รหัสทัวร์ : THV3-TR-SG-28JUL-2AUG19

ราคา 29,900 บาท
รวมรถ รับ-ส่งไปท่าเรือ

พักห้องมีหน้าต่าง

รวมเที่ยว+อิสระช้อปปิง้ ทีป
่ ระเทศสิงคโปร์ 1 วัน!

รวมตัว
๋ เครือ
่ งบิน กรุงเทพ – สิงคโปร์(ไปกลับ)
มีหว
ั หน้าทัวร์ดแ
ู ลตลอดทัง้ การเดินทาง



สุราบายา (Surabaya) ประเทศอินโดนีเซีย มีวัฒนธรรมอันยาวนาน เสน่ห์อีกอย่างของสุราบายาคือ



ภูเขาไฟโบรโม่
บาหลี ดินแดนนี้มีมนต์ขลัง สักครั้งต้องไป บาหลีเกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย ซึ่งมีความสวยงามด้วย
ธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร

28 ก.ค 62
05.00 น.

กรุงเทพฯ - ประเทศสิงคโปร์ - เรือสาราญ GENTING DREAM

(1)

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 7 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ L เพื่อ
เตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

08.40 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT AIR
เทีย
่ วบินที่ TR609 (มีบริการอาหารร้อนและน้าดืม
่ บนเครือ
่ งบิน)

12.10 น.

เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอน
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือมารีน่า เบย์ครูสเซนเตอร์ ทาการเช็คอินขึ้น
เรือGENTING DREAMทาการติดTags กระเป๋าและโหลด
สัม ภาระของทุ ก ท่ า นขึ้ น เรื อ ส าราญ ทุ ก ท่ า นจะผ่ า นจุ ด สแกน
สัมภาระ จากนั้นลูกค้านาตั๋วเรือไปเช็กอินเพื่อรับ Cruise Card
และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทุกท่านก็จะได้ขึ้นเรือสาราญ
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*** ก่อนที่เรือสาราญจะทาการออกเดินทาง จะมีการซ้อมหนีภัยตาม
หลักสากล (Safety Drill) โดยขอให้ผโู้ ดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุด รวมพลที่กาหนดไว้
(Assembly Station) โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ละท่านได้จาก Cruise Card ของท่าน**
17.00 น.

เรือสาราญ GENTING DREAM ออกจากจากท่าเรือ มารีน่าเบย์ครูสเซนเตอร์

ค่า

ประเทศสิงคโปร์
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ อิสระพักผ่อนหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรม
ต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสาราญ GENTING DREAM

หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรือสาราญ
ตลอดการเดินทาง เพียงใช้ CRUISE CARDในการสั่งซื้อ รายละเอียดของ
แพ็คเก็จสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่บนเรือสาราญ

29 ก.ค. 62
เช้า

น่านน้าสากล

(2)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน
หรือเลือกที่จะไปออก กาลังกายรับอรุณด้วยการจ๊อกกิ้ง
บนชั้ น ดาดฟ้ า หรื อ หากต้ อ งการฟิ ต ร่ า งกายท่ า นควร
เลือกใช้บริการของห้อง Fitness Centerส่วนท่านที่ชื่น
ชอบการ
ช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ
สินค้า ที่ระลึก สินค้า แบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้านDuty Free ซึ่งราคาถูกมาก ๆบนเรือสาราญ
GENTING DREAMสาหรับท่านที
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ชอบการเสี่ยงดวงบนเรือสาราญมีห้อง Casino ที่ให้ท่านลองเสี่ยงโชค ทั้งนี้ยังสามารถเข้า
คลาสต่า งๆ ที่เรือ จัด กิจ กรรมไว้ ใ ห้กับ ลู ก ค้ า เช่น การสอเต้นรา การสอนแกะสลั ก การ
ทาอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีก
มากมาย ที่ ท างเรื อ ส าราญจั ด ไว้ ต อบสนองความต้ อ งการของท่ า นได้ เ ป็ น อย่ า งดี *ท่ า น

สามารถเช็คกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร Dream Daily ที่มีให้ในห้องพักของแต่ละวัน
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสาราญ
GENTING DREAM ตามอัธยาศัย อาทิ Zouk Beach Club,Tributes,Genting Pool
and Sun Deck,Sports Pex,Rock Climbing,Roped Course and Zip line หรือจะสนุก
ไปกับห้องKaraoke

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่ Zodiac Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว
ของท่าน

30 ก.ค.62
เช้า

สุราบายา, ประเทศอินโดเนเชีย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝัง่ )

(3)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
เรือสาราญ GENTING DREAM เข้าสู่ท่าเรือเมืองสุราบายานา (ประเทศอินโดเนเชีย)
*** อิสระให้ทา่ นเลือกซือ
้ ทัวร์เสริมบนฝัง่ ท่านสามารถซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้ จากเคาน์เตอร์
ทัวร์บนเรือ**ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มต้น 145 SGD/PAX**
เมือ งสุราบายา (Surabaya) เมือ งหลวงของชวาตะวันออกแห่งนี้นั้นเป็นหนึ่งในเมืองที่อ ยู่
ภายใต้การปกครองลักษณะพิเศษในหลายๆ เมืองของ
อิ น โดนี เ ซี ย และเป็ น อี ก เมื อ งที่ มี ส่ ว นผสมระหว่ า ง
วัฒนธรรมที่แตกต่างไว้ได้อย่างลงตัว ทั้งสไตล์อาหรับ
และจีน และมีโบสถ์กลางเมืองที่สวยงาม ท่านสามารถ
เลื อ กชื้อ ทัว ร์เสริม เช่ น วิ หาร Klenteng

Sanggar

Agung ได้ รั บ การออกแบบอย่ า งประณี ต พิ ถี พิ ถั น
วิ ห ารแห่ ง นี้ จึ ง มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ที่ ส ร้ า งขึ้ น อยู่ ที่
ขอบของคาบสมุทร รูปปั้นมังกรคู่บารมีสองตนยืนเฝ้า
อยู่เหนือเทพเจ้าและเทพธิดาที่ประตูทางออกสู่มหาสมุทร ถือเป็นทัศนียภาพที่สร้างแรงบันดาล
ใจได้อย่างแท้จริง
*** สาหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ***
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กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
ท่านสามารถเลือ กเที่ย วเมือ งสุราบายาต่อได้ หรือ ท่านใดที่เหนื่อยล้ ากับการเที่ยวช่ว งเช้า ก็
สามารถกลับ มาพักผ่อ นบนเรือ สาราญได้ หรือ เลื อกใช้บริการและเข้า ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
ทางเรือได้จัดไว้ เพื่อท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness
Center
*** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***

19.00 น.

เรือสาราญ GENTING DREAM ออกจากท่าสุราบายานา (ประเทศอินโดเนเชีย)
เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือบาหลี, ประเทศอินโดเนเชีย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

31 ก.ค. 62
เช้า

บาหลี, ประเทศอินโดเนเชีย (อิสระเลือกซือ
้ ทัวร์เสริมบนฝัง่ )

(4)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
เรือสาราญ GENTING DREAM จอดทอดสมอที่เมืองบาหลี, ประเทศอินโดเนเชีย
*** อิสระให้ทา่ นเลือกซือ
้ ทัวร์เสริมบนฝัง่ ท่านสามารถซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้ จากเคาน์เตอร์
ทัวร์บนเรือ****ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มต้น 100 SGD/PAX**
“บาหลี” เป็น 1 ใน 34 จังหวัด ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่เป็นเกาะขนาด
เล็ก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 เมือง บาหลีเป็นเมืองเรียบง่ายที่มีธรรมชาติสมบูรณ์และ
สวยงามมาก ทะเล ภู เ ขา ทะเลสาบ น้ าตก ผสมผสานกั บ
ประเพณีและวัฒนธรรมแบบฉบับดั้งเดิม วัด พิธีกรรม ศิลปะ มี
เสน่ห์เหลือเกิน ท่านสามารถเลือกชื้อทัวร์เสริม เช่น ปุรา อูลัน
ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ ว่า
วัด อูลัน ดานู บราตัน ตั้งอยู่บริเวณกลางน้าริมทะเลสาบบรา
ตัน มีฉากหลั งเป็ นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่ว งถูก คั่ นด้ ว ยปุ ย
เมฆสีขาว ใช้ทาพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่
เทวี ดานู เทพแห่งสายน้า มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคา
ทรงสูงที่ รีย กว่ า เมรุมุ งด้ ว ยฟางซ้อ นกัน ถึง 11 ชั้น สวยงาม
มากท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีวัดแห่งนี้
ตั้งอยู่ ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake

Bratan)

เป็ นทะเลสาบที่มีมนต์ข ลั งฉากหลั งคื อ ทุ่ งนา

ขั้นบันไดที่ค่อยๆ ลาดต่าลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการ
ธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้
เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไป
จนถึงทางทิศตะวันออก
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กลางวัน
บ่าย

*** สาหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
ท่ า นสามารถเลื อ กเที่ ย วเมื อ งบาหลี ต่ อ ได้ หรื อ ท่ า นใดที่ เ หนื่ อ ยล้ า กั บ การเที่ ย วช่ ว งเช้ า ก็
สามารถกลับ มาพักผ่อ นบนเรือ สาราญได้ หรือ เลื อกใช้บริการและเข้า ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
ทางเรือได้จัดไว้เพื่อท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness
Center
*** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***

19.00น.

เรือสาราญ GENTING DREAM ออกจากท่าเรือบาหลี เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือสิงคโปร์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

01 ส.ค. 62
เช้า

น่านน้าสากล

(5)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กาลังกาย
รั บ อรุ ณ ด้ ว ยการจ๊ อ กกิ้ ง บนชั้ น ดาดฟ้ า หรื อ หากต้ อ งการฟิ ต ร่ า งกายท่ า นควรเลื อ กใช้
บริการของห้อง Fitness Centerส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไป
กับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้านDuty Free ซึ่งราคาถูก
มาก ๆบนเรือสาราญ GENTING DREAMสาหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงบนเรือสาราญมี
ห้อง Casinoทั้งนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอน

กลางวัน
บ่าย

เต้นรา การสอนแกะสลัก การทาอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวด
แบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ท างเรือสาราญจัดไว้ตอบสนองความต้องการของ
ท่านได้เป็นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสาราญ
GENTING DREAM ตามอัธยาศัย อาทิ Zouk Beach Club, Tributes, Genting Pool
and Sun Deck, Sports Pex, Rock Climbing, Roped Course and Zip line หรือจะ
สนุกไปกับห้องKaraoke

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรือสาราญ
หลังอาหารค่า ชมการแสดงที่ Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของ
ท่าน
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หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกาหนดลาดับการนากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จาเป็นไว้ใน
กระเป๋ าเดิ นทางใบเล็ ก เพราะเจ้า หน้า ที่ข องเรือจะมาเก็บ กระเป๋า ใบใหญ่ข องท่า นไปตั้งแต่
กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทาการชาระในวันรุ่งขึ้น

02 ส.ค. 62

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

(6)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น.

เรือสาราญ GENTING DREAMเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ซึ่ง
เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือดินทางและศุลกากรแล้ว จากนั้น
ท่านรับกระเป๋าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีทท
ี่ ่านได้ติดไว้กับกระเป๋าทีท
่ างเรือให้มา
จากนั้น นาท่านเดินทางนั่งรถเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ผ่านชมเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดการผัง
เมืองได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ซึ่งล้อมรอบด้วยทาเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ
ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้าสิงคโปร์ นาท่านถ่ายรูปคู่
กับ เมอร์ไลอ้อน(Merlion) หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่ง
สิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพที่สวยงาม
บันทึกภาพโรงละครริมน้า เอสพลานาด (Esplanade) อาคารที่มีลักษณะคล้ายทุเรียนขนาด
ยักษ์ โดยมีฉากหลังเป็นสิงคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer)ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่สูง
ที่สุดในโลก มีความสูงเท่ากับตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตรชมทิวทัศน์ริมอ่าวที่ มารินาเบย์แซนด์
(Marina Bay Sand)คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง สิงคโปร์ เป็นอาคารในสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้า ซึ่งมีรูปร่าง
คล้ายเซิร์ฟบอร์ด (surf board) โดยมีนัยด้าน ฮวงจุ้ยในการที่จะพาสิงคโปร์ผ่านคลื่นลมทาง
เศรษฐกิจไปได้ด้วยดี หรือเลือก อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่าน ถนน
ออร์ชาร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จาก ทั่วโลกที่สลับกันมาลดราคา
ในห้างสรรพสินค้านับสิบ ๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon,
313@Somerset
***เพือ
่ ไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิง้ อิสระอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศัย **
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.30 น.

พร้อมที่จุดนัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์
เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

22.00 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน สกู๊ต เที่ยวบินที่ TR868

23.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ

ช่วงวันเดินทาง 28 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562
แบบห้องพัก

ผูใ
้ หญ่ทา่ นล่ะ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง)

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง

ผูใ
้ หญ่คนที่ 3
(พักกับผูใ
้ หญ่ 2 ท่าน)

29,900.-

เด็กอายุตากว่
่
า 12 ปี
(พักกับผูใ
้ หญ่ 2 ท่าน)

25,900.-

25,900.-

พักเดีย
่ ว

42,900.-

อัตรานีร้ วม:
 ห้องพักบนเรือสาราญ 5 คืน(ห้องพักแบบมีหน้าต่าง)
 รวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - สิงคโปร์ –กรุงเทพ (ไปกลับ)สายการบินสกู๊ต
 ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซึ่งสายการบินมีบริการท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
หากน้าหนักหรือจานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสาย
การบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 อาหารบนเรือสาราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสาราญ, ภาษี
ท่าเรือ
 ทัวร์ที่สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ)
 เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอานวยความสะดวก
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ
้ หญ่
อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม:
 ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ SGD105 /ต่อท่าน *(SGD 21/ คืน)* เด็กตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปคิด
ราคาเท่าผู้ใหญ่
 ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ300บาท/ต่อท่าน รบกวนชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ





ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
2.
การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจา หลังจากมีการสารองที่แล้ว 3 วันทาการ และชาระส่วนที่เหลือ
ก่อนเดินทาง 45 วันทาการ
ขั้นตอนการชาระเงินมัดจา
1. ห้องแบบมีหน้าต่าง ทางบริษัทฯขอเก็บมัดจา 15,000บาท/ต่อท่าน
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การยกเลิก

-

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงชื่ อ ผู้ เ ดิ น ทาง ผู้ โ ดยสารสามารถเปลี่ ย นชื่ อ ผู้ เ ดิ น ทางได้ ก่ อ นวั น
เดินทาง 45 วัน และจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่
สายการบิน และเรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง

หมายเหตุ:
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถ
คืนค่าทัวร์ให้ได้
2. เนื่องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อน
การท่องเที่ยวหรือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืน
ค่าบริการได้
3. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ อั น เกิ ด จากเหตุ สุ ด วิ สั ย เช่ น อุ บั ติ เ หตุ ภั ย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ทางลูกค้า นาหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6
เดินทางและไม่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นเรือ จากกองตรวจหนังสือเดินทาง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายการและราคาอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว
๋ โดยสารเครือ
่ งบิน,
ค่าธรรมเนียมของตัว
๋ และภาษีนามั
้ น และอืน
่ ๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษท
ั อีกครัง้
ขนาดของห้องพักบนเรือ (เพือ
่ การโฆษณา) ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (Ocean View)

Ocean view 16 sq.m 1 double bed or 2 single beds1 foldaway bed 1 sofa bed

