GDR-FB04-3N

Genting Dream

(Fullboard)

ิ ปี น ัง-ล ังกาวี
ล่องเรือสูเ่ มืองสุดสวยและสุดชค
สงิ คโปร์-ปี น ัง-ล ังกาวี
4 ว ัน 3 คืน
โดยสายการบิน Singapore Airlines

+
โปรแกรมรวม ตั๋วเครือ
่ งบิน เรือสำรำญ รถรับสง่ พร ้อมด ้วยหัวหน ้ำทัวร์ดแ
ู ลตลอดกำรเดินทำง

วันเดินทำง
29 มี.ค. – 1 เม.ย. 2563
17-20 พฤษภำคม 2563
19-22 กรกฎำคม 2563
16-19 สงิ หำคม 2563
20-23 กันยำยน 2563
11-14 ตุลำคม 2563
15-18 พฤศจิกำยน 2563

เวลำเรือออก
17.00 น.
17.00 น.
17.00 น.
17.00 น.
17.00 น.
17.00 น.
17.00 น.

3-Night Penang-Langkawi
Day
Sun
Mon
Tue
Wed

Destination
Singapore
Penang
Langkawi
Singapore

ETA (Local)
13.30
07.00
14.00

ETD (Local)
17.00
22.30
15.00
-

โปรแกรมกำรเดินทำง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-Marina Bay Cruise Centre

06.30 น.

คณะพร ้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ บริเวณเคำน์เตอร์ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES(SQ) เพือ
่ ทำ
กำรเช็คอินสัมภำระและรับตั๋วเดินทำง
นำท่ำนเดินทำงสู่ สิงคโปร์ โดยสำยกำรบิน SINGAPORE AIRLINES เทีย
่ วบินที่ SQ973

09.45 น.

13.15 น.
14.00 น.
17.00 น.

(บริกำรอำหำรบนเครือ
่ ง)

เดินทำงถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลำท ้องถิน
่ เร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
หลังจำกผ่ำนพิธก
ี ำรตรวจคนเข ้ำเมืองแล ้ว
เช็ค-อิน ณ ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์
เรือล่องออกจำกท่ำเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์
ทุกท่ำนจะต ้องเข ้ำร่วมกำรซ ้อมระบบรักษำควำมปลอดภัยของท่ำเรือตำมกฏของกำรล่องเรือสำกล
1 ชัว่ โมงก่อนเรือออกเดินทำง หลังจำกนั น
้ ท่ำนสำมำรถ รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห ้องอำหำรหลักจำกทีโ่ ชว์อยู่บน
บ ัตร Cruise Card ของท่ำน หรือเลือกรับประทำนทีห
่ ้องอำหำร บุฟเฟ่ ต์ นำนำชำติได ้ตำมอัธยำศัยหลังจำกนั น
้ ชม
้ 6)
กำรแสดงทีห
่ ้องโชว์หลัก (ท่ำนทีจ
่ ะชมโชว์จะต ้องทำกำรจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึง่ ตัง้ อยู่โ ซน Lobby ชัน
และดนตรีสดตำมบำร์ตำ่ งๆทั่วทัง้ ลำเรือและพักผ่อนตำมอัธยำศัย(หลัง จำกเรือล่องออกสู่น่ ำนน้ ำสำกลแล ้วร ้ำนค ้ำ
ปลอดภำษีและคำสิโนจะเปิ ดให ้บริกำร)
ท่ำนสำมำรถเข ้ำร่วมสนุ กกับกิจกรรมต่ำงๆทีท
่ ำงเรือเตรียมไว ้ให ้ตลอดทัง้ ทริปจำก Dream Daily หนั ง สือพิมพ์
ประจำวันทีม
่ รี ำยละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันทีห
่ ้องพักของท่ำน
ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรอย่ำงอิสระได ้ตำมห ้องอำหำรทีเ่ รือเตรียมไว ้ให ้ ดังนี้

ั้ 16
* ห ้องอำหำร The Lido ชน
ั้ 7
** ห ้องอำหำร Dream Dining Lower ชน
้
ั
Dream Dining Upper ชน 8
(Walk-in open seating)

ห ้องอำหำรแบบ Buffet ซึง่ ตัง้ อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือ
ห ้องอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวันตก
ห ้องอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจีน
ท่ำนสำมำรถทำนได ้ไม่อน
ั้

วันที่ 2

เช ้ำ/กลำงวัน

ปี นัง,มำเลเซีย
ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรอย่ำงอิสระได ้ตำมห ้องอำหำรทีเ่ รือเตรียมไว ้ให ้ดังนี้

ั้ 16
* ห ้องอำหำร The Lido ชน
ั้ 7
** ห ้องอำหำร Dream Dining Lower ชน
้
ั
Dream Dining Upper ชน 8
(Walk-in open seating)
13.30 น.

ห ้องอำหำรแบบ Buffet ซึง่ ตัง้ อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือ
ห ้องอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวันตก
ห ้องอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจีน
ท่ำนสำมำรถทำนได ้ไม่อน
ั้

ปี นัง" เป็ นหนึง่ ใน 13 รัฐ ทีป
่ ระกอบขึน
้ เป็ นสหพันธรัฐมำเลเซีย เดิมชำวมำเลย์รุ่น แรกเรียกว่ำ ปูเลำซำตู หรือเกำะ
เดีย
่ ว ต่อมำพบในแผนทีเ่ ดินเรือ เรียกว่ำ ปูเลำปี นัง หรือเกำะหมำก ต่อมำอังกฤษเรียกว่ำเกำะพรินซ์ออฟเวลส์จอร์จ
ทำวน์ (George Town) เมืองหลวงของปี นัง เป็ นเมืองแห่งมรดกโลกพร ้อมกับเมืองมะละกำ ด ้วยวัฒนธรรมของยุค
อำณำนิคมอังกฤษไว ้ตัง้ แต่ปลำยศตวรรษที่ 18 จึงทำให ้ปี นังยังคงมีกลิน
่ อำยควำมเป็ นตะวันตกจนถึง ปั จุบัน ให ้เรำ
ได ้เห็น ท่ำนสำมำรถเดินทำงท่องเทีย
่ วทีเ่ มืองปี นังได ้ด ้วยตัวเอง
(รำคำยังไม่รวมทัวร์ชำยฝั่ ง Shore Excursion)

(สำหรับท่ำนทีท
่ ำกำรจองทัวร์บนฝั่ งกับทำงเรือ พนั กงำนจะแจ ้งเวลำออกจำกเรือและสถำนทีน
่ ั ดพบบนเรือ ส่วน
ท่ำนทีส
่ ะดวกเดินทำงท่องเทีย
่ วเองสำมำรถลงจำกเรือหลังเวลำเรือจอด 1 ชัว่ โมง ณ บริเวณท่ำเรือ และกรุณำกลับ
ถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชัว่ โมง)
ตัวอย่ำง Shore Excursion คลิก

สำหรับท่ำนทีป
่ ระสงค์ทจ
ี่ ะอยูบ
่ นเรือ ท่ำนสำมำรถเข ้ำร่วมกิจกรรมทีท
่ ำงเรือจัดให ้หรือพักผ่อนได ้ตำมอัธยำศัย
กิจกรรมบนเรือคลิก

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ตำมห ้องอำหำรทีท
่ ำงเรือจัดให ้
หลังจำกนัน
้ ท่ำนสำมำรถรับชมกำรแสดงทีห
่ ้องโชว์หลัก(กรุณำสำรองทีน
่ ั่ งล่วงหน ้ำ) หรือดนตรีสดตำมบำร์ตำ่ งๆทั่ว
ทัง้ ลำเรือ หลังจำกนั น
้ พักผ่อนตำมอัธยำศัย

22.30 น.

เรือออกจำก ปี น ัง, ประเทศมำเลเซีย

วันที่ 3

ลังกำวี,มำเลเซีย

เช ้ำ
ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรอย่ำงอิสระได ้ตำมห ้องอำหำรทีเ่ รือเตรียม ไว ้ให ้ ดังนี้
ั้ 16
* ห ้องอำหำร The Lido ชน
ห ้องอำหำรแบบ Buffet ซึง่ ตัง้ อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือ
ั้ 7
** ห ้องอำหำร Dream Dining Lower ชน
ห ้องอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวันตก
ั้ 8
Dream Dining Upper ชน
ห ้องอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจีน
(Walk-in open seating)
ท่ำนสำมำรถทำนได ้ไม่อน
ั้
07.00 น.

เดินทำงถึงท่ำเรือ ล ังกาวี, ประเทศมำเลเซีย
เกำะลังกำวี เป็ นเกำะแห่งหนึง่ ในรัฐเกดะห์ ประเทศมำเลเซีย ตัง้ อยูห
่ ำ่ งจำกเกำะตะรุเตำ จังหวัดสตูลเพียงแค่ 4
กิโลเมตรเท่ำนัน
้ ในอดีตเกำะลังกำวีเคยเป็ นส่วนหนึง่ ของเมืองไทรบุรี หนึง่ ในดินแดนของสยำม จนถึงสมัยรัชกำล
ที่ 5 ถึงได ้เสียให ้กับอังกฤษไป ช่วงเวลำทีเ่ หมำะสมทีส
่ ด
ุ สำหรับกำรท่องเทีย
่ วลังกำวีท ี่ คือ ช่วงกลำงเดือน
เมษำยน – เดือนสิงหำคม เป็ นช่วงทีอ
่ ำกำศค่อนข ้ำงดี ไม่แห ้งเกินไปและไม่มฝ
ี น โดยเฉพำะช่วงเช ้ำนั น
้ อำกำศจะดี
มำก อีกช่วงทีส
่ ำมำรถเทีย
่ วได ้คือตัง้ แต่เดือนพฤศจิกำยน – กลำงเดือนเมษำยน อำกำศจะค่อนข ้ำงแห ้งและมีฝน
ตกเพียงเล็กน ้อยเท่ำนั น
้ ดังนัน
้ สำมำรถเทีย
่ วได ้อย่ำงสบำยๆ (รำคำยังไม่รวมทัวร์ชำยฝั่ ง Shore Excursion)

(สำหรับท่ำนทีท
่ ำกำรจองทัวร์บนฝั่ งกับทำงเรือ พนั กงำนจะแจ ้งเวลำออกจำกเรือและสถำนทีน
่ ั ดพบบนเรือ ส่วน
ท่ำนทีส
่ ะดวกเดินทำงท่องเทีย
่ วเองสำมำรถลงจำกเรือหลังเวลำเรือจอด 1 ชัว่ โมง ณ บริเวณท่ำเรือ และกรุณำกลับ
ถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชัว่ โมง)

ต ัวอย่าง Shore Excursion คลิก

คำ่
15.00 น.
ช่วงคำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ตำมห ้องอำหำรทีท
่ ำงเรือจัดให ้
หลังจำกนัน
้ ท่ำนสำมำรถรับชมกำรแสดงทีห
่ ้องโชว์หลัก(กรุณำสำรองทีน
่ ั่ งล่วงหน ้ำ) หรือดนตรีสดตำมบำร์ตำ่ งๆทั่ว
ทัง้ ลำเรือ หลังจำกนั น
้ พักผ่อนตำมอัธยำศัย
เรือออกจำก ล ังกาวี, ประเทศมำเลเซีย
**เรือจะมีใบแจ้ง สถานทีแ
่ ละเวลาทีห
่ อ
้ งพ ักของท่านเพือ
่ ให้ทา
่ นร ับหน ังสือเดินทางคืน**
เรือจะมีแท๊กกระเป๋ ำและกำหนดกำรลงจำกเรือให ้ท่ำนในห ้องพักของท่ำน ให ้ท่ำนนำกระเป๋ ำเดินทำงของท่ำนวำงไว ้
หน ำ้ ห ้องเพื่อให ้พนั กงำนน ำลงไปทีท
่ ่ำเรือ ในวัน รุ่ง ขึน
้ (สิง่ ของทีท
่ ่ำนจ ำเป็ นต ้องใช ้ระหว่ำงวัน ให ้ท่ำนแยกใส่ใ น
กระเป๋ ำถือ )

** ถ ้ำท่ำนใดมีควำมประสงค์จะถือกระเป๋ ำเดินทำงลงด ้วยตนเองไม่จำเป็ นต ้องวำงไว ้ทีห
่ น ้ำห ้องพัก **

วันที่ 4

สิงคโปร์-สนำมบิน

เช ้ำ
ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรอย่ำงอิสระได ้ตำมห ้องอำหำรทีเ่ รือเตรียม ไว ้ให ้ ดังนี้
ั้ 16
* ห ้องอำหำร The Lido ชน
ห ้องอำหำรแบบ Buffet ซึง่ ตัง้ อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือ
้
ั
** ห ้องอำหำร Dream Dining Lower ชน 7
ห ้องอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวันตก
ั้ 8
Dream Dining Upper ชน
ห ้องอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจีน
(Walk-in open seating)
ท่ำนสำมำรถทำนได ้ไม่อน
ั้
14.00 น.
15.00 น.

เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์
หลังจำกทุกท่ำนลงจำกเรือจะผ่ำน พิธก
ี ำรตรวจคนเข ้ำเมืองและรับกระเป๋ ำเดินทำงของท่ำนด ้ำนล่ำง(หรือนำลงมำ
ด ้วยตัวท่ำนเอง)
ได ้เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน
ท่ำนสำมำรถแวะชม THE JEWEL CHANGI ตัง้ อยู่ใ จกลำงท่ำอำกำศยำนชำงงี
(ใกล้ก บ
ั Termanl 1) เกิดจำกควำมร่วมมือของ Changi Airport Group และ
CapitalLand Mall Asia โดยวำงคอนเซ็ปต์ใ ห ้ทีน
่ ี่เป็ นทัง้ ศูน ย์กลำงแห่ง กำรบิน
กำรช ้อปปิ้ ง และกำรพั กผ่อนอย่ำงแท ้จริง ซึง่ โดดเด่น ด ้วยงำนสถำปั ตยกรรมล้ำ
สมั ย ในแบบสถำปั ตยกรรมสัญ ลั กษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได ้กลุ่ ม
่ วชำญทำงด ้ำนกำรออกแบบชือ
่ ดั ง อย่ำง Safdie Architects (ออกแบบ
ผู ้เชีย
Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มำเป็ นที่
ปรึกษำในกำรออกแบบเทอร์มน
ิ อลแห่ง นี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมำให ้เป็ นโดมกระจกขนำดใหญ่ มีพื้น ที่

15.30 น.
18.35 น.

้ เหนือพื้น ดิน 5 ชัน
้ และชัน
้ ใต ้ดิน 5 ชัน
้ สำมำรถเชือ
่ มต่อไปยัง
ทัง้ หมดรำว ๆ 134,000 ตำรำงเมตร แบ่ง เป็ นชัน
เทอร์มน
ิ อล 1-3 ได ้ โดยจุดกึง่ กลำงสุดของอำคำรจะอลังกำรด ้วยน้ ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงรำว ๆ 40 เมตร จะมี
่ อ่งน้ ำวนขนำดใหญ่ด ้ำนล่ำง
น้ ำไหลพรั่งพรูลงมำจำกเพดำน สูแ
นำท่ำนเช็คอินและโหลดสัมภำระ ณ เคำน์เตอร์สำยกำรบิน
เดินทำงกลับ กรุงเทพ ฯ โดยสำยกำรบิน SINGAPORE AIRLINES(SQ) เทีย
่ วบินที่ SQ978

20.00 น.

คณะเดินทำงกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภำพ

(บริกำรอำหำรบนเครือ
่ ง)

อ ัตราค่าบริการ
***กรุณาตรวจสอบเงือ
่ นไขการจองทุกครงก่
ั้ อนทาการจอง***
ว ันเดินทาง
29 มี.ค. – 1 เม.ย. 2563

ผู ้ใหญ่พักห ้องเดียวกัน 2-4 ท่ำน
(เด็ก 2-12 ปี รำคำเท่ำกับผู ้ใหญ่)
ท่ำนที่ 1-2
ท่ำนที่ 3-4
เด็กทำรก
รำคำท่ำนละ
รำคำท่ำนละ
(ไม่เกิน 2 ขวบ)
รำคำท่ำนละ

ประเภทห ้อง
ห ้องพักแบบไม่มห
ี น ้ำต่ำง(Inside)

21,900.-

21,900.-

10,900.-

พักเดีย
่ ว
รำคำท่ำนละ

25,900.-

*ไม่มท
ี น
ี่ ั่งบนเครือ
่ งบิน*

ห ้องพักแบบมีระเบียง(Balcony)

25,900.-

25,900.-

12,900.-

31,900.-

*ไม่มท
ี น
ี่ ั่งบนเครือ
่ งบิน*

กรณีเด็กทำรกต ้องกำรทีน
่ ั่ ง เพิม
่ 3,000.- บำท

ว ันเดินทาง
17-20 พฤษภาคม 2563
19-22 กรกฎาคม 2563
16-19 สิงหาคม 2563
20-23 ก ันยายน 2563
11-14 ตุลาคม 2563
15-18 พฤศจิกายน 2563
ประเภทห ้อง
ห ้องพักแบบไม่มห
ี น ้ำต่ำง(Inside)

ผู ้ใหญ่พักห ้องเดียวกัน 2-4 ท่ำน
(เด็ก 2-12 ปี รำคำเท่ำกับผู ้ใหญ่)
ท่ำนที่ 1-2
ท่ำนที่ 3-4
เด็กทำรก
รำคำท่ำนละ
รำคำท่ำนละ
(ไม่เกิน 2 ขวบ)
รำคำท่ำนละ

22,900.-

22,900.-

11,900.-

พักเดีย
่ ว
รำคำท่ำนละ

27,900.-

*ไม่มท
ี น
ี่ ั่งบนเครือ
่ งบิน*

ห ้องพักแบบมีระเบียง(Balcony)

28,900.-

28,900.-

13,900.-

36,900.-

*ไม่มท
ี น
ี่ ั่งบนเครือ
่ งบิน*

กรณีเด็กทำรกต ้องกำรทีน
่ ั่ ง เพิม
่ 3,000.- บำท
***ราคาย ังไม่รวมค่าทิปเรือ SGD 63 /คน/ทริป (ชาระบนเรือ)***

INSIDE พัก 1-2 ท่ าน

OCEANVIEW
Inside พัก 3-4 ท่ำน ได ้จะเป็ นเตียงแบบ
Pullman Bed
(เตียงดึงลงมำจำกเพดำนหรือข ้ำงผนังห ้อง)
**ห ้องสำหรับพัก 3-4 ท่ำน มีจำนวนจำกัด
กรุณำตรวจสอบห ้องพักก่อนทำกำรจอง**

BALCONY

เงือ
่ นไขการจอง
1.
2.
3.
4.
5.

ชาระค่าม ัดจาหล ังจากได้ร ับการยืนย ันการจอง 50% ของราคา หล ังจากได้ร ับการยืนย ัน
ชาระส่วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 60 ว ัน
กรณีว ันเดินตา
่ กว่า 60 ว ัน ชาระเต็ มจานวน 100% หล ังจากได้ร ับการยืนย ัน
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงราคา ทงนี
ั้ ข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับระยะเวลาในการจองและจานวนห้องว่างบนเรือ
้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี เนือ
การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมือ
่ งจากเป็น
การจองแบบกรุ๊ป

เงือ
่ นไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 ว ัน คืนเงินเต็ มจานวน 100 %
2. ยกเลิกก่อนเดินทางตา
่ กว่า 60-45 ว ัน คืนเงินม ัดจา 50 %
3. ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 ว ัน เก็บเงินเต็ มจานวน 100%

หมายเหตุ
1. สำหรับผู ้มีครรภ์ กรณีอำยุครรภ์ตงั ้ แต่ 24 สัปดำห์ ไม่อนุญำตให ้ขึน
้ เรือ
2. สำหรับเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 เดือน ไม่อนุญำตให ้ขึน
้ เรือ(เด็กทำรกควรมีอำยุอย่ำงตำ่ 6 เดือน 7วัน)
3. ลูกค ้ำต ้องเตรียมพำสปอร์ตมำ ณ วันเดินทำงทุกครัง้ และต ้องมีอำยุมำกว่ำ 180 วัน นั บจำกวันเดินทำงกลับ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่วำ่ กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้ำเมืองของไทยไม่อนุญำตให ้เดินทำง
ออกหรือกองตรวจคนเข ้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให ้เข ้ำเมือง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นกำรทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสด
ุ วิสัยทีท
่ ำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้
เช่น กำรนั ดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช ้ำหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน, กำรเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมกำรท่องเทีย
่ วให ้เหมำะสมตำมสภำพ
อำกำศและฤดูกำล หรือเกิดเหตุสด
ุ วิสัยในกำรเดินทำง
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นกำรเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำ
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นกำรเปลีย
่ นแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำ
8. ในโปรแกรมเวลำทีใ่ ช ้ในกำรเทียบท่ำเป็ นเวลำไทย อำจมีกำรเปลีย
่ นแปลงจะแจ ้งให ้ลูกค ้ำทรำบก่อนเดินทำงอีกครัง้

อ ัตราค่าบริการนีร้ วม

1. ห ้องพักบนเรือสำรำญ 3 คืน (ตำมแบบห ้องพักทีท
่ ำ่ นได ้ทำกำรชำระเงิน)
2. อำหำรบนเรือสำรำญ (ยกเว ้นห ้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือสำรำญ
3. ค่ำภำษีทำ่ เรือ
4. ค่ำตั๋วเครือ
่ งบิน รวมภำษี ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ สำยกำรบินตำมทีก
่ ำหนด
5. ค่ำรถรับส่ง ไป-กลับ สนำมบิน-ท่ำเรือ ตลอดจนนำเทีย
่ วตำมรำยกำร
6. ทิปไกด์ท ้องถิน
่

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม

1. ค่ำทิป SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห ้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห ้อง Suite หรือ
สูงขึน
้ ไป
2. ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่ งตำมเมืองต่ำงๆ ทีเ่ รือจอด (Shore Excursion)
3. อำหำรพิเศษทีท
่ ำ่ นสัง่ เพิม
่ เติมกับทำงเรือ
4. ค่ำแพคเกจเครือ
่ งดืม
่ บนเรือสำรำญ / ค่ำ WIFI
5. ค่ำทำหนั งสือเดินทำง, ค่ำวีซำ่ สำหรับชำวต่ำงชำติ
6. ค่ำใช ้จ่ำยส่วนตัวอืน
่ ๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ
7. ค่ำภำษีมล
ู ค่ำเพิม
่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ
่ ำ่ ย 3%

WIFI PACKAGE ON BOARD

ใช้ ได้ เฉพาะตอนอยู่บนเรื อเท่ านัน้

