(SV)

สัมผัสประสบการณ์ การเดินทางสุดพิเศษ
การล่ องเรือสําราญ GENTING DREAM
ในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ เที่ยว 2 ประเทศ (สิงคโปร์ -เวียดนาม) และพักห้ องมี
ระเบียง เพื่อให้ ท่านได้ สัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะพิเศษและเป็ นส่ วนตัว

สิงคโปร์ – ญาจาง(นาตรัง) – โฮจิมนิ ห์ – สิงคโปร์
6วัน 5คืน

14-19 เมษายน 2562

ราคา 29,900 บาท
(SV) GENTING DREAM 6 วัน 5 คืน

(SV)

รวมรถ รั บ-ส่ งไปท่ าเรื อ

พักห้ องมีระเบียง

รวมเที่ยว+อิสระช้ อปปิ ้ งที่ประเทศสิงคโปร์ 1 วัน!

รวมตั๋วเครื่ องบิน กรุ งเทพ - สิงคโปร์ (ไปกลับ)
มีหวั หน้ าทัวร์ ดูแลตลอดทัง้ การเดินทาง

 ชมวิวทะเล ณ “เมืองญาจางหรือนาตรัง” เป็ นเมืองชายหาดชัน้ เลิศของประเทศเวียดนาม ด้วยเป็ นที ่ตงั้ ของชายหาดสีทองทีท่ อด
ยาว 6 กิ โลเมตร พร้อมวิวของทิวเขาเป็ นฉากหลัง
 เยือนนครโฮจิ มินห์หรื อ "ไซง่ อน" (Saigon) เป็ นเมืองที ่มีขนาดใหญ่ทีส่ ดุ ของประเทศเวียดนาม

(SV) GENTING DREAM 6 วัน 5 คืน

(SV)

14 เม.ย. 62
(1)

กรุ งเทพฯ –ประเทศสิงคโปร์ -เรื อสําราญ GENTING DREAM

05.00 น.

พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชั ้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 8สายการบิน ไทยไลอ้ อนแอร์ เพื่อเตรี ยมตัว

07.40 น.

เดินทางและผ่านขั ้นตอนการเช็คอิน
ออกเดินทางสูส่ นามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทยไลอ้ อนแอร์

11.20 น.

เที่ยวบินที่SL100 (มีบริการอาหารร้ อนและนํา้ ดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและขั ้นตอนศุลกากรเรี ยบร้ อย
แล้ ว นําทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรื อมารี น่า เบย์ ครู สเซนเตอร์ ทําการเช็คอินขึ ้นเรื อ GENTING DREAM ทําการติด
Tags กระเป๋ าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ ้นเรื อสําราญ ทุกท่านจะผ่านจุดสแกนสัมภาระ จากนั ้นลูกค้ านําตั๋วเรื อ
ไปเช็กอินเพื่อรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง ทุกท่านก็จะได้ ขึ ้นเรื อสําราญ
*** ก่ อนที่เรือสําราญจะทําการออกเดินทาง จะมีการซ้ อมหนีภัยตามหลัก
สากล (Safety Drill) โดยขอให้ ผ้ ูโดยสารทุกท่ านมารายงานตัวยังจุดรวมพล

17.00 น.
คํ่า

ที่กําหนดไว้ (Assembly Station) โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ ละท่ านได้ จาก
Cruise Card ของท่ าน***
เรื อสําราญ GENTING DREAM ออกจากจากท่าเรื อ มารี น่าเบย์ครูสเซนเตอร์
ประเทศสิงคโปร์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสําราญ อิสระพักผ่อนหรื อเพลิดเพลินกับ กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ รับการคัด
สรรไว้ บนเรื อสําราญ GENTING DREAM

ห้ องอาหาร 3ห้ อง ที่รวมในแพ็คเก็จ
@ห้ อง Dream Dining ชั้น7 ท้ ายเรือ (อาหารจีน/ ตะวันตก)
@ห้ อง Dream Dining upper ชั้น8 ท้ ายเรือ (อาหารจีน)
@ห้ อง The Lido Buffet ชั้น16 ท้ ายเรือ (บุฟเฟ่ ต์และมังสวิรัติ)
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Dream Dining Room

Genting Dining uper

The Lido

ชั้น 7 (ท้ายเรือ)

ชั้น 8 (ท้ายเรือ)

ชัน
้ 16 (ท้ายเรือ)

บริการอาหารจีน
หมายเหตุ

ทุกท่านสามารถเลือกซื ้อแพคเกจเครื่ องดื่มได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรื อสําราญตลอดการเดินทาง เพียงใช้ CRUISE
CARDในการสัง่ ซื ้อ รายละเอียดของแพคเกจสามารถขอได้ จากเจ้ าหน้ าที่บนเรื อสําราญ

15 เม.ย. 62

เช้ า

น่ านนา้ สากล

(2)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสาราญ
อิสระให้ ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้ องพักของท่าน หรื อ เลือ กที่จะไปออก กําลังกายรั บอรุ ณ ด้ วยการ
จ๊ อกกิ ้งบนชั ้นดาดฟ้ า หรื อหากต้ องการฟิ ตร่ างกายท่านควรเลือกใช้
บริ การของห้ อ ง Fitness Centerส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้ อ ปปิ ้ง ก็
สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื ้อ สินค้ าที่ระลึก สินค้ า
แบรนด์ ต่าง ๆ ที่ร้านDuty Free ซึ่งราคาถูกมาก ๆบนเรื อ สําราญ
GENTING DREAMสําหรับท่านที่ชอบการเสีย่ งดวงบนเรื อสําราญมีห้อง Casino ที่ให้ ท่านลองเสี่ยงโชค ทั ้งนี ้
ยังสามารถเข้ าคลาสต่างๆ ที่เรื อ จัดกิจกรรมไว้ ให้ กบั ลูกค้ า เช่น การสอนเต้ นรํ า การสอนแกะสลัก การทําอาหาร
การสอนพับผ้ าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรื อสําราญจัดไว้
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ตอบสนองความต้ องการของท่านได้ เป็ นอย่างดี*ท่านสามารถเช็คกิ จกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร Dream Daily ที ่
มีให้ในห้องพักของแต่ละวัน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสําราญ

บ่ าย

อิสระให้ ท่านได้ เลือกใช้ บริ การ หรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อร่ วมเล่นเกมบนเรื อสําราญ GENTING DREAM
ตามอัธ ยาศัย อาทิ Zouk Beach Club,Tributes,Genting Pool and Sun Deck,Sports Pex,Rock
Climbing,Roped Course and Zip line หรื อจะสนุกไปกับห้ องKaraoke

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสําราญ
หลังอาหารคํ่า ชมการแสดงที่ Zodiac Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้ องพักส่วนตัวของท่าน

16 เมษายน 62 ญาจาง(นาตรั ง), ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์ เสริ มบนฝั่ ง)
(3)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสาราญ
เรื อสําราญ GENTING DREAMเข้ าสู่เมืองญาจาง (ประเทศเวียดนาม)
*** อิสระให้ ท่านเลือกซือ้ ทัวร์ เสริ มบนฝั่ งท่ านสามารถซือ้ ทัวร์ ลงท่ องเที่ยวที่ได้ จากเคาน์ เตอร์ ทัวร์ บ น
เรือ**ทัวร์ เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มต้ น 135 SGD/PAX**
เมื อ งญาจาง ประเทศเวี ย ดนาม เป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วทางทะเล อยู่ใ น
จังหวัดคั ้ญฮหว่า ประเทศเวียดนาม มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การดํา
นํ ้า ชื่อ ญาจาง คนมักอ่ านเป็ น นาตรั ง หรื อ หน่ าตรั ง เพราะเข้ าใจว่า
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ตัวเขียนเป็ นภาษาอังกฤษ แต่ที่จริ งเป็ นภาษาเวียดนาม ท่านสามารถเลือกชื ้อทัวร์ เสริ ม เช่น นําท่านชมวัดโพนา
กา (Po Nagar Cham Towers) เป็ นวัดโบราณที่ได้ รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรจามปา สร้ างด้ วยอิฐแดงโดดเด่นตาม
ศิลปะจามปาที่หาชมได้ ยาก ภายในเป็ นที่สกั การะบวงสรวงเทพธิดาผู้สร้ างดินไม้ ข้าวแก่ชาวโลก รูปลักษณะเหมือน
อุมาเทวีพระมเหสีของพระวิษณุแห่งสาศนาฮินดู แต่ชาวเวียดนามแต่งองค์ด้วยจีวรของพระพุทธศาสนา
*** สําหรับท่ านที่ไม่ ลงจากเรือ***
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสําราญ

บ่ าย

ท่านสามารถเลือกเที่ยวเมืองญาจางต่อได้ หรื อท่านใดที่เหนื่อยล้ ากับการเที่ยวช่วงเช้ าก็สามารถกลับมาพักผ่อนบน
เรื อสําราญได้ หรื อ เลือกใช้ บริ การและเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรื อได้ จัดไว้ เพื่อท่าน นอกจากนี ้ท่านสามารถ
เลือกใช้ บริ การของห้ อง Spa & Fitness Center
*** ท่ านจะต้ องกลับขึน้ เรือก่ อนเวลาเรือออกจากท่ าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***

19.00 น.

เรื อสําราญ GENTING DREAMออกจากท่าเรื อญาจาง ประเทศเวียดนาม
เพื่อมุ่งหน้ าสูท่ ่าเรื อนครโฮจิมินห์ ,ประเทศเวียดนาม

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสําราญ หลังอาหารคํ่า ชมการแสดงที่ Zodiac Theatreก่อนกลับไป
พักผ่อน ณ ห้ องพักส่วนตัว
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17 เมษายน 62
เช้ า

โฮจิมนิ ห์ , ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซือ้ ทัวร์ เสริ มบนฝั่ ง)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรื อสําราญ
เรื อสําราญ GENTING DREAMจอดทอดสมอที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
*** อิสระให้ ท่านเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมบนฝั่ งท่ านสามารถซือ้ ทัวร์ ลงท่ องเที่ยวที่ได้ จากเคาน์ เตอร์ ทัวร์
บนเรือ****ทัวร์ เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มต้ น 90 SGD/PAX**
นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) หรื อที่คนท้ องถิ่นเรี ยกกันว่า "ไซง่อน" (Saigon) ตังอยู
้ ่ทางตอนใต้ เป็ น
เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของประเทศเวียดนาม มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นอาณานิคมของ
ประเทศฝรั่งเศส มีการขยายวัฒนธรรมเข้ ามาสูโ่ ฮจิมินห์ในช่วงนัน้ ตึกและอาคารสําคัญต่าง ๆ ถูกสร้ างขึ ้นใน
สไตล์โคโลเนียล ทําให้ เมืองทังเมื
้ องมีบรรยากาศคล้ ายกับยุโรป.
*** สําหรับท่ านที่ไม่ ลงจากเรือ***

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสําราญ

บ่ าย

ท่านสามารถเลือกเที่ยวเมืองโฮจิมินห์ต่อได้ หรื อท่านใดที่เหนื่อยล้ ากับการเที่ยวช่วงเช้ าก็สามารถกลับมา
พัก ผ่อ นบนเรื อ สํ า ราญได้ หรื อ เลือ กใช้ บ ริ ก ารและเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่า งๆ ที่ ท างเรื อ ได้ จัด ไว้ เ พื่ อ ท่า น
นอกจากนี ้ท่านสามารถเลือกใช้ บริ การของห้ อง Spa & Fitness Center
*** ท่ านจะต้ องกลับขึน้ เรือก่ อนเวลาเรือออกจากท่ าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***

19.00น.

เรื อ สําราญ GENTING DREAMออกจากท่าเรื อ นครโฮจิมินห์ ,ประเทศเวียดนาม เพื่อ มุ่งหน้ าสู่ท่าเรื อ
สิงคโปร์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสําราญ
หลังอาหารคํ่า ชมการแสดงที่Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้ องพักส่วนตัว
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18 เม.ย. 62
(5)

น่ านนํา้ สากล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อสาราญ
อิสระให้ ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้ องพักของท่าน หรื อ เลือ กที่จะไปออก กําลังกายรั บอรุ ณ ด้ วยการ

เช้ า

จ๊ อกกิ ้งบนชั ้นดาดฟ้ า หรื อหากต้ องการฟิ ตร่ างกายท่านควรเลือกใช้ บริ การของห้ อง Fitness Centerส่วนท่านที่
ชื่นชอบการช้ อปปิ ง้ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื ้อ สินค้ าที่ระลึก สินค้ าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน
Duty Free ซึง่ ราคาถูกมาก ๆบนเรื อสําราญ GENTING DREAMสําหรับท่านที่ชอบการเสีย่ งดวงบน

เรื อสําราญมีห้อง Casinoทั ้งนี ้ยังสามารถเข้ าคลาสต่างๆ ที่เรื อ จัดกิจกรรมไว้ ให้ กับลูกค้ า เช่น การสอนเต้ นรํ า
การสอนแกะสลัก การทําอาหาร การสอนพับผ้ าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีก
มากมาย ที่ทางเรื อสําราญจัดไว้ ตอบสนองความต้ องการของท่านได้ เป็ นอย่างดี
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของเรื อสําราญ

บ่ าย

อิสระให้ ท่านได้ เลือกใช้ บริ การ หรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อร่ วมเล่นเกมบนเรื อสําราญ GENTING DREAM
ตามอัธยาศัย อาทิ Zouk Beach Club, Tributes, Genting Pool and Sun Deck, Sports Pex, Rock Climbing,
Roped Course and Zip line หรื อจะสนุกไปกับห้ องKaraoke

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของเรื อสําราญ
หลังอาหารคํ่า ชมการแสดงที่ Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้ องพักส่วนตัวของท่าน
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หมายเหตุ
ในเย็นวันนี ้ ท่านจะได้ รับป้ายผูกกระเป๋ าสีต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลงจากเรื อ ท่านจะต้ องจัด
กระเป๋ าใบใหญ่วางไว้ หน้ าห้ อง โดยแยกข้ าวของเครื่ องใช้ ที่จําเป็ นไว้ ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้ าหน้ าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ า
ใบใหญ่ของท่านไปตั ้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้ จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ ท่านตรวจเช็คก่อนทําการชําระในวันรุ่งขึ ้น

19 เม.ย. 62

สิงคโปร์ – กรุ งเทพฯ

(6)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

12.00 น.

เรื อสําราญ GENTING DREAMเข้ าเทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาท้ องถิ่นประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเร็ วกว่าประเทศไทย 1
ชั่วโมง)หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือดินทางและศุลกากรแล้ ว จากนัน้
ท่านรั บกระเป๋ าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่ท่านได้ ติดไว้ กับ
กระเป๋ าที่ ท างเรื อ ให้ ม า จากนัน้ นํ า ท่ านเดิ น ทางนั่ง รถเข้ า สู่ตัว เมื อ ง
สิง คโปร์ ผ่ า นชมเมื อ งสิง คโปร์ ที่ มี ก ารจัด การผัง เมื อ งได้ อ ย่ า งเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยและสะอาด ซึง่ ล้ อมรอบด้ วยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา
และศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอร์ ค ซึง่ เป็ นจุดชมวิวริ มแม่นํ ้าสิงคโปร์ นําท่านถ่ายรู ปคู่กับ เมอร์ ไลอ้ อน
(Merlion) หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรู ป
ปั น้ ครึ่ งสิงโตครึ่ งปลานี ้หันหน้ าออกทางอ่าวมาริ นา (Marina Bay) มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม บันทึกภาพโรงละครริ มนํ ้า
เอสพลานาด
(Esplanade) อาคารที่มีลกั ษณะคล้ ายทุเรี ยนขนาดยักษ์ โดยมีฉาก
หลังเป็ นสิงคโปร์ ฟลายเออร์ (Singapore Flyer)ชิงช้ าสวรรค์ขนาด
ยักษ์ ที่สงู ที่สดุ ในโลก มีความสูงเท่ากับตึก 42 ชั ้น หรื อ 165 เมตรชมทิวทัศน์ริมอ่าวที่ มาริ นาเบย์ แซนด์ (Marina
Bay Sand)คาสิโนสุดหรู ใจกลางเมือ ง สิงคโปร์ เป็ นอาคารในสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่นที่สดุ ของสิงคโปร์
ประกอบด้ วย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้ า ซึง่ มีรูปร่ างคล้ ายเซิร์ฟบอร์ ด (surf board) โดยมีนัยด้ าน ฮวงจุ้ยในการ
ที่จะพาสิงคโปร์ ผ่านคลืน่ ลมทางเศรษฐกิจไปได้ ด้วยดี หรื อเลือก อิสระช้ อปปิ ง้ ณ ย่านการค้ าชื่อดังของ
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สิงคโปร์ ย่าน ถนนออร์ ชาร์ ด ที่เต็มไปด้ วยสีสนั ของสินค้ าหรูหราหลากแบรนด์จาก ทัว่ โลกที่สลับกันมา
ลดราคาในห้ างสรรพสินค้ านับสิบ ๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset
***เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ ้ ง อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย**
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
16.30 น.

พร้ อมที่จดุ นัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์
เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางและผ่านขั ้นตอนการเช็คอิน

20.30 น.

เดินทางกลับสูก่ รุ งเทพมหานครโดยสายการบิน ไทยไลอ้ อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL105

21.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
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อัตราค่ าบริการ
ช่ วงวันเดินทาง 14-19 เมษายน 2562
แบบห้ องพัก

ห้ องพักแบบมีระเบียง

ผู้ใหญ่ ท่านละ

ผู้ใหญ่ คนที่ 3 และ 4 เด็กอายุต่าํ กว่ า 12 ปี

พักเดี่ยว

(พัก 2 ท่ านต่ อห้ อง) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

29,900.-

24,900

24,900

41,900

อัตรานีร้ วม:
 ห้องพักบนเรื อสาราญ 5 คืน(ห้องพักแบบมีระเบียง)
 รวมตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพ - สิ งคโปร์ –กรุ งเทพ (ไปกลับ)สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 ค่าขนส่งกระเป๋ าโดยสาร ซึ่ งสายการบินมีบริ การท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม
หากน้ าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์
เช็คอิน
 อาหารบนเรื อสาราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อสาราญ, ภาษีท่าเรื อ
 ทัวร์ ที่สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ)
 เจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยอานวยความสะดวก
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่ งเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รับความ
คุม้ ครอง 522,222 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
 ค่าทิปพนักงานบนเรื อ ท่านละ SGD105 /ต่อท่าน(SGD 21/ คืน) เด็กตั้งแต่ 1ขวบขึ้นไปคิดราคาเท่าผูใ้ หญ่
 ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ300บาท/ต่อท่ าน รบกวนชาระพร้ อมค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
 ค่าทัวร์ เสริ มบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรื อจอด
 ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรื อ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์ และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจํา หลังจากมีการสํารองที่แล้ ว 3 วันทําการ และชําระส่ วนที่เหลือ
ก่ อนเดินทาง 45 วันทําการ
ขัน้ ตอนการชําระเงินมัดจํา
1. ห้ องแบบมีระเบียง ทางบริษัทฯขอเก็บมัดจา 15,000 บาท / ต่อท่ าน
การยกเลิก

-

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนเงินทุกกรณี

ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และ
จะมีค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั ง้ ละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั ง้ หรื อตามราคาที่สายการบิน และเรื อเรี ยกเก็บ
ค่ าใช้ จ่ายมาอีกครัง้
หมายเหตุ:
1. กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ดินทางเข้ าหรื อออกประเทศ ทางบริ ษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ ให้ ได้
2. เนื่อ งจากแพคเกจเป็ นแพคเกจแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนก่อนการท่อ งเที่ยวหรื อ
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้ รวมทั ้งในส่วนของรถรั บส่ง
ไปท่าเรื อแหลมฉบัง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทั ้งสิ ้น ในกรณีที่ทางลูกค้ า นําหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า เดือนมาเดินทาง และ 6
ไม่ได้ รับการอนุญาตให้ ขึ ้นเรื อ จากทางกองตรวจหนังสือเดินทาง ณ ท่าเรื อแหลมฉบัง
5. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล , ราคาตั๋วโดยสารเครื่ องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนาํ ้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริ ษัทอีกครั ง้
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ขนาดของห้ องพักบนเรือ (เพื่อการโฆษณา) ห้ องพักแบบมีระเบียง (BALCONY CABIN)

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