
GentingDream 3D2N (สงิคโปร-์น่านน ้าสากล-สงิคโปร)์ เปล่ียนเส้นทางการเดินเรือ--(revised 11 Jul’22) 

 

 

 

 

 

 
 

สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสุดพิเศษ 

โปรแกรมลอ่งเรือส าราญ GENTING DREAM 
 

เสน้ทาง สิงคโปร–์น่านน ้าสากล(High Seas)–สิงคโปร ์3 วนั 2 คืน 

พกัผ่อนหยอ่นใจบนรีสอรท์หรูกลางมหาสมุทร เพียบพรอ้มดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกและกิจกรรมตา่งๆ มากมาย 

 

 

 
 

 

 

รวมตัว๋เครือ่งบิน กรงุเทพ-สิงคโปร(์ไปกลบั)  รวมรถรบัส่ง (สนามบิน-ท่าเรอื-สนามบิน) 
ห้องพกับนเรอืส าราญ 2 คืน        มีหวัหน้าทวัรด์แูลตลอดการเดินทาง 
 

 



GentingDream 3D2N (สงิคโปร-์น่านน ้าสากล-สงิคโปร)์ เปล่ียนเส้นทางการเดินเรือ--(revised 11 Jul’22) 

มาตรการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร ์
1. ฉีดวคัซนีครบโดสแล้ว อย่างน้อย 14 วนัก่อนการเดนิทาง และต้องฉีดวคัซนีเขม็บูสเตอร์ หากเขม็ทีส่องฉีดมาแลว้เกนิกว่า 
270 วนั (ตามเงื่อนไขของประเทศสงิคโปร)์ 
2. เอกสารส าหรบัการเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์

     - เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ แนะน าเป็นรูปแบบ E-VACCINE PASSPORT (โดยสามารถลงทะเบยีนขอผ่าน
แอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจงัหวดั) 
   - กรอกแบบฟอรม์ออนไลน์ SG ARRIVAL CARD (ICA) ก่อนวนัเดนิทาง 2 วนั 
 

**มาตรการเรอืส าราญ** ทุกท่านต้องตรวจ ATK และต้องมใีบรบัรองภาษาองักฤษ โดยตรวจไดเ้รว็สุด 1 วนัก่อนขึน้เรอืส าราญ 
(มาตรการอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงั) และตอ้งมใีบรบัรองการฉีดวคัซนี 

 
ก ำหนดกำรเดินทำงปี 2565  (เดินทำงวนัศกุร ์- กลบัวนัอำทิตย)์  
12-14 ส.ค. / 21-23 ต.ค. / 2-4 ธ.ค. / 9-11 ธ.ค. / 30ธ.ค.65 - 1ม.ค.66  
 

◊ โปรแกรมการเดินทาง 
 

กรุงเทพฯ-สงิคโปร-์ท่าเรอืส  าราญ Marina Bay Cruise Centre 
 

 

พีเรียด 12-14 ส.ค. 2565 
07.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประต ู6 เคำน์เตอรเ์ชค็อิน ROW L 

สำยกำรบินสกูด๊ แอรไ์ลน์ เจ้ำหน้ำท่ีพรอ้มคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรและ
สมัภำระ 

10.50 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินสุวรรณภมิู โดยสำยกำรบินสกูด๊ แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TR625 
  (ไม่มีบริกำรอำหำรและน ้ำด่ืมบนเครือ่ง) 
14.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ 
 
 
 
 
 
 



GentingDream 3D2N (สงิคโปร-์น่านน ้าสากล-สงิคโปร)์ เปล่ียนเส้นทางการเดินเรือ--(revised 11 Jul’22) 

พีเรียด 21-23 ต.ค./ 2-4 ธ.ค./ 9-11 ธ.ค./ 30ธ.ค.65 - 1ม.ค.66 
07.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบินแอรเ์อเชีย 

เจ้าหน้าท่ีพรอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 
 
10.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD357 

 **เดินทางช่วงเดือนธนัวาคม เวลาบินเปลีย่นเป็น 10.50 น. และถึงสนามบินชางงี เวลา 14.30 น. 
  (ไม่มีบริกำรอำหำรและน ้ำด่ืมบนเครือ่ง) 
14.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ  

จากนัน้เดนิทางสูท่่าเรอื Marina Bay Cruise Centre น าท่านเชค็อนิขึน้เรอื Genting Dream โดยเริม่จากตดิ
แทก็กระเป๋าและโหลดสมัภาระของทุกท่านขึน้เรอืส าราญ จากนัน้ผ่านจุดสแกนสมัภาระ เจา้หน้าทีเ่รอืจะขอดู
ใบรบัรองการฉีดวคัซนีและใบรบัรองผลตรวจ ATK จากนัน้น าตัว๋เรอืพรอ้มพาสปอรต์เชค็อนิเพื่อรบั Cruise 
Card ดว้ยตวัท่านเอง และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงก่อนขึน้เรอืส าราญ หลงัจากขึน้เรอืส าราญแลว้ น าท่านสู่
หอ้งอาหาร เพื่อรบัประทานอาหารว่าง และน าท่านเดนิชมหอ้งอาหารต่างๆ ภายในเรอืส าราญ 

20.00 น. เรอืล่องออกจากท่าเรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร ์ทุกท่านจะตอ้งเขา้รว่มการซอ้มระบบ
รกัษาความปลอดภยัของท่าเรอืตามกฏของการล่องเรอืสากล 1 ชัว่โมงก่อนเรอืออกเดนิทาง หลงัจากนัน้ท่าน
สามารถรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกัจากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Card ของท่าน หรอืเลอืก
รบัประทานทีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาตไิดต้ามอธัยาศยั หลงัจากนัน้อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืชมการ
แสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั (ท่านทีจ่ะชมโชวส์ามารถท าการจองไดท้ี ่Box Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน Lobby ชัน้ 6) หรอืฟัง
ดนตรสีดตามบารต่์างๆ ทัว่ทัง้ล าเรอื (หลงัจากเรอืล่องออกสูน่่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษแีละคาสโินจะ
เปิดใหบ้รกิาร) ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกบักจิกรรมต่างๆ ทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้ทรปิจาก RW Daily 
หนงัสอืพมิพป์ระจ าวนัทีม่รีายละเอยีดกจิกรรมในแต่ละวนัทีห่อ้งพกัของท่าน 

 

 

ท่านสามารถรบัประทานอาหารอยา่งอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรอืเตรียมไว้ให้ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น่านน ้าสากล - สนุกกบักิจกรรมตา่งๆ บนเรือ 
 

เช้ำ/กลำงวนั ท่ำนสำมำรถรบัประทำนอำหำรอยำ่งอิสระได้ตำมห้องอำหำรท่ีเรอืเตรียมไว้ให้ และสำมำรถเข้ำรว่ม
กิจกรรมท่ีทำงเรอืจดัให้หรอืพกัผอ่นได้ตำมอธัยำศยั 
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ค ำ่
 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมห้องอำหำรท่ีทำงเรอืจดัให้ 

หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั(กรุณาส ารองทีน่ัง่ล่วงหน้า) หรอืฟังดนตรสีดตามบาร์
ต่างๆ ทัว่ทัง้ล าเรอื 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ช่วงค า่ เรอืจะมแีทก็กระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้่านในหอ้งพกัของท่าน ใหท้่านน ากระเป๋าเดนิทางของท่านวาง
ไวห้น้าหอ้งเพื่อใหพ้นกังานน าลงไปทีท่่าเรอืในวนัรุ่งขึน้ (สิง่ของทีท่่านจ าเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวนั ใหท้่านแยกใสใ่น
กระเป๋าถอื) 

 

**ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเอง ไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่น้าหอ้งพกั 
**เรอืจะมใีบแจง้สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้่านรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 
**กอ่นลงจากเรอื ตอ้งกรอกขอ้มลูออนไลน์บตัรเขา้สงิคโปร ์(SG Arrival Card) โดยแสกน QR CODE จากเอกสารทีท่าง
เรอืเตรยีมไวใ้หท้า่นใหห้อ้งพกั 

 

สิงคโปร(์ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre)-สนามบินชางงี-The Jewel Changi-

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เช้า  ท่านสามารถรบัประทานอาหารอยา่งอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรอืเตรียมไว้ให้ 
10.00 น. เรอืเทียบท่า ณ ท่าเรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์(ตามเวลาทอ้งถิน่ประเทศสงิคโปร ์ซึง่

เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัลงจากเรอื ทุกท่านจะผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบักระเป๋าเดนิทาง
ของท่านทีด่า้นล่าง  

 

พีเรียด 12-14 ส.ค. 2565 
หลงัลงจากเรอืส าราญแลว้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์พิเศษ!! น าท่านถ่ายรปูน ้าตก
ยกัษ์ท่ีอยู่กลางอาคาร The Jewel Changi มคีวามสงูราวๆ 40 เมตร ซึง่ถอืเป็นน ้าตกในอาคารทีส่งูทีส่ดุใน
โลกอกีดว้ย จากนัน้น าท่านผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ เพื่อเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 **อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ สนามบิน ตามอธัยาศยั** 
15.25 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินชำงงี โดยสำยกำรบินสกูด๊ แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TR610 
  (ไม่มีบริกำรอำหำรและน ้ำด่ืมบนเครือ่ง) 
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16.55 น. เดินทำงกลบัถึงสนำมบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ... 
 

พีเรียด 2-4 ธ.ค./ 9-11 ธ.ค. 2565 
หลงัลงจากเรอืส าราญแลว้ น าทา่นผ่านชมเมอืงสงิคโปร ์และแวะถ่ายรปูคู่กบัเมอรไ์ลอ้อน (Merlion) หรอื
สงิโตทะเล สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์พิเศษ!! น าท่าน
ถ่ายรปูน ้าตกยกัษ์ท่ีอยู่กลางอาคาร The Jewel Changi มคีวามสงูราวๆ 40 เมตร ซึง่ถอืเป็นน ้าตกในอาคาร
ทีส่งูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย จากนัน้น าท่านผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ เพื่อเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ สนามบิน ตามอธัยาศยั 
16.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชางงี โดยสายการบินสกูด๊ แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TR610 
  (ไม่มีบริกำรอำหำรและน ้ำด่ืมบนเครือ่ง) 
17.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 
 

พีเรียด 21-23 ต.ค./ 30ธ.ค.65 - 1ม.ค.66 
หลงัลงจากเรอืส าราญแลว้ น าทา่นผ่านชมเมอืงสงิคโปร ์และแวะถ่ายรปูคู่กบัเมอรไ์ลอ้อน (Merlion), ชม
ถนนอลิซาเบธวอรค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแม่น ้าสงิคโปร ์จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ณ ย่านการคา้ชือ่ดงัของสงิคโปร์
ย่านถนนออรช์ารด์ ทีเ่ตม็ไปดว้ยสสีนัของสนิคา้หรหูราหลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลก  
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์พิเศษ!! น าท่านถ่ายรปูน ้าตกยกัษ์ท่ีอยู่กลางอาคาร The 
Jewel Changi มคีวามสงูราวๆ 40 เมตร ซึง่ถอืเป็นน ้าตกในอาคารทีส่งูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย จากนัน้น าท่านผ่าน
ขัน้ตอนการเชค็อนิ เพื่อเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ณ สนามบิน ตามอธัยาศยั 
19.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินชางงี โดยสายการบิน JETSTAR เท่ียวบินท่ี 3K513 

 **เดินทาง 30ธ.ค. - 1ม.ค.66 เวลาบินเปลีย่นเป็น 19.15 น. และถึงสนามบินสุววรณภมิู เวลา 20.40 น. 
  (ไม่มีบริกำรอำหำรและน ้ำด่ืมบนเครือ่ง) 
20.40 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

 

 

 

 

 
 

กรุป๊ออกเดินทางได้เม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทาง 20 ท่านขึน้ไป 
หากท่านต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรณุาสอบถามและตรวจสอบยอดจองก่อน 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  (เดินทำงวนัศกุร ์– กลบัวนัอำทิตย)์ 
12-14 ส.ค.65    (บินไป-กลบั โดยสำยกำรบิน SCOOT)  
21-23 ต.ค. / 30ธ.ค.65 – 1ม.ค.66  (ขำไปบิน AIR ASIA, ขำกลบับิน JETSTAR) 
2-4 ธ.ค./ 9-11 ธ.ค.65   (ขำไปบิน AIR ASIA, ขำกลบับิน SCOOT) 

 
 

 

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัเปล่ียนรำคำ 
หำกมีกำรปรบัขึน้ของภำษีน ้ำมนั, อตัรำแลกเปล่ียนเงินต่ำงประเทศ และอ่ืนๆ 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
12 - 14 สิงหาคม 2565 

                
 

ประเภทห้อง 

ราคาผู้ใหญ่พกัคู่ (2 ท่าน/ห้อง) 
(เดก็ 2-12 ปี ราคาเท่ากบัผูใ้หญ่) 

 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ ผูใ้หญ่พกัคู่ 
ราคาท่านละ 

เดก็ทารก(ไม่เกิน 2 ขวบ) 
ราคาท่านละ 

ห้องพกัแบบมีระเบียง(Balcony) 25,900 - 11,000 
 

**ราคายงัไม่รวมค่าทิปบนเรือ, คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน (ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ)** 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
21 - 23 ตลุาคม 2565 

2-4 / 9-11 ธนัวาคม 2565 
 

ประเภทห้อง 

ราคาผู้ใหญ่พกัคู่ (2 ท่าน/ห้อง) 
(เดก็ 2-12 ปี ราคาเท่ากบัผูใ้หญ่) 

 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ ผูใ้หญ่พกัคู่ 
ราคาท่านละ 

เดก็ทารก(ไม่เกิน 2 ขวบ) 
ราคาท่านละ 

ห้องพกัแบบมีระเบียง(Balcony) 27,900 - 14,000 
 

**ราคายงัไม่รวมค่าทิปบนเรือ, คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน (ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ)** 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
30 ธ.ค.65 - 1ม.ค.66 

 
 

ประเภทห้อง 

ราคาผู้ใหญ่พกัคู่ (2 ท่าน/ห้อง) 
(เดก็ 2-12 ปี ราคาเท่ากบัผูใ้หญ่) 

 
พกัเด่ียว 

ราคาท่านละ ผูใ้หญ่พกัคู่ 
ราคาท่านละ 

เดก็ทารก(ไม่เกิน 2 ขวบ)  
ราคาท่านละ 

ห้องพกัแบบมีหน้าต่าง 

(Oceanview) 
29,900 - 15,000 

 

**ราคายงัไม่รวมค่าทิปบนเรือ, คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน (ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ)** 
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OCEANVIEW                 BALCONY 
 

***กรณุาตรวจสอบเง่ือนไขการจองทกุครัง้ก่อนท าการจอง*** 
 

อตัราน้ีรวม: 
 หอ้งพกับนเรอืส าราญ 2 คนื (ประเภทหอ้งตามทีร่ะบุในแต่ละพเีรยีด) 
 ตัว๋เครื่องบนิและภาษนี ้ามนั กรุงเทพ-สงิคโปร-์กรุงเทพ (ไปกลบั) ชัน้ประหยดั (สายการบนิตามทีร่ะบุในแต่ละพเีรยีด)  

หากมเีปลีย่นแปลงค่าตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ 

 ค่าขนสง่กระเป๋าโดยสาร ซึง่สายการบนิมบีรกิารท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั  
หากน ้าหนกัหรอืจ านวนของกระเป๋าเกนิกว่าทีก่ าหนด ท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัสายการบนิทีเ่คาน์เตอร์
เชค็อนิ 

 อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ, ภาษที่าเรอื 
 หวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ อ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี จะไดร้บั

ความคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่า
ตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสขุภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

อตัราน้ีไม่รวม: 
 ค่าทิปพนักงานบนเรอื, คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท ช าระพรอ้มค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
 ค่าทวัรเ์สรมิบนฝัง่ตามเมอืงต่างๆ ทีเ่รอืจอด 
 ค่าอาหารพเิศษทีท่่านสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าวซี่าส าหรบัชาวต่างชาต ิ
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เช่น ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ค่าเครื่องดื่ม ค่า Wifi ฯลฯ  
 ค่าตรวจ ATK พรอ้มใบรบัรองภาษาองักฤษ ก่อนขึน้เรอืส าราญ โดยตรวจไดเ้รว็สุด 1 วนัก่อนขึน้เรอืส าราญ (อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงมาตรการในภายหลงั) 
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า E-Vaccine Passport 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
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การช าระเงิน  

ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินมดัจ าเป็นจ านวน 15,000 บาท/ต่อท่าน โดยเรียกเกบ็มดัจ าทนัทีหลงัจากการ 

จองทวัร ์และค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 45 วนัท าการ (ไม่รวมเสาร-์อาทิตย)์ 

**กรณีจองทวัรล่์วงหน้าน้อยกว่า 45 วนัท าการ โปรดช าระค่าทวัรย์อดเตม็จ านวน** 
 

การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิก ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทุกกรณี 
 

หมายเหตุ 
1. ส าหรบัผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภต์ัง้แต่ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 
2. ส าหรบัเดก็อายตุ ่ากว่า 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื (เดก็ทารกควรมอีายอุยา่งต ่า 6 เดอืน 7 วนั) 
3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทาง และตอ้งมอีายมุากว่า 180 วนั นบัจากวนัเดนิทางกลบั 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต
ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
5. หากเคยเขา้สงิคโปรด์ว้ยชือ่เกา่หรอืเคยถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้สงิคโปร ์ตอ้งแจง้ใหท้างทวัรท์ราบกอ่นล่วงหน้า 
6. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ
ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตุสดุวสิยัในการเดนิทาง 
7. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
8. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
9. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้ากอ่นเดนิทาง 
10. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เรอืเป็นเวลาสงิคโปร ์หากมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 
11. เนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบเหมาจา่ย หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกอ่นการทอ่งเทีย่วหรอื
ระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัจะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้
12. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัจะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆทีร่ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
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 ขัน้ตอนการเชค็อินขึน้เรือส าราญ   

1. น าสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ตัว๋เรอืพรอ้มพาสปอรต์ ยื่นใหเ้จา้หน้าที ่และทางเจา้หน้าทีจ่ะตดิป้าย Luggage Tag เพื่อให้
เจา้หน้าทีท่างเรอืล าเลยีงไปใหถ้งึหอ้งสว่นตวัของทุกท่าน (อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการล าเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพกัของ
ท่าน) หรอืท่านทีส่ะดวกจะถอืกระเป๋าขึน้ไปเองกส็ามารถท าได ้ 

2. ผ่านจุดสแกน QR CODE เพื่อกรอกขอ้มลูใน Health Declaration Form เมื่อกรอกเสรจ็ใหแ้คปเจอรห์น้าจอไว ้เน่ืองจาก
เจา้หน้าทีจ่ะขอด ู

3. เจา้หน้าทีข่อดใูบรบัรองการฉีดวคัซนีและใบรบัรองผลตรวจ ATK (อาจมกีารเปลีย่นแปลงมาตรการในภายหลงั) จากนัน้ผ่าน
พธิกีารเอก็ซเรยส์มัภาระ 

4. น าตัว๋เรอืพรอ้มพาสปอรต์เชค็อนิไดท้ีเ่คาน์เตอรเ์ชค็อนิ ท่านจะไดร้บั Cruise Card ทีจ่ะใชแ้ทนกุญแจหอ้งพกั และใชเ้ป็น
เครดติการด์ในการใชจ้่ายบนเรอื และใชส้ าหรบัสแกนตอนขึน้และลงเรอืในท่าเรอืถดัๆ ไป  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

5. น าพาสปอรต์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
6. เมื่อถงึประตูเรอื เจา้หน้าทีเ่รอืจะเกบ็พาสปอรต์ของท่านไว ้และจะคนืในวนัเดนิทางกลบั พรอ้มน าการด์หอ้งพกัท่านสแกนกบั

เครื่องบนัทกึ เพื่อยนืยนัว่าท่านไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปินี้ของเรอืส าราญ 
7. สามารถไปทีห่อ้งพกัของท่านไดท้นัท ีหรอืจะใชบ้รกิารหอ้งอาหารบุฟเฟ่ในทนัททีีข่ ึน้เรอืส าราญ 
8. ก่อนเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบุไว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนีภยั หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดงัขึน้ ใหไ้ปตามจุด

ทีร่ะบุไวใ้น Cruise Card โดยเจา้หน้าทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีบัผูพ้กัในหอ้งพกัไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แต่กรณีไป 
 

ขัน้ตอนเคลียรค่์าใช้จ่าย และรบัพาสปอรต์คืน 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง น าการด์หอ้งพกัของท่าน แจง้ช าระค่าใชจ้่ายที ่Reception เจา้หน้าทีจ่ะแจง้ยอดค่าใชจ้่ายทีใ่ชไ้ป
ทัง้หมด ท่านสามารถเลอืกช าระเป็นเงนิสดหรอืบตัรเครดติกไ็ด้  
**กรณีช าระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลีย่นตามเงื่อนไขทีเ่รอืก าหนด** 
2. ก่อนวนัสดุทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบท่า จะแจง้รบัพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จุดและเวลาทีร่บัหนงัสอื
เดนิทางคนืแก่ทุกท่าน 

หากกรณีการด์สญูหาย

กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง 

Reception 
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