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สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ 

การล่องเรือส าราญ GENTING DREAM 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เที่ยว 2 ประเทศ (สิงคโปร์-เวยีดนาม) และพกัห้องมรีะเบียง เพือ่ให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศที่สุด

แสนจะพเิศษและเป็นส่วนตวั 
 
 
 
 

สิงคโปร์ – ญาจาง(นาตรัง) – โฮจมินิห์ – สิงคโปร์ 
6วนั 5คนื 

14-19 เมษายน 2562 
 

ราคา 29,900 บาท 
 
 
 
รวมรถ รับ-ส่งไปท่าเรือ    พกัห้องมรีะเบียง    รวมตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ - สิงคโปร์ (ไปกลบั) 
รวมเที่ยว+อสิระช้อปป้ิงทีป่ระเทศสิงคโปร์ 1 วนั!      มหีัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทั้งการเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ชมวิวทะเล ณ “เมอืงญาจางหรือนาตรัง” เป็นเมืองชายหาดชั้นเลิศของประเทศเวียดนาม ดว้ยเป็นท่ีตั้งของชายหาดสี
ทองท่ีทอดยาว 6 กิโลเมตร พร้อมวิวของทิวเขาเป็นฉากหลงั 

 เยอืนนครโฮจิมินห์หรือ "ไซง่อน" (Saigon) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศเวียดนาม 
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14 เม.ย. 62  กรุงเทพฯ –ประเทศสิงคโปร ์-เรอืส ำรำญ GENTING DREAM           (1) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

05.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 8สายการบินไทยไลออ้นแอร์ เพื่อ
เตรียมตวัเดินทางและผา่นขั้นตอนการเช็คอิน 

07.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์  โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร์  
 เที่ยวบนิทีS่L100  (มบีริการอาหารร้อนและน า้ดื่มบนเคร่ืองบิน) 
11.20 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและขั้นตอนศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ น าทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือมารีน่า เบย์ครูสเซนเตอร์ท าการเช็คอินข้ึนเรือGENTING 
DREAMท าการติดTags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านข้ึนเรือส าราญ ทุกท่านจะผ่านจุดสแกน
สมัภาระ จากนั้นลกูคา้น าตัว๋เรือไปเช็กอินเพื่อรับ Cruise Card และผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ทุกท่านก็
จะไดข้ึ้นเรือส าราญ 

 *** ก่อนที่เรือส าราญจะท าการออกเดินทาง จะมีการซ้อมหนีภัยตามหลัก
สากล (Safety Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตวัยงัจุดรวมพลที่
ก าหนดไว้ (Assembly Station) โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ละท่านได้จาก 
Cruise Card ของท่าน*** 

17.00 น.  เรือส าราญ GENTING DREAM ออกจากจากท่าเรือ มารีน่าเบยค์รูสเซนเตอร์  
 ประเทศสิงคโปร์ 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ อิสระพกัผอ่นหรือเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีไดรั้บ

การคดัสรรไวบ้นเรือส าราญ GENTING DREAM 
 
 
 
 
 
 

หอ้งอำหำร 3หอ้ง ทีร่วมในแพค็เกจ็  

@หอ้ง Dream Dining ชัน้7 ทำ้ยเรอื (อำหำรจนี/ ตะวนัตก)    

@หอ้ง Dream Dining upper ชัน้8 ทำ้ยเรอื (อำหำรจนี) 

@หอ้ง The Lido Buffet ชัน้16 ทำ้ยเรอื (บฟุเฟต่แ์ละมงัสวริตั)ิ 
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หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือแพคเกจเคร่ืองด่ืมได ้ในระหว่างท่ีอยู่บนเรือส าราญตลอดการเดินทาง เพียงใช ้

CRUISE CARDในการสัง่ซ้ือ รายละเอียดของแพคเกจสามารถขอไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีบนเรือส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัในหอ้งพกัของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออก ก  าลงักายรับอรุณดว้ย
การจ๊อกก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านควร
เลือกใชบ้ริการของหอ้ง Fitness Centerส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการ 
ชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้
ท่ีระลึก สินคา้แบรนดต่์าง ๆ ท่ีร้านDuty Free ซ่ึงราคาถูกมาก ๆ
บนเรือส าราญ GENTING DREAMส าหรับท่านท่ีชอบการเส่ียง
ดวงบนเรือส าราญมีห้อง Casino ท่ีให้ท่านลองเส่ียงโชค ทั้งน้ียงัสามารถเข้าคลาสต่างๆ ท่ีเรือ จัด
กิจกรรมไวใ้หก้บัลกูคา้ เช่น การสอนเตน้ร า การสอนแกะสลกั การท าอาหาร การสอนพบัผา้ขนหนูรูป
สตัวต่์าง ๆ การสอนนวดแบบผอ่นคลาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีทางเรือส าราญจดัไวต้อบสนองความ
ตอ้งการของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี*ท่านสามารถเช็คกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร Dream Daily ท่ีมีให้ใน
ห้องพักของแต่ละวัน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

15 เม.ย. 62  นำ่นน้ ำสำกล                 (2)  

 

The Lido ชั้น 16 (ท้ายเรือ) 
 บริการอาหารบุปเฟ่นานาชาติ 

Dream Dining Room  ชั้น 7  (ท้ายเรือ) 

 บริการอาหารจีน และมังสวิรัต 
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บ่าย อิสระใหท่้านไดเ้ลือกใชบ้ริการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ  GENTING 
DREAM ตามอธัยาศยั อาทิ Zouk Beach Club,Tributes,Genting Pool and Sun Deck,Sports 
Pex,Rock Climbing,Roped Course and Zip line หรือจะสนุกไปกบัหอ้งKaraoke 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
 หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ี Zodiac Theatre ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัส่วนตวัของท่าน 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
 เรือส าราญ GENTING DREAMเข้าสู่เมอืงญาจาง (ประเทศเวยีดนาม) 
 *** อิสระให้ท่านเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝ่ังท่านสามารถซ้ือทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้ จากเคาน์เตอร์ทัวร์บน

เรือ**ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเร่ิมต้น 135 SGD/PAX** 
 เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองท่องเท่ียวทางทะเล อยู่ในจงัหวดัคั้ญฮหว่า ประเทศเวียดนาม มี

ชายหาดและทะเลท่ีเหมาะแก่การด าน ้ า ช่ือญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเขา้ใจว่า
ตวัเขียนเป็นภาษาองักฤษ แต่ท่ีจริงเป็นภาษาเวียดนาม ท่านสามารถเลือกช้ือทวัร์เสริม เช่น น าท่านชมวัดโพ
นากา (Po Nagar Cham Towers) เป็นวดัโบราณท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาก
อาณาจกัรจามปา สร้างดว้ยอิฐแดงโดดเด่นตามศิลปะจามปาท่ีหาชมได้
ยาก ภายในเป็นท่ีสักการะบวงสรวงเทพธิดาผูส้ร้างดินไมข้้าวแก่
ชาวโลก รูปลกัษณะเหมือนอุมาเทวีพระมเหสีของพระวิษณุแห่งสาศนา
ฮินดู แต่ชาวเวียดนามแต่งองคด์ว้ยจีวรของพระพุทธศาสนา 

 *** ส าหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ*** 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  
บ่าย ท่านสามารถเลือกเท่ียวเมืองญาจางต่อได้ หรือท่านใดท่ีเหน่ือยลา้กับการเท่ียวช่วงเชา้ก็สามารถกลบัมา

พกัผ่อนบนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางเรือได้จัดไวเ้พื่อท่าน 
นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการของหอ้ง Spa & Fitness Center 

 *** ท่านจะต้องกลบัขึน้เรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ  1.30 ช่ัวโมง *** 

16 เมษายน 62    ญาจาง(นาตรัง), ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)   (3)  



 

5 

 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 

19.00 น. เรือส าราญ GENTING DREAMออกจากท่าเรือญาจาง ประเทศเวียดนาม 
 เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือนครโฮจมินิห์, ประเทศเวยีดนาม 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  
 หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีZodiac Theatreก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัส่วนตวั 
 

 
 
 
 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  
  เรือส าราญ GENTING DREAMจอดทอดสมอท่ีเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
 *** อิสระให้ท่านเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝ่ังท่านสามารถซ้ือทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้ จากเคาน์เตอร์ทัวร์บน

เรือ****ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเร่ิมต้น 90 SGD/PAX** 
 นครโฮจมินิห์ (Ho Chi Minh City) หรือท่ีคนทอ้งถ่ินเรียกกนัว่า "ไซง่อน" (Saigon) ตั้งอยูท่างตอนใต ้เป็น

เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศเวียดนาม มีประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน คร้ังหน่ึงเคยเป็นอาณานิคมของ
ประเทศฝร่ังเศส มีการขยายวฒันธรรมเขา้มาสู่โฮจิมินห์ในช่วงนั้น ตึกและอาคารส าคญัต่าง ๆ ถูกสร้างข้ึน
ในสไตลโ์คโลเนียล ท าใหเ้มืองทั้งเมืองมีบรรยากาศคลา้ยกบัยโุรป.   

 *** ส าหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ*** 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  
บ่าย ท่านสามารถเลือกเท่ียวเมืองโฮจิมินห์ต่อได ้หรือท่านใดท่ีเหน่ือยลา้กบัการเท่ียวช่วงเชา้ก็สามารถกลบัมา

พกัผ่อนบนเรือส าราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางเรือได้จัดไวเ้พื่อท่าน 
นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการของหอ้ง Spa & Fitness Center 

 *** ท่านจะต้องกลบัขึน้เรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ  1.30 ช่ัวโมง *** 
19.00น. เรือส าราญ GENTING DREAMออกจากท่าเรือนครโฮจิมินห์,ประเทศเวียดนาม เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือ

สิงคโปร์ 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ  
 หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีZodiac Theatreก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัส่วนตวั 
 
 

17 เมษำยน 62      โฮจมินิห,์ ประเทศเวยีดนำม (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝัง่)  (4)  
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เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัในหอ้งพกัของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออก ก  าลงักายรับอรุณดว้ย
การจ๊อกก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใชบ้ริการของห้อง Fitness Center
ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคา้ท่ีระลึก สินคา้
แบรนด์ต่าง ๆ ท่ีร้านDuty Free ซ่ึงราคาถูกมาก ๆบนเรือส าราญ GENTING DREAMส าหรับท่านท่ี
ชอบการเส่ียงดวงบนเรือส าราญมีหอ้ง Casinoทั้งน้ียงัสามารถเขา้คลาสต่างๆ ท่ีเรือ จดักิจกรรมไวใ้ห้กบั
ลกูคา้ เช่น การสอนเตน้ร า การสอนแกะสลกั การท าอาหาร การสอนพบัผา้ขนหนูรูปสัตวต่์าง ๆ การ
สอนนวดแบบผอ่นคลาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีทางเรือส าราญจดัไวต้อบสนองความตอ้งการของท่าน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
บ่าย อิสระใหท่้านไดเ้ลือกใช้บริการ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือส าราญ  GENTING 

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

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
 หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ี Zodiac Theatreก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัส่วนตวัของท่าน 

หมายเหตุ 
 ในเย็นวนัน้ี ท่านจะได้รับป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก  าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่าน
จะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ  าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเลก็ เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือ
จะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระใน
วนัรุ่งข้ึน  

 
 
 
19 เมษำยน 62       สงิคโปร์ – กรุงเทพฯ       (6)

  

18 เม.ย. 62   นำ่นน้ ำสำกล               (5)  
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เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
12.00 น.  เรือส าราญ GENTING DREAMเขา้เทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลา

ทอ้งถ่ินประเทศสิงคโปร์ซ่ึงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)หลงัผา่น
พิธีการตรวจหนงัสือดินทางและศุลกากรแลว้ จากนั้นท่านรับกระเป๋า
และสมัภาระการเดินทางตามแถบสีท่ีท่านไดติ้ดไวก้บักระเป๋าท่ีทางเรือใหม้า จากนั้น 

 น าท่านเดินทางนัง่รถเขา้สู่ตวัเมืองสิงคโปร์ ผา่นชมเมืองสิงคโปร์ ท่ีมกีารจดัการผงัเมืองไดอ้ยา่งเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิ
ซาเบธวอร์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้ าสิงคโปร์ น าท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน(Merlion) หรือ สิงโตทะเล 
สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์  โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) 
มีทศันียภาพท่ีสวยงาม บนัทึกภาพโรงละครริมน ้ า เอสพลานาด (Esplanade) อาคารท่ีมีลกัษณะคลา้ย
ทุเรียนขนาดยกัษ ์โดยมีฉากหลงัเป็นสิงคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer)ชิงชา้สวรรคข์นาดยกัษท่ี์สูง
ท่ีสุดในโลก มีความสูงเท่ากบัตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตรชมทิวทศัน์ริมอ่าวท่ี มารินาเบย์แซนด์(Marina Bay 
Sand)คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง สิงคโปร์ เป็นอาคารใน
สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของสิงคโปร์ ประกอบดว้ย 
อาคาร 3 หลงัและสวนลอยฟ้า ซ่ึงมีรูปร่างคลา้ยเซิร์ฟบอร์ด (surf 
board) โดยมีนยัดา้น ฮวงจุย้ในการท่ีจะพาสิงคโปร์ผา่นคล่ืนลมทาง
เศรษฐกิจไปไดด้ว้ยดี หรือเลือก  อิสระชอ้ปป้ิง ณ ยา่นการคา้ช่ือดงัของ
สิงคโปร์ยา่น ถนนออร์ชาร์ด ท่ีเต็มไปดว้ยสีสนัของสินคา้หรูหราหลากแบรนดจ์าก ทัว่โลกท่ีสลบักนัมาลด
ราคาในหา้งสรรพสินคา้นบัสิบ ๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset  

 ***เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อสิระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศัย**  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.30 น. พร้อมท่ีจุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ 

เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขั้นตอนการเช็คอิน 
22.10 20.30 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ เท่ียวบินท่ี SL105 

21.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
ช่วงวนัเดินทาง 14-19 เมษายน 2562 

แบบห้องพกั      ผู้ใหญ่ท่านล่ะ 
 (พกั 2 ท่านต่อห้อง) 

 ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดี่ยว 

ห้องพกัแบบมรีะเบยีง 29,900.- 24,900 24,900 41,900 

 
**ราคานี้รวมรายการทัวร์ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน** 

อตัรานีร้วม: 
 หอ้งพกับนเรือส าราญ 5 คืน(หอ้งพกัแบบมีระเบียง) 
 รวมตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ - สิงคโปร์ –กรุงเทพ (ไปกลบั)สายการบินไทยไลออ้นแอร์ 
 ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซ่ึงสายการบินมีบริการท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

หากน ้ าหนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก  าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

 อาหารบนเรือส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ, ภาษีท่าเรือ 
 ทวัร์ท่ีสิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ) 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซ่ึงเด็กอายตุ  ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกิน 75 ปี

ไดรั้บความคุม้ครอง 500,000 บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม: 
 ค่าทิปพนกังานบนเรือ ท่านละ SGD105 /ต่อท่าน(SGD 21/ คืน) เด็กตั้งแต่ 2ขวบข้ึนไปคิดราคาเท่าผูใ้หญ่ 
 ค่าทิปคนขับรถ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ300บาท/ต่อท่าน รบกวนช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลอื 
 ค่าทวัร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด 
 ค่าอาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเติมกบัทางเรือ 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 
การช าระเงิน  

ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินมดัจ า  หลงัจากมกีารส ารองที่แล้ว 3 วนัท าการ และช าระส่วนที่เหลอื 
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ก่อนเดินทาง 45 วนัท าการ 
ขั้นตอนการช าระเงินมดัจ า 

1. ห้องแบบมรีะเบียง  ทางบริษัทฯขอเกบ็มดัจ า 15,000บาท/ต่อท่าน 

การยกเลกิ 

- หากมกีารยกเลกิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คนืเงินทุกกรณ ี

- ในกรณทีี่มกีารเปลีย่นแปลงช่ือผู้เดนิทาง ผู้โดยสารสามารถเปลีย่นช่ือผู้เดินทางได้ก่อนวนัเดินทาง 45 วนั และจะ
มค่ีาใช้จ่ายในการเปลีย่นช่ือคร้ังละ 3,000 บาท/ช่ือ/คร้ัง หรือตามราคาที่สายการบิน และเรือเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายมา
อกีคร้ัง 

หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารถคืนค่าทวัร์ให้

ได ้
2. เน่ืองจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนการท่องเท่ียว

หรือระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนัด

หยดุงาน การก่อการจลาจล การถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีท่ีทางลกูคา้ น าหนงัสือเดินทางท่ีมีอายุน้อยกว่า 6เดือน เดินทาง

และไม่ไดรั้บการอนุญาตใหข้ึ้นเรือ จากกองตรวจหนงัสือเดินทาง 
5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

 
 

 
ขนาดของห้องพกับนเรือ (เพือ่การโฆษณา) ห้องพกัแบบมรีะเบียง (BALCONY CABIN) 

 
 
 
 

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

รำยกำรและรำคำอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมชว่งเวลำเทศกำล, รำคำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ, 

คำ่ธรรมเนยีมของตัว๋และภำษนี้ ำมนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบรำคำกบัทำงบรษิัทอกีครัง้ 


