lido ชัน้ 16 (ท้ายเรือ) 
 บริการอาหารบุปเฟ่นานาชาติ 

Dream Dining Room  ชั้น 7  (ท้ายเรือ) 
 บริการอาหารจีน และมังสวิรัต 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
    เรือส าราญ GENTING DREAMเข้าสู่เมืองญาจาง (ประเทศเวียดนาม) 
    *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่านสามารถซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้  
    จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ**ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มต้น 135 SGD/PAX** 

 เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล อยู่ในจังหวัดคั้ญฮหว่า ประเทศเวียดนาม มี
ชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การด าน้ า ชื่อญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเข้าใจว่า
ตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ที่จริงเป็นภาษาเวียดนาม ท่านสามารถเลือกชื้อทัวร์เสริม เช่น  

 น าท่าน ชมวัดโพนากา (Po Nagar Cham Towers) เป็นวัดโบราณที่
ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรจามปา สร้างด้วยอิฐแดงโดดเด่นตามศิลปะ
จามปาที่หาชมได้ยาก ภายในเป็นที่สักการะบวงสรวงเทพธิดาผู้สร้างดินไม้
ข้าวแก่ชาวโลก รูปลักษณะเหมือนอุมาเทวีพระมเหสีของพระวิษณุแห่งสาศ
นาฮินดู แต่ชาวเวียดนามแต่งองค์ด้วยจีวรของพระพุทธศาสนา 

    *** ส าหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ*** 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
บ่าย  ท่านสามารถเลือกเที่ยวเมืองญาจางต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถกลับมา

พักผ่อนบนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพ่ือท่าน 
นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center 

    *** ท่านจะต้องกลับข้ึนเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ  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 
 
 
 
 
 
 

 
 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
    เรือส าราญ GENTING DREAMจอดทอดสมอที่ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

17 เมษายน 62      โฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่ง)  (4)  

16 เมษายน 62         ญาจาง (นาตรัง), ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)   (3)  
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    *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่านสามารถซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้  
    จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ****ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มต้น 90 SGD/PAX** 

 นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า "ไซง่อน" (Saigon) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ 
เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณานิคม
ของประเทศฝรั่งเศส มีการขยายวัฒนธรรมเข้ามาสู่โฮจิมินห์ในช่วงนั้น ตึกและอาคารส าคัญต่าง ๆ ถูกสร้าง
ขึ้นในสไตล์โคโลเนียล ท าให้เมืองทั้งเมืองมีบรรยากาศคล้ายกับยุโรป.   

    *** ส าหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ*** 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
บ่าย  ท่านสามารถเลือกเที่ยวเมืองโฮจิมินห์ต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถกลับมา

พักผ่อนบนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพ่ือท่าน 
นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center 

    *** ท่านจะต้องกลับข้ึนเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ  1.30 ชั่วโมง *** 
19.00น.   เรือส าราญ GENTING DREAMออกจากท่าเรือนครโฮจิมินห์,ประเทศเวียดนาม เพ่ือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือสิงคโปร์ 
ค่ า    รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ  
    หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว 
 
 
 
 
 

 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก ก าลังกายรับอรุณด้วยการ
จ๊อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง Fitness Centerส่วน
ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง 
ๆ ที่ร้านDuty Free ซึ่งราคาถูกมาก ๆบนเรือส าราญ GENTING DREAMส าหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวง
บนเรือส าราญมีห้อง Casinoทั้งนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอน
เต้นร า การสอนแกะสลัก การท าอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย 
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือส าราญจัดไว้ตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี 

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 หรือจะสนุกไปกับห้อง

18 เม.ย. 62   น่านน้ าสากล               (5)  
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Karaoke 
ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
   หลังอาหารค่ า ชมการแสดงที่ Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน 
หมายเหตุ  ในเย็นวันนี้ ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัด

กระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่
ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่าน
ตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึ้น  

 
 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
12.00 น.  เรือส าราญ GENTING DREAMเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่น

ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)หลังผ่านพิธีการตรวจ
หนังสือดินทางและศุลกากรแล้ว จากนั้นท่านรับกระเป๋าและสัมภาระการ
เดินทางตามแถบสีที่ท่านได้ติดไว้กับกระเป๋าที่ทางเรือให้มา จากนั้น 

 น าท่านเดินทางนั่งรถเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ผ่านชมเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดการผังเมืองได้อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสะอาด ซึ่งล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิ
ซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์  

 น าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน(Merlion) หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์  โดยรูปปั้น
ครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพที่สวยงาม บันทึกภาพโรงละคร
ริมน้ า เอสพลานาด (Esplanade) อาคารที่มีลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ โดยมีฉากหลังเป็น
สิงคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer)ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงเท่ากับตึก 42 
ชั้น หรือ 165 เมตร ชมทิวทัศน์ริมอ่าวที่ มารินาเบย์แซนด์(Marina Bay Sand)คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง 
สิงคโปร์ เป็นอาคารในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย อาคาร 3 หลังและ
สวนลอยฟ้า ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด (surf board) โดยมีนัยด้าน ฮวงจุ้ยในการที่จะพาสิงคโปร์ผ่าน
คลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี  

 หรือเลือก อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่าน ถนน
ออร์ชาร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จาก ทั่ว
โลกที่สลับกันมาลดราคาในห้างสรรพสินค้านับสิบ ๆ แห่ง อาทิ ION, 
Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset  

    ***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวันและค่ าตามอัธยาศัย**  
    ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.30 น.  พร้อมที่จุดนัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ 

เพ่ือเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

19 เมษายน 62       สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ       (6)  
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20.30 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL105 
22.10 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

ค าแนะน า   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 

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน 
งดแถมกระเป๋า 

วันที่ 14-19 เม.ย. 62 

ผู้ใหญ่ท่านล่ะ 
(พัก 2 ท่านต่อห้อง) 

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยว 

ห้องพักแบบมีระเบียง 29,900.- 24,900 24,900 41,900 

อัตรานี้รวม: 
 ห้องพักบนเรือส าราญ 5 คืน(ห้องพักแบบมีระเบียง) 
 รวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - สิงคโปร์ –กรุงเทพ (ไปกลับ)สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
 ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซึ่งสายการบินมีบริการท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

หากน้ าหนักหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
 อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ, ภาษที่าเรือ 
 ทัวร์ที่สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ) 
 เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความ

คุ้มครอง 500,000 บาท 

อัตรานี้ไม่รวม: 
 ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ SGD105 /ต่อท่าน(SGD 21/ คืน) เด็กตั้งแต่ 2ขวบขึ้นไปคิดราคาเท่าผู้ใหญ่ 
 ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ300บาท/ต่อท่าน รบกวนช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
 ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 
 ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
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การช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์  1 5,000 บาท /ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์   พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง )ที่ไม่

หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง /หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย(   และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 50 วันท าการ )ในช่วงปกติ (หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 5 5 วัน
ท าการ )ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ )การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ
ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง(  

การยกเลิก 

- หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี 

- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วันท าการ และจะมี
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน และเรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง 
หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. เนื่องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนการท่องเที่ยวหรือระหว่าง

การเดินทางท่องเที่ยว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ รวมทั้งในส่วนของรถรับส่งไปท่าเรือ
แหลมฉบัง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ทางลูกค้า น าหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6  เดือนมาเดินทาง และไม่ได้
รับการอนุญาตให้ขึ้นเรือ จากทางกองตรวจหนังสือเดินทาง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง  

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
 

ขนาดของห้องพักบนเรือ (เพื่อการโฆษณา) ห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY CABIN) 
 
 
 
 
 

Balcony Classic (BC) 20 sqm 1 double bed or 2single beds1 foldaway bed1 sofa bed 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ ามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 

http://www.cruisedomain.com/

