
 

 
 

 
 

 

เรือ + หัวหน้าทัวร์ + ตั๋วเครื่องบิน + รถรับส่ง เที่ยวเรือ

ส าราญสงกรานต์สุดหรรษา ไปกับเรือส าราญท่ีทันสมัยที่สุด

ในโลก 



 

 
 

 

เส้นทางเดินเรือ 

วันที่เดินทาง ท่าเรือ เมือง/ประเทศ เวลาเรือเทียบท่า เวลาเรือออกท่า 

วันที่ 1 มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ Singapore / Singapore - 17.00 

วันที่ 2 พอร์ตคลัง Kuala Lumpur / Malaysia 07.00 15.00 

วันที่ 3 ภูเก็ต Phuket / Thailand 10.00 22.00 

วันที่ 4 ล่องน่านน ้าสากล / - - 

วันที่ 5 มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ Singapore / Singapore 08.00 - 

 

 

 

 ✈️  *** นัดพบท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 05.00 น. ชั น 4 ประตู 2 โรล D โดยสายการบิน ไทย ** มีเจ้าหน้าที่

คอยต้อนรับ ** วันเดินทาง จุดหมายปลายทาง โดยเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงที่หมาย 13 เมษายน 2563 

BKK - SIN TG403 08.00 11.15 *น ้าหนักกระเป๋า 30 กก /ท่าน* 

08.00 ✈️ ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน TG403 มีอาหารร้อน

บริการบนเครื่องบิน 

08.00 ✈️ ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน TG403 มีอาหาร

ร้อนบริการบนเครื่องบิน 

11.15 ✈️ เดินทางถึงสนามบนิชางงี ประเทศสิงคโปร์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้

เป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมายหลังจากผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าแล้ว เดินทาง

โดยจัดรถโค้ชมารับจากสนามบิน น้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS) เพ่ือท้าการ

เช็คอินขึ นเรือ ท้าการติด Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ นเรือส้าราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกน

สัมภาระ จากนั นลูกค้าน้าตั๋วเรือเช็คอินและรับ Sea pass card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั นขึ นสู่

เรือส้าราญ 

17.00 🛳️ เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ (ท่านควรมาถึงท่าเรือเพ่ือเช็คอินเข้าเรือ

ก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 ทุกท่านจะต้อง

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ - ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์) 



 

 
 

เข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการ ล่องเรือสากล 1ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง 

หลังจากนั นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Sea pass Card ของ

ท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ห์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั นชมการแสดงที่ห้องโชว์

หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ ทั่วทั งล้าเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน ้าสากลแล้ว

ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่

ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั งทริปจาก Cruise Compass หนังสือพิมพ์ประจ้าวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละ

วันที่ห้องพักของท่าน ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี  ** 

ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 3 - 

4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 14 ของเรือ Suite 

Only ** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงตั งอยู่ บนชั น 14 ของเรือส้าราญ ** Café 

Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 4 ** Café Two70 เป็นคาเฟ่

ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 5 ** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนม

ทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 11 

 

 

 

เช้า 🍴ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี  ** ห้องอาหาร The 

Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 3 - 4 ของเรือ ** 

ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 14 ของเรือ Suite Only ** 

ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงตั งอยู่ บนชั น 14 ของเรือส้าราญ ** Café Promenade 

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 4 ** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนม

ทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 5 ** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและ

เครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 11 

07.00 🛳️ เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ พอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย ส้าหรับท่านที่ท้าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงาน

จะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลา

เรือจอด 1 ชั่วโมง ณบริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลง

จากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั งวันโดยสามารถดูได้จาก Cruise Compass 

วันที่ 2   พอร์ทคลัง (กัวลาลัมเปอร์), ประเทศมาเลเซีย 



 

 
 

ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน พอร์ตคลัง หรือ เปอลาบูฮันกลัง มีชื่อเดิมว่า พอร์ต

สเวตเตนแฮม (อังกฤษ: Port Swettenham) เป็นเมืองและประตูหลักทางทะเลสู่มาเลเซีย ยังเป็นท่าเรือที่ใหญ่

และคับคั่งท่ีสุดของประเทศ เศรษฐกิจของเมืองเกี่ยวข้องกับกิจการด้านท่าเรือ ตั งอยู่ห่างจากเมืองคลังทางทิศ

ตะวันตกเฉยีงใต้ 6 กม. และห่างจากกัวลาลัมเปอร์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 38 กม. อยู่ในรัฐเซอลาโงร์ 

15.00 🛳️ เรือออกจากพอร์ทคลัง (กัวลาลัมเปอร์), ประเทศมาเลเซีย 

 

 

เช้า  🍴 ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี  ** ห้องอาหาร The 

Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 3 - 4 ของเรือ ** 

ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 14 ของเรือ Suite Only ** 

ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงตั งอยู่ บนชั น 14 ของเรือส้าราญ ** Café Promenade 

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 4 ** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนม

ทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 5 ** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและ

เครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 11 

10.00 🛏️ เดินทางถึง Sea View Patong Hotel จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ส้าหรับท่านที่ท้าการจองทัวร์บนฝั่งกับทาง

เรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลง

จากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ กรุณากลับถึงเรือก่อน 1 ชม ณ บริเวณหาดป่าติงจะมีบริการ 

แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้

ให้ตลอดทั งวันโดย สามารถดูได้จาก Cruise Compass ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของ 

ท่าน ภูเก็ต เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 862 กิโลเมตร เป็นหมู่เกาะเดียวที่มีฐานะ

เป็นจังหวัด ค้าว่าภูเก็ต มาจาก" ภูเก็จ " ซึ่งมีความหมายว่าภูเขาแก้ว เคยเป็นที่ตั งของมณฑลภูเก็ต เป็นเกาะที่มี

ชื่อเสียงมาแต่โบราณ เคยเป็นดินแดนแห่งเศรษฐีเหมืองแร่ดีบุก มีแร่ดีบุกมากที่สุดในประเทศไทย 

22.00 เดินทางออกจากท่าเรือ Sea View Patong Hotel จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 

 

 

 

วันที่ 3   ภูเก็ต, ประเทศไทย 

วันที่ 4   ล่องน่านน  าสากล 



 

 
 

เช้า,กลางวัน,เย็น 🍴 รับประทานอาหารที่ทางเรือได้จัดให้ไว้ ** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 3 - 4 ของเรือ ** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหาร

แบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 14 ของเรือ Suite Only ** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหาร

แบบBuffet ซ่ึงตั งอยู่ บนชั น 14 ของเรือส้าราญ ** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและ

เครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 4 ** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่ง

ตั งอยู่ที่ชั น 5 ** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 11 

ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมที่จัดขึ นตั งแต่เช้า จรดค่้า ไม่ว่าจะ

เป็นกิจกรรมการออกก้าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส้าหรับผู้ที่

ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน ้ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, 

ส้าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถ เล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นFlow Rider, Ice Skate 

และอ่ืนๆได้ เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพ่ือให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน 

ช่วงค่้า 🛏️ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก้าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน้ากระเป๋าเดินทางของ

ท่านวางไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน้าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ น (สิ่งของที่ท่านจ้าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่าน

แยกใส่ในกระเป๋าถือ) ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋า เดินทางลงด้วยตนเอง ไม่จ้าเป็นต้องวางไว้ที่

หน้าห้องพัก ** 

 

 

เช้า 🍴 ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี  ** ห้องอาหาร The 

Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 3 - 4 ของเรือ ** 

ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 14 ของเรือ Suite Only ** 

ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงตั งอยู่ บนชั น 14 ของเรือส้าราญ ** Café Promenade 

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 4 ** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนม

ทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 5 ** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและ

เครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 11 

08.00 🛳️ เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง **กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจาก

ท่าเรือ** 

วันที่ 5   เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 



 

 
 

 

09.00 🚘 จัดรถรับจากท่าเรือเดินทางสู่ Merlion Park เมอร์ไลออน รูปปั้นกึ่งสิงโตกึ่งปลาที่เป็นสัญลักษณ์นี  ตั งอยู่ริม

แม่น ้าสิงคโปร์ ณ เมอร์ไลออน พาร์ค (Merlion Park) 

10.00 🛍️ อิสระช้อปปิ้งและมื ออาหารเที่ยง ถนน Orchard – สวรรค์ของนักช้อปทุกคน ถนนออร์ชาร์ด ถนนสายช้อปปิ้ง

ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอเชีย และมีร้านเสื อผ้าแฟชั่นยอดนิยม ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง และผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง

ไลฟ์สไตล์อ่ืนๆ อีกมากมาย 

14.00 🚌 รถบัสน้าทุกท่านเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสิงคโปร์ Jewel Changi Airport ห้างหรูแห่งใหม่

ใกล้สนามบินชางงี ที่ผสมผสานความงดงามทางธรรมชาติ และความสนุกสนาน เข้ากับห้างสรรพสินค้าได้อย่างลง

ตัว ด้านในจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากกว่า 280 ร้าน ทุกท่านที่มาจะได้รับประสบการณ์การช๊อปปิ้งในรูปแบบ

ใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน 

17.30 ✈️ ท้าการเช็คอินโหลดกระเป๋าที่ สนามบิงชางงี อาคารผู้โดยสารขาออกที่1 เคาท์เตอร์สายการบินไทย วัน

เดินทาง จุดหมายปลายทาง โดยเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงที่หมาย 17 เมษายน 2563 SIN - BKK 

TG410 20.50 22.10          

**************************** 

 

รายละเอียดห้องพักของ Quantum of the Seas : Royal Caribbean Cruises 

 
Inside Cabin 

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน 
ขนาด : 15 Sq.m. 
รายละเอียด : ห้องพักคู่แบบมีวิวจ้าลอง เตียงขนาด Queen 
Size สามารถท้าเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงาน
ที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 
โวต์ และมีสิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ ดังนี  ตู้เย็น / ตู้เซฟ
นิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื อชูชีพ 



 

 
 

 
Ocean View 

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน 
ขนาด : 17 Sq.m. 
รายละเอียด : ห้องพักคู่แบบมีหน้าต่างวิวทะเล เตียงขนาด 
Queen Size สามารถท้าเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้ง
พนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 
220 โวต์ และมีสิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ ตู้เย็น / ตู้เซฟ
นิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื อชูชีพ 

 
 
Balcony with Ocean View 

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน 
ขนาด : 19 Sq.m. 
รายละเอียด : ห้องพักคู่แบบมีระเบียงวิวทะเล เตียงขนาด 
Queen Size สามารถท้าเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้ง
พนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 
220 โวต์ และมีสิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ ตู้เย็น / ตู้เซฟ
นิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื อชูชีพ 
 

อัตราค่าบริการ 

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน 

Inside Cabin ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 32,900 

Ocean View ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 35,900 

Balcony with Ocean View ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 36,900 

 

ก าหนดการเดินทาง 



 

 
 

 

 

 

 

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของแพคเกจ 

เงื่อนไขการจอง 

1. ช้าระเต็มจ้านวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก 

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและช้าระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจ้านวนห้องว่างบนเรือ 

 

หมายเหตุ 

1. ส้าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ นเรือ 
2. ส้าหรับเด็กอายุต่้ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ นเรือ 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั ง 

 

อัตราค่าบริการนี รวม 

1. ห้องพักบนเรือส้าราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท้าการช้าระเงิน) 

2. อาหารบนเรือส้าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส้าราญ 

3. ค่าภาษีท่าเรือ 

4. ค่าทิปส์ บนเรือ 

5. ค่าตั๋วเครื่องบินชั นประหยัด กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ สายการบินไทย 

วันเดินทาง ราคา 

13 - 17 เม.ย 62 32,900 



 

 
 

6. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินสิงคโปร์ - ท่าเรือ – สนามบินสิงคโปร์ 

7. โปรแกรมซิตี ทัวร์ ที่ประเทศสิงคโปร์ รายการเป็นไปตามที่บริษัทก้าหนด 

8. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทย 

9. ทิปไกด์และคนขับรถท่ีประเทศสิงคโปร์ 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 

2. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส้าราญ / ค่า WIFI 

3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

4. ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส้าหรับชาวต่างชาติ 

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

6. ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ 

1. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 

2. การช้าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช้าระเต็มจ้านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ้านวนจ้ากัด 

3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช้าระเงิน 
3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
3.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
ส้าคัญ!! บริษัท ท้าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน
ขั นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้า
เมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั งสิ น 
3.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 


