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Code: IV01-SGP+IDN-GentingDream-32TR+FD+3K-Aug-Dec-11-15-A220709 

 

 

สมัผสัประสบการณ์การเดนิทางสดุพเิศษ 

โปรแกรมลอ่งเรอืส าราญ GENTING DREAM 

เสน้ทาง สงิคโปร–์เกาะบนิตนั/เกาะบาตมั(อนิโดนเีซยี)–สงิคโปร ์3 วนั 2 คนื 

พกัผอ่นหยอ่นใจบนรสีอรท์หรกูลางมหาสมทุร เพยีบพรอ้มดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกและกจิกรรมตา่งๆ 
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รวมต ัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพ-สงิคโปร(์ไปกลบั)  รวมรถรบัสง่ (สนามบนิ-ทา่เรอื-สนามบนิ) 

หอ้งพกับนเรอืส าราญ 2 คนื        มหีวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดท ัง้การเดนิทาง 

 

มาตรการเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์

1. ฉีดวัคซนีครบโดสแลว้ อยา่งนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง และตอ้งฉีดวัคซนีเข็มบสูเตอร ์หากเข็มทีส่องฉีด

มาแลว้เกนิกวา่ 270 วัน (ตามเงือ่นไขของประเทศสงิคโปร)์ 

2. เอกสารส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์

   **เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ แนะน าเป็นรูปแบบ E-VACCINE PASSPORT (โดยสามารถ

ลงทะเบยีนขอผา่นแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจังหวัด) 

   **กรอกแบบฟอรม์ออนไลน ์SG ARRIVAL CARD (ICA) กอ่นวันเดนิทาง 2 วัน 

 

ก าหนดการเดนิทางปี 2565  (ออกเดนิทางวนัศกุร)์  

12-14 ส.ค. / 21-23 ต.ค. / 2-4 ธ.ค. / 9-11 ธ.ค. / 30ธ.ค.65-1ม.ค.66  

 

◊ โปรแกรมการเดนิทาง 

 

กรงุเทพฯ-สงิคโปร-์ทา่เรอืส าราญ Marina Bay Cruise Centre 

 

 

พเีรยีด 12-14 ส.ค. 2565 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

ROW L สายการบนิสกูด๊ แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสารและสมัภาระ 

10.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิสกูด๊ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TR625 

  (ไมม่บีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 
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14.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจรับ

สมัภาระ 

 

พเีรยีด 21-23 ต.ค./ 2-4 ธ.ค./ 9-11 ธ.ค./ 30ธ.ค.65 – 1ม.ค.66 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง Terminal 1 ช ัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์1-2 สายการบนิแอร์

เอเชยี เจา้หนา้ทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

10.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD357 

 **เดนิทางชว่งเดอืนธนัวาคม เวลาบนิเปลีย่นเป็น 10.50 น . และถงึสนามบนิชางง ีเวลา 14 .30 

น. 

  (ไมม่บีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

14.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจรับ

สมัภาระ  

จากนัน้เดนิทางสูท่า่เรอื Marina Bay Cruise Centre น าทา่นเชค็อนิขึน้เรอื Genting 

Dream โดยเริม่จากตดิแท็กกระเป๋าและโหลดสมัภาระของทกุทา่นขึน้เรอืส าราญ จากนัน้ผา่นจดุสแกน

สมัภาระ และน าตัว๋เรอืพรอ้มพาสปอรต์เชค็อนิเพือ่รับ Cruise Card ดว้ยตวัทา่นเอง จากนัน้ผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงกอ่นขึน้เรอืส าราญ  

หลังจากขึน้เรอืส าราญแลว้ น าทา่นสูห่อ้งอาหาร เพือ่รับประทานอาหารวา่ง และน าทา่นเดนิชม

หอ้งอาหารตา่งๆ ภายในเรอืส าราญ 

20.00 น. เรอืล่องออกจากท่าเรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์ทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้ม

ระบบรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืตามกฏของการลอ่งเรอืสากล 1 ชัว่โมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง  

หลังจากนัน้ท่านสามารถรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลักจากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบัตร Cruise 

Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทานทีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาตไิดต้ามอธัยาศัย  

หลังจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก (ท่านทีจ่ะชมโชวส์ามารถท าการจองไดท้ี ่Box Office 

ซึง่ตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) หรือฟังดนตรสีดตามบารต์่างๆ ทั่วทัง้ล าเรอืและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

(หลังจากเรอืล่องออกสูน่่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีและคาสโินจะเปิดใหบ้รกิาร) ท่านสามารถ

เขา้ร่วมสนุกกับกจิกรรมต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้ทรปิจาก Dream Daily หนังสอืพมิพ์

ประจ าวันทีม่รีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทา่น 
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ทา่นสามารถรบัประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกาะบนิตนั/เกาะบาตมั(อนิโดนเีซยี)-อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิเกาะบนิตนัหรอืเกาะบาตมัไดจ้าก

เคานเ์ตอรท์วัรบ์นเรอื หรอืสนกุกบักจิกรรมตา่งๆ บนเรอื 

 

เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้

10.00 น. (09.00 GMT+7)  เรอืส าราญเทยีบทา่กลางทะเลระหวา่งเกาะบนิตันและเกาะบาตัม 

(ส าหรับทา่นทีจ่องทวัรก์บัทางเรอืไว ้พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื)  

 **ทา่นจะตอ้งกลับขึน้เรอืกอ่นเวลาเรอืออกจากทา่ประมาณ 1.30 ชัว่โมง** 

   เกาะบนิตนั (Bintan) เป็นเกาะในหมูเ่กาะเรยีว ประเทศอนิโดนเีซยี เป็นสว่นหนึง่ของจังหวดั

หมูเ่กาะเรยีว เป็นทีต่ัง้ของเมอืงตันจงุปีนัง เมอืงหลวงของจังหวดั ทีต่ัง้อยูท่างตอนใตข้องเกาะ และถอื

เป็นชมุชนใหญข่องเกาะ เกาะบนิตันมพีืน้ที ่2,402.28 ตร.กม. หากรวมกบัพืน้ทีท่ีเ่ป็นทะเล มพีืน้ที ่

60,057 ตร.กม.  

   เกาะบาตมั (Batam) เป็นเกาะและเป็นเมอืงหนึง่ในจังหวดัหมูเ่กาะเรยีว ประเทศอนิโดนเีซยี 

เป็นทีรู่จั้กกนัดใีนฐานะพืน้ทีเ่ขตการคา้เสรขีองสามเหลีย่มเศรษฐกจิซโิจร ี(SIJORI Growth Triangle) 

อยูห่า่งจากชายฝ่ังทางใตข้องสงิคโปร ์20 กโิลเมตร เกาะนีม้ขีนาด 715 ตารางกโิลเมตร 

 **ส าหรบัทา่นทีไ่มล่งจากเรอื** 

กลางวนั ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้

และพักผอ่นไดต้ามอธัยาศัย หรอืสามารถเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ ทีท่างเรอืจัดไวใ้หต้ลอดทัง้วัน โดย

สามารถดไูดจ้าก DREAM DAILY ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทา่น 
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20.00 น. (19.00 GMT+7)  เรอืส าราญ Genting Dream ออกเดนิทางจากประเทศอนิโดนเีซยี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ 

หลังจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก (กรณุาส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตาม

บารต์า่งๆ ทัว่ทัง้ล าเรอื หลังจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

ชว่งค า่ เรอืจะมแีท็กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นน ากระเป๋าเดนิทางของ

ทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปทีท่า่เรอืในวันรุง่ขึน้ (สิง่ของทีท่่านจ าเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวัน 

ใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื) 

 

**ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเอง ไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก ** 

**เรอืจะมใีบแจง้สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพักของทา่นเพือ่ใหท้า่นรับหนังสอืเดนิทางคนื** 

**กอ่นลงจากเรอื ตอ้งกรอกขอ้มลูออนไลนบ์ตัรเขา้สงิคโปร ์(SG Arrival Card) โดยแสกน QR CODE จากเอกสารที่

ทางเรอืเตรยีมไวใ้หท้า่นใหห้อ้งพัก 
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สงิคโปร(์ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre)-สนามบนิชางง-ีThe Jewel Changi-

กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้

10.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์(ตามเวลาทอ้งถิน่ประเทศ

สงิคโปร ์ซึง่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังลงจากเรอื ทกุทา่นจะผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

รับกระเป๋าเดนิทางของทา่นทีด่า้นลา่ง  

 

พเีรยีด 12-14 ส.ค. 2565 

หลังลงจากเรอืส าราญแลว้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์พเิศษ!! น าทา่นถา่ยรปู

น า้ตกยกัษท์ีอ่ยูก่ลางอาคาร The Jewel Changi มคีวามสงูราวๆ 40 เมตร ซึง่ถอืเป็นน ้าตกใน

อาคารทีส่งูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

 **อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ สนามบนิ ตามอธัยาศยั** 

15.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชางง ีโดยสายการบนิสกูด๊ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TR610 

  (ไมม่บีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

16.55 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ... 

 

พเีรยีด 2-4 ธ.ค./ 9-11 ธ.ค. 2565 

หลังลงจากเรอืส าราญแลว้ น าทา่นผา่นชมเมอืงสงิคโปร ์และแวะถา่ยรปูคูก่บัเมอรไ์ลออ้น (Merlion) 

หรอืสงิโตทะเล สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ 

จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์พเิศษ!! น าทา่นถา่ยรปูน า้ตกยกัษท์ีอ่ยู่

กลางอาคาร The Jewel Changi มคีวามสงูราวๆ 40 เมตร ซึง่ถอืเป็นน ้าตกในอาคารทีส่งูทีส่ดุในโลก

อกีดว้ย จากนัน้น าทา่นผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

 อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ สนามบนิ ตามอธัยาศยั 

16.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชางง ีโดยสายการบนิสกูด๊ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TR610 

  (ไมม่บีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

17.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ... 

 

พเีรยีด 21-23 ต.ค./ 30 ธ.ค.65 – 1 ม.ค.66 

หลังลงจากเรอืส าราญแลว้ น าทา่นผา่นชมเมอืงสงิคโปร ์และแวะถา่ยรปูคูก่บัเมอรไ์ลออ้น (Merlion), 

ชมถนนอลซิาเบธวอรค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ณ ยา่นการคา้ชือ่ดังของสงิคโปรย์า่นถนนออรช์ารด์ ทีเ่ต็มไปดว้ยสสีนั

ของสนิคา้หรหูราหลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลก  



Page 7 of 12 

 

 

 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์พเิศษ!! น าทา่นถา่ยรปูน า้ตกยกัษท์ีอ่ยูก่ลาง

อาคาร The Jewel Changi มคีวามสงูราวๆ 40 เมตร ซึง่ถอืเป็นน ้าตกในอาคารทีส่งูทีส่ดุในโลกอกี

ดว้ย จากนัน้น าทา่นผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

 อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ สนามบนิ ตามอธัยาศยั 

19.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชางง ีโดยสายการบนิ JETSTAR เทีย่วบนิที ่3K513 

 **เดนิทาง 30ธ.ค. - 1ม.ค.66 เวลาบนิเปลีย่นเป็น 19.15 น . และถงึสนามบนิสุววรณภูม ิเวลา 

20.40 น. 

  (ไมม่บีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

20.40 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ... 

 

 

 

 

 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวนผูเ้ดนิทาง 20 ทา่นขึน้ไป 

หากทา่นตอ้งออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามและตรวจสอบยอดจองกอ่น 

 

ก าหนดการเดนิทาง  ออกเดนิทางวนัศกุร ์

12-14 ส.ค.65   (บนิไป-กลบั โดยสายการบนิ SCOOT)  

21-23 ต.ค. / 30ธ.ค.65 – 1ม.ค.66 (ขาไปบนิ AIR ASIA, ขากลบับนิ JETSTAR) 

2-4 ธ.ค./ 9-11 ธ.ค.65   (ขาไปบนิ AIR ASIA, ขากลบับนิ SCOOT) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง 

12 - 14 สงิหาคม 2565 

                

ประเภทหอ้ง 

ราคาผูใ้หญพ่กัคู ่(2 ทา่น/หอ้ง) 

(เด็ก 2-12 ปี ราคาเทา่กบัผูใ้หญ)่ 

 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 
ผูใ้หญพ่กัคู ่

ราคาทา่นละ 

เด็กทารก(ไมเ่กนิ 2 

ขวบ) 

ราคาทา่นละ 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง(Balcony) 25,900 - 11,000 

 

**ราคายงัไมร่วมคา่ทปิบนเรอื, คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์1,500 บาท/ทา่น (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื)** 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนราคา หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน ้ามนั, อตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ และอ่ืนๆ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

21 - 23 ตลุาคม 2565 

2-4 / 9-11 ธนัวาคม 2565 

 

ประเภทหอ้ง 

ราคาผูใ้หญพ่กัคู ่(2 ทา่น/หอ้ง) 

(เด็ก 2-12 ปี ราคาเทา่กบัผูใ้หญ)่ 

 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 
ผูใ้หญพ่กัคู ่

ราคาทา่นละ 

เด็กทารก(ไมเ่กนิ 2 

ขวบ) 

ราคาทา่นละ 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง(Balcony) 27,500 - 14,000 

 

**ราคายงัไมร่วมคา่ทปิบนเรอื, คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์1,500 บาท/ทา่น (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื)** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

30 ธ.ค.65 - 1ม.ค.66 

 

 

ประเภทหอ้ง 

ราคาผูใ้หญพ่กัคู ่(2 ทา่น/หอ้ง) 

(เด็ก 2-12 ปี ราคาเทา่กบัผูใ้หญ)่ 

 

พกัเดีย่ว 

ราคาทา่นละ 
ผูใ้หญพ่กัคู ่

ราคาทา่นละ 

เด็กทารก(ไมเ่กนิ 2 ขวบ)  

ราคาทา่นละ 

หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง 

(Oceanview) 

29,900 - 15,000 

 

**ราคายงัไมร่วมคา่ทปิบนเรอื, คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์1,500 บาท/ทา่น (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื)** 

 

 

 

           

 

     

 

 

OCEANVIEW                   BALCONY 
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***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 

 

อตัรานีร้วม: 

 หอ้งพักบนเรอืส าราญ 2 คนื (ประเภทหอ้งตามทีร่ะบใุนแตล่ะพเีรยีด) 

 ตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามนั กรงุเทพ-สงิคโปร-์กรงุเทพ (ไปกลับ) ชัน้ประหยดั (สายการบนิตามทีร่ะบใุนแตล่ะพี

เรยีด)  

หากมเีปลีย่นแปลงคา่ตั๋วโดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลังหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผันคา่น ้ามนัหรอืภาษี

ใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

 คา่ขนสง่กระเป๋าโดยสาร ซึง่สายการบนิมบีรกิารทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม  

หากน ้าหนักหรอืจ านวนของกระเป๋าเกนิกวา่ทีก่ าหนด ทา่นอาจตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยโดยตรงกบัสายการบนิที่

เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ 

 อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ, ภาษีทา่เรอื 

 หัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ อ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ซึง่เด็กอายตุ า่กวา่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ายเุกนิ 75 ปี 

จะไดรั้บความคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รักษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ อนัเกดิจาก

อบุตัเิหต ุอาท ิคา่ตั๋วโดยสาร, คา่ทีพ่ัก, คา่อาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) หาก

สนใจซือ้ประกนัสขุภาพหรอืประกนัภยัการเดนิทางแบบอืน่ๆ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่วัร ์

อตัรานีไ้มร่วม: 

 คา่ทปิพนกังานบนเรอื, คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

 คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด 

 คา่อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ คา่ Wifi ฯลฯ  

 คา่ตรวจ ATK พรอ้มใบรับรองภาษาองักฤษ กอ่นขึน้เรอืส าราญ โดยตรวจไดเ้ร็วสดุ 1 วันกอ่นขึน้เรอืส าราญ (อาจมี

การเปลีย่นแปลงมาตรการในภายหลัง) 

 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการท า E-Vaccine Passport 

 ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

การช าระเงนิ  

ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิมดัจ าเป็นจ านวน 16,000 บาท/ตอ่ทา่น โดยเรยีกเก็บมดัจ าทนัทหีลงัจากการ 

จองทวัร ์และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนัท าการ (ไมร่วมเสาร-์อาทติย)์ หรอื

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

**กรณีจองทวัรล์ว่งหนา้นอ้ยกวา่ 45 วนัท าการ โปรดช าระคา่ทวัรย์อดเต็มจ านวน** 
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การยกเลกิ 

 หากมกีารยกเลกิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื (เด็กทารกควรมอีายอุยา่งต ่า 6 เดอืน 7 วัน) 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทาง และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลบั 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. หากเคยเขา้สงิคโปรด์ว้ยชือ่เกา่หรอืเคยถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้สงิคโปร ์ตอ้งแจง้ใหท้างทวัรท์ราบกอ่นลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

9. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นสายการบนิในระดับเดยีวกนั โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 

10. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เรอืเป็นเวลาสงิคโปร ์หากมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

11. เนือ่งจากโปรแกรมเป็นแบบเหมาจา่ย หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกอ่นการทอ่งเทีย่วหรอื

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้

12. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆทีร่ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

 ข ัน้ตอนการเช็คอนิขึน้เรอืส าราญ   

1. น าสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ตั๋วเรอืพรอ้มพาสปอรต์ ยืน่ใหเ้จา้หนา้ที ่และทางเจา้หนา้ทีจ่ะตดิป้าย Luggage Tag 

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืล าเลยีงไปใหถ้งึหอ้งสว่นตวัของทกุทา่น (อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการล าเลยีง

สมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอืกระเป๋าขึน้ไปเองกส็ามารถท าได ้ 

2. ผา่นจดุสแกน QR CODE เพือ่กรอกขอ้มลูใน Health Declaration Form เมือ่กรอกเสร็จใหแ้คปเจอรห์นา้จอไว ้

เนือ่งจากเจา้หนา้ทีจ่ะขอด ู

3. เจา้หนา้ทีข่อดใูบรับรองผลตรวจ ATK(อาจมกีารเปลีย่นแปลงมาตรการในภายหลัง) จากนัน้ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย์

สมัภาระ 

4. น าตัว๋เรอืพรอ้มพาสปอรต์เชค็อนิไดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะไดรั้บ Cruise Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก และ

ใชเ้ป็นเครดติการด์ในการใชจ้า่ยบนเรอื และใชส้ าหรับสแกนตอนขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถัดๆ ไป   
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5. น าพาสปอรต์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

6. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเกบ็พาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มน าการด์หอ้งพักทา่น

สแกนกบัเครือ่งบนัทกึ เพือ่ยนืยนัวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินีข้องเรอืส าราญ 

7. สามารถไปทีห่อ้งพกัของทา่นไดท้ันท ีหรอืจะใชบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืส าราญ 

8. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภียั หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดังขึน้ ให ้

ไปตามจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีบัผูพั้กในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไม่

แลว้แตก่รณีไป 

 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง น าการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ช าระคา่ใชจ้า่ยที ่Reception เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอด

คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถเลอืกช าระเป็นเงนิสดหรอืบตัรเครดติกไ็ด ้ 

**กรณีช าระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลีย่นตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 

2. กอ่นวันสดุทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลาทีรั่บ

หนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


