วันที่

1

สถานที่
สิ งคโปร์
*** กรุ ณาเดินทางถึงท่าเรื อ ก่อนเวลา 3 ชั่วโมง ***
*** เรื อปิ ดการ Check in เวลา ....... ตรง ***
*** กรุ ณานาพาสปอร์ ตและตั๋วเรื อ มายืนยันตัวบุคคลใน
การรายงานตัวเท่านั้น ***

2
3
4
5
6

ล่องน่ านนา้ สากล
สุ ราบายา (ประเทศอินโดนีเซีย)
ท่านสามารถซื้อทัวร์ เสริมบนฝั่งได้ จากบนเรื อ
บาหลี (ประเทศอินโดนีเซีย)
ท่านสามารถซื้อทัวร์ เสริมบนฝั่งได้ จากบนเรื อ
ล่องน่ านนา้ สากล
สิ งคโปร์

เวลามาถึง
ท่าเรื อ

อาหาร
เวลาออกจาก
ท่าเรื อ
เช้ า เทีย่ ง เย็น

-

18:00

-

-
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13:00
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-

*** หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุ เหลือ ไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่ านั้น ***
ทางบริษทั ทัวร์ จะไม่ รับผิดชอบหากหนังสื อเดินทางเหลืออายุไม่ ครบกาหนดการเดินทาง
กรณีทที่ ่ านถูกปฏิเสธการขึน้ โดยเจ้ าทีเ่ รื อ ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ ตต่ างด้ าว
***สุ ภาพสตรีทตี่ ้งั ครรภ์ ไม่ เกิน 18 สั ปดาห์ และเด็กต่ากว่ า 6 เดือน ไม่ สามารถใช้ บริการได้ ***

กาหนดการเดินทาง
เดือน มีนาคม 2561 วันที่ 18-23
เดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 27 พ.ค. – 1 มิ.ย.
เดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 29 ก.ค. – 3 ส.ค.
เดือน สิ งหาคม 2561 วันที่ 26-31 ส.ค.
เดือน กันยายน 2561 วันที่ 30 ก.ย. – 5 ต.ค.
เดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 28 ต.ค. – 2 พ.ย.

กาหนดการเดินทาง :18-23 มีนาคม
INSIDE CABIN
ห้ องพัก 5 คืน
บนเรื อ

ราคาผู้ใหญ่ / ท่ าน
พักห้ องละ 2 ท่ าน

25,000

OCEAN VIEW CABIN

BALCONY CABIN

27,500

34,700

ค่าทิปพนักงานบนเรื อ ท่ านละ 100USD / ท่ าน (ลูกค้าชาระเองบนเรื อ)
กาหนดการเดินทาง :27 พ.ค. – 1 มิ.ย. / 29 ก.ค. – 3 ส.ค. / 26-31 ส.ค. / 30 ก.ย. – 5 ต.ค. / 28 ต.ค. – 2 พ.ย.
INSIDE CABIN
OCEAN VIEW CABIN
BALCONY CABIN
ห้ องพัก 5 คืน
บนเรื อ

ราคาผู้ใหญ่ / ท่ าน
พักห้ องละ 2 ท่ าน

36,500

39,000

47,500

ค่าทิปพนักงานบนเรื อ ท่ านละ 100USD / ท่ าน (ลูกค้าชาระเองบนเรื อ)
อัตรานีร้ วม :
ค่าห้องพักบนเรื อสําราญตามแบบ ที่ท่านได้ทาํ การจอง
ค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรื อสําราญที่เป็ นแบบไม่ตอ้ งชําระเงินเพิ่ม
ค่าภาษีท่าเรื อ

อัตรานีไ้ ม่ รวม :
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี และ ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ
ค่าวีซ่า
ค่าทิปพนักงานบนเรื อ 100 USD ***ชําระบนเรื อหรื อก่อนการเดินทาง***
ค่ารถรับ-ส่ ง สนามบิน-ท่าเรื อ-สนามบิน
ค่าทัวร์ เสริ มบนฝั่ง

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันการเดินทางบนเรื อสําราญ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุตลอดการเดินทาง
ค่าหัวหน้าทัวร์ ดูแลกรุ๊ ป เดินทางจากประเทศไทย
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าอินเตอร์ เน็ท, ค่ามินิบาร์ ในห้องพัก , ค่าเครื่ องดื่ม และ อาหาร
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (กรณี ตอ้ งการ)
การชาระเงิน
 ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่าบริ การห้องพักบนเรื อ เต็มจํานวน ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากการจองทันที
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ : สาคัญมาก
1. ท่านผูโ้ ดยสารสุ ภาพสตรี ที่ต้ งั ครรภ์ไม่ เกิน 18 สั ปดาห์ สามารถขึ้นเรื อได้โดยไม่ตอ้ งมีใบรับรองแพทย์ /
สุ ภาพสตรี ที่ต้ งั ครรภ์เกิน 18 สั ปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรื อได้ และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่าโดยสารให้กบั ผูโ้ ดยสารที่
ไม่สามารถขึ้นเรื อได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว
2. เด็กอายุต่าํ กว่า 6 เดือน ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถขึ้นเรื อได้

เทีย่ วบินทีแ่ นะนา (ไม่ ค้าง)
สายการบิน
การบินไทย
การบินไทย

เทีย่ วบิน
TG 403
TG 408

เส้ นทาง
กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์
สิ งคโปร์ -กรุงเทพฯ

เวลา
08.00-11.15
18.15-19.35

สายการบิน
สิ งค์ โปร์ แอร์ ไลน์
สิ งค์ โปร์ แอร์ ไลน์

เทีย่ วบิน
SQ 973
SQ 978

เส้ นทาง
กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์
สิ งคโปร์ -กรุงเทพฯ

เวลา
09.45-13.15
18.45-20.10

สายการบิน
แอร์ เอเซีย

เทีย่ วบิน
FD 359

เส้ นทาง
กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์

เวลา
07.00-10.30

แอร์ เอเซีย

FD 350

สิ งคโปร์ -กรุงเทพฯ

20.35-22.00

