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วนัที่ 1 ตอ้นรบัสู่ ประเทศสิงคโปร ์(ท่าเรือ มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์) 

21.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสงิคโปร์ หลังจากทุกท่าน ซ้อมการ

ระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากลแล้ว หลังจากนั้น สามารถ รับประทาน

อาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร หลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Cardของท่าน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟ

เฟ่ นานาชาติ ได้ตามอธัยาศัย หลังจากนั้น หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้ง

ลาํเรือ และพักผ่อนตามอธัยาศยั ( หลังจากเรือล่องออกสู่น่านนํา้สากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการ

รวมทั้งในส่วนของคาสโินอกีด้วย ) 

 

 

วนัที่  2 ท่าเรือ พอรต์คลงั ประเทศ มาเลยเ์ซีย 

10.00 น. เรือจอดเทยีบท่าที่ท่าเรือ พอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย สาํหรับท่านที่ทาํการจองทวัร์บนฝั่งกบั

ทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง

สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แทก๊ซ่ี จากท่าเรือเข้า

ไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวัน

โดยสามารถดูได้จาก ตารางกจิกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวนัที่ห้องพักของท่าน 

21.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเยน็ได้ที่

ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบตัร Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 17.00 หรือ 



20.00 น. หลังจากนั้น ดูการแสดงโชวท์ี่ห้องโชวห์ลักช้ัน 7 ซ่ึงจะโชว์สองรอบด้วยกนั คือ 20.00 หรือ 22.00 

น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 



เรือจะมีใบแจง้ สถานที่และเวลาที่หอ้งพกัของท่านเพือ่ใหท่้านรบัหนงัสือเดินทางคืน 

22.00 น. เรือจะมีแทก๊กระเป่าและกาํหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนาํกระเป่า

เดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานนาํลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้ น  ( สิ่งของที่ท่านจาํเป้นต้องใช้

ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ )  ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถอืกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่

จาํเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก ** 

วันที่ 3 เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร์ 

11.00 น. เรือเทยีบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสงิคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือ

จะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิ

ภาพ 

 

ราคาหอ้งพกัแบบพกั 2 ท่านต่อหอ้ง: 

หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง : 16,500 บาท / ท่าน 

หอ้งพกัแบบมีระเบยีง : 23,800 บาท / ท่าน 

**ราคาซ้ือ 1 แถม 1 ใชไ้ดก้บัหอ้งที่พกั 2 ท่านเท่านั้น ไม่สามารถใชก้บัหอ้งทีพ่กั 3-4 ท่านได ้

 

 

 

 



เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทนัที หลงัจากไดร้บัการยืนยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลิกหลงัการยืนยนัและชําระเงินแลว้ เก็บค่าใชจ่้ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคา ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาในการจองและจํานวนหอ้งว่างบน

เรือ 

หมายเหตุ 

1. สาํหรับผู้มคีรรภ ์กรณอีายุครรภเ์กนิ 24 สปัดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 

2. สาํหรับเดก็อายุตํ่ากว่า 6 เดอืน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 

2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วนัเดนิทางทุกคร้ัง และต้องมอีายุมากว่า 180 วัน นบัจากวันเดนิทาง

กลับ 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงของไทย

ไม่อนุญาตให้เดนิทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมอืง 

4. บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ในการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวิสยัที่ทาง บริษัท

ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบนิ, การเปล่ียนแปลง

โปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

6. บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทยีบท่าเป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดนิทาง

อกีคร้ัง 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ห้องพักบนเรือสาํราญ2คืน (ตามแบบห้องพักที่ทา่นได้ทาํการชาํระเงนิ) 

2. อาหารบนเรือสาํราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรือสาํราญ 

3. ค่าภาษีท่าเรือ 

 

 



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทปิส ์SGD 21ต่อคนต่อคืน สาํหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26ต่อคนต่อคืน 

สาํหรับห้อง Suite หรือสงูขึ้นไป 

2. ค่าทวัร์เสริมบนฝั่งตามเมอืงต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเตมิกบัทางเรือ 

4. ค่าแพคเกจเคร่ืองดื่มบนเรือสาํราญ / ค่า WIFI 

5. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง, ค่าวซ่ีาสาํหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ค่าเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

7. ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ กรงุเทพฯ - สงิคโปร์ - กรงุเทพฯ (หากต้องการซื้อตัว๋เคร่ืองบนิ กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอราคาอกีคร้ัง) 

8. ค่ารถรับส่งจาก สนามบนิสงิคโปร์ - ท่าเรือ - สนามบนิสงิคโปร์ (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอราคาอกีคร้ัง) 

9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการใชบ้ริการ 

1. การเดนิทางในแพค็เกจล่องเรือสาํราญ เป็นการเดนิทางเอง ไม่มหัีวหน้าทวัร์ และรถรับส่งนาํเที่ยว 

2. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือ

เชค็ว่ากรุป๊มกีารคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทุกคร้ัง มฉิะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. การชาํระค่าบริการ 

3.1 กรณุาชาํระเตม็จาํนวนเนื่องจาก ราคาโปรโมช่ันมีห้องพักในจาํนวนจาํกดั 

4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลังจากมกีารชาํระเงนิ 

4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อ

ทางบริษัทและผู้เดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดยีวกนั บริษัทต้องนาํไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆ ที่เกดิจากการ

ยกเลิกของท่าน 

4.2 กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 

เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามที่สถานทูตฯ เรียกเกบ็ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกดิขึ้นตามจริง 

ในกรณทีี่ไม่สามารถเดนิทางได้ 

4.3 กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิห้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศที่



ระบุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

สาํคัญ!! บริษัท ทาํธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผดิ

กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมอืง ขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุก

ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงด้วยตวัของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความ

ช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

4.5 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง 

พร้อมคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงนิคนื ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 


