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NT115
โปรแกรมทวัรล์อ่งเรอืสาํราญ สงิคโปร ์มาเลเซยี กมัพชูา 4 วัน 3 คนื (GENTING DREAM)
ทัวรเ์วยีดนาม กัมพชูา สงิคโปร ์, 4 วัน 3 คนื ,

ชมโชวส์ุดอลังการ บาร ์และดนตรสีดมากมายบนเรอืสําราญ
ดําน ้าํชมประการัง ณ เกาะเรดัง (Redang Island) สามารถเยยีมชมวัดใหญ่ประจําเมอืง ณ สหีนุวลิล ์ประเทศกมัพชูา 

รว่มสนุกกบักจิกรรมต่างๆมากมายบนเรอื
เพลดิเพลนิกบัรา้นคา้ปลอดภาษี คาสโิน Fitness center และ Spa

 **ราคาทวัรข์นึอยูก่บัประเภทของหอ้งพกั โปรดตรวจสอบหอ้งพกักบัเจา้หนา้ททีกุครงัก่อนทาํการจอง**

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ประเทศสงิคโปร ์- ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครูสเซนเตอร์

05.00 น.
พบกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนัท ี4 ประต ู2 โรล M สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์มเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ

09.40 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดย สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เทยีวบนิ SQ973 (มอีาหารรอ้นบรกิารบนเครืองบนิ)

13.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง



กรุณาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าแลว้เดนิทางโดยจัดรถโคช้มารับจากสนามบนิ

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS) เพอืทําการเช็คอนิขนึเรือ 
การเดนิทางจากสนามบนิชางง ีไปททีา่เรือมารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์สามารถเดนิทางดว้ย Taxi, จากสนามบนิใชเ้วลาประมาณ 30 นาที
คา่ใชจ้า่ยประมาณ SGD20 (500บาท) (ทา่นควรมาถงึทา่เรือเพอืเช็คอนิเขา้เรือกอ่นอย่างนอ้ย 3 ชวัโมง) 

Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947

ทําการตดิ Tags กระเป๋าและโหลดสมัภาระของทกุทา่นขนึเรือสําราญ ทกุทา่นจะผา่น จดุแสกนสมัภาระ จากนัน ลกูคา้นําตัวเรือเช็คอนิและรับ
Cruise Card และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนันขนึสูเ่รือสําราญ

17.00 น.
เรือลอ่งออกจากทา่เรือมารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศสงิคโปร์

ทกุทา่นจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรือตามกฏของการลอ่งเรือสากล 1 ชวัโมงกอ่นเรือออกเดนิทาง 

จากนันทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลัก จากทโีชวอ์ยู่บนบัตร Cruise Card ของทา่น
หรือเลอืกรับประทานทหีอ้งอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิไดต้ามอัธยาศัยหลัง

จากนันชมการแสดงทหีอ้งโชวห์ลัก (ทา่นทจีะชมโชวจ์ะตอ้งทําการจองรอบโตะ๊ ท ีBox Office ซงึตังอยู่โซน Lobby ชนั 6)
และดนตรีสดตามบารต์า่งๆทัวทังลําเรือและพักผอ่นตามอัธยาศัย หลังจากเรือลอ่งออกสูน่่านน ้าํสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษี
จะเปิดใหบ้รกิารรวมทังในสว่นของคาสโินอกีดว้ย ทา่นสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกจิกรรมตา่งๆททีางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทังทรปิจาก Dream Daily
หนังสอืพมิพป์ระจําวันทมีรีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวันทหีอ้งพักของทา่น

ทา่นสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทเีรือเตรียมไวใ้ห ้ดังนี

หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet อยู่บนชนั 16 ของเรือสําราญ
หอ้งอาหาร Dream Dinning

(Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิอยู่บนชนั 7 และ 8 ของเรือสําราญ

วนัท ี2
ทา่เรอืเรดงั ประเทศมาเลเซยี

เชา้
ทา่นสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทเีรือเตรียมไวใ้ห ้ดังนี

หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet อยู่บนชนั 16 ของเรือสําราญ
หอ้งอาหาร Dream Dinning

(Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิอยู่บนชนั 7 และ 8 ของเรือสําราญ

11.00 น.
เรือสําราญจะจอดท ีเรดงั ประเทศ มาเลเซยี ทกุทา่นสามารถเลอืกโปรแกรมอสิระ โดยทัวรส์ว่นใหญ่ทเีกาะเรดัง จะเป็นกจิกรรมดําน ้าํ ซงึจะจัดไว ้
ใหล้กูคา้ไดเ้ลอืกใชบ้รกิารเพมิเตมิได ้

ลกูคา้สามารถซอืทัวรเ์สรมิบนฝังไดโ้ดยตดิตอ่ทโีตะ๊ Shore Excursion ชนั 6 กลางลําเรือ หรือ
ทา่นสามารถอยู่และพักผอ่นอย่างอสิระบนเรือสําราญไดห้อ้งพัก ทางเรือมกีจิกรรมและรา้นอาหารตา่งๆบนเรือเปิดใหบ้รกิารตามปรกติ
ทา่นใดสะดวกลงไปเดนิเลน่แถวทา่เรือเรดังก็สามารถทําไดเ้นืองจากตรงจดุทเีรือเล็กจอด
จะมชีายหาดและรา้นคา้ตา่งๆใหเ้ดนิไดท้างเรือสําราญจะมเีรือเล็กใหบ้รกิารวงิ ไป-กลับ ทกุ  ๆ30นาท ีตลอดทังวัน เรือแนะนําเวลา กลับมาทเีรือ
อย่างชา้ เวลา 18.00 น. เพอืททีกุทา่นจะพรอ้มทจีะรับประทานอาหารเย็น

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํตามหอ้งอาหารททีางเรือจัดให ้

ทา่นสามารถ รบัชมการแสดงทหีอ้งโชวห์ลกั (กรุณาสํารองทนัีงลว่งหนา้) หรือ ดนตรีสดตามบารต์า่งๆทัวทังลําเรือ



จากนันใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย

20.00 น.
เรือลอ่งออกจากทา่เรือเรดัง ทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้หีอ้งอาหารหลักทแีสดงอยู่ในบัตร Cruise Card ของทา่น 

หลังจากนัน ชมการแสดงโชวท์หีอ้งโชวห์ลักชนั 7 หรือ อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี3
ทา่เรอืสหีนุวลิล ์(ประเทศกมัพชูา)

เชา้-เทยีง
ทา่นสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทเีรือเตรียมไวใ้ห ้ดังนี

หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet อยู่บนชนั 16 ของเรือสําราญ
หอ้งอาหาร Dream Dinning

(Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิอยู่บนชนั 7 และ 8 ของเรือสําราญ

12.00 น.
เรือจอดเทยีบทา่เรือ สหีนุวลิล ์ประเทศกัมพชูา อกีหนงึจดุหมายปลายทมีขีองขายมากมายและเต็มไปดว้ยนักทอ่งเทยีวแบบแบ็คแพค
สามารถเยียมชมวัดใหญ่ประจําเมอืงทเีป็นศนูยร์วมจติใจของคนภายในเมอืงได ้สําหรับทา่นททํีาการจองทัวรบ์นฝังกับทางเรือ
พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรือและสถานทนัีดพบบนเรือ สว่นทา่นทสีะดวกเดนิทางทอ่งเทยีวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชวัโมง

ทา่นใดสะดวกลงไปเดนิเลน่แถวทา่เรือสหีนุวลิล ์ก็สามารถทําไดแ้ตท่างเราแนะนําใหซ้อืทัวรก์ับทางเรือในทา่นี
เนืองจากแถวทา่เรือไม่คอ่ยมสีถานททีอ่งเทยีวนัก แนะนําเวลากลับมาทเีรือ อย่างชา้ 1 ชวัโมงกอ่นเรือออก
เพอืททีกุทา่นจะพรอ้มทจีะรับประทานอาหารค่าํ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํตามหอ้งอาหารททีางเรือจัดให ้

จากนันทา่นสามารถ รบัชมการแสดงทหีอ้งโชวห์ลกั (กรุณาสํารองทนัีงลว่งหนา้) ดนตรีสดตามบารต์า่งๆทัวทังลําเรือ
หรืออสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 
**เรือจะมใีบแจง้ สถานทแีละเวลาทหีอ้งพักของทา่นเพอืใหท้า่นรับหนังสอืเดนิทางคนื**

เรือจะมแีท็กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรือใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํากระเป๋าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้ง
เพอืใหพ้นักงานนําลงไปททีา่เรือในวันรุ่งขนึ (สงิของททีา่นจําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื)
**ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไม่จําเป็นตอ้งวางไวท้หีนา้หอ้งพัก**

20.00 น.
เรือลอ่งออกจาก ทา่เรอืสหีนุวลิล ์ประเทศกมัพชูา ทกุทา่นตอ้งเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย เชน่ คา่ทปิพนักงานบนเรือ, คา่wifi, คา่แพ็คเก็จเครืองดมื ฯลฯ
โดยนําบัตร Cruise Card ของทา่นไปตดิตอ่ท ีReception ชนั 6 สามารถชําระดว้ยบัตรเครดติ หรือเงนิสด สกลุเงนิสงิคโปร ์ดอลลา่ห์

วนัท ี4
ทา่เรอืแหลมฉบงั (กรุงเทพฯ)

เชา้
ทา่นสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทเีรือเตรียมไวใ้ห ้ดังนี

หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet อยู่บนชนั 16 ของเรือสําราญ
หอ้งอาหาร Dream Dinning

(Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิอยู่บนชนั 7 และ 8 ของเรือสําราญ

10.00 น.
ถงึทา่ เรอืแหลมฉบงั กรุงเทพฯ ประเทศไทย หลังจากทกุทา่นลงจากเรือจะผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทาง ของทา่นดา้นลา่ง
**กรุณาตรวจสอบสมัภาระกอ่นออกจากทา่เรอื**



จากนันนําทา่นเดนิทางดว้ยรถโคช้กลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม กมัพูชา สงิคโปร์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี10 กันยายน 2562 เวลา 16:46 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม กมัพูชา สงิคโปร์

อัตราคา่บรกิารรวม

• หอ้งพกับนเรอืสาํราญ 3 คนื (ตามแบบหอ้งพกัทที่านไดท้ําการชําระเงนิ)

• อาหารบนเรอืสาํราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืสาํราญ

• คา่ภาษีท่าเรอื

• คา่ตวัเครอืงบนิชันประหยัดแบบหมูค่ณะ

• รถรบัสง่สนามบนิชางง ี- ท่าเรอื

• รถรบัสง่จากท่าเรอืแหลมฉบัง - กรงุเทพ

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ทปิ SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื สําหรบัหอ้ง Inside, Ocean view, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื สําหรบัหอ้ง Suite หรอืสูงขนึไป

• คา่ทัวรเ์สรมิบนฝังตามเมอืงตา่งๆ ทเีรอืจอด (Shore Excursion)

• อาหารพเิศษทที่านสงัเพมิเตมิกบัทางเรอื

• คา่แพคเกจเครอืงดมืบนเรอืสาํราญ / คา่ WIFI

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สาํหรบัชาวตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ เช่น คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท  ์คา่เครอืงดมื ฯลฯ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขในการจอง

• ชําระเต็มจาํนวนทนัท  ีหลงัจากไดร้บัการยนืยันหอ้งพกั

• ยกเลกิหลงัการยนืยันและชําระเงนิแลว้ เกบ็คา่ใชจ้่ายเตม็ 100% ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม

• ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคา ทังนขีนึอยูก่บัระยะเวลาในการจองและจํานวนหอ้งวา่งบนเรอื

หมายเหตุ

• สาํหรบัผูม้คีรรภ ์กรณอีายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นญุาตใหข้นึเรอื

• สาํหรบัเดก็อายตุ่าํกวา่ 6 เดอืน ไมอ่นญุาตใหข้นึเรอื (เดก็ทารกควรมอีายอุยา่งต่าํ 6 เดอืน 7วัน)

• ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทุกครงั และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลบั

• บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย
ไมว่า่กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ, การเปลยีนแปลงโปรแกรมการท่องเทยีวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล
หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในโปรแกรมเวลาทใีชใ้นการเทยีบท่าเป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลยีนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครงั



เงอืนไขการใชบ้รกิาร

• การเดนิทางในแพค็เกจลอ่งเรอืสาํราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์และรถรบัสง่นําเทยีว

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระเตม็จํานวนเนอืงจาก ราคาโปรโมชันมหีอ้งพกัในจํานวนจํากดั

• การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารชําระเงนิ
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆ ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็
และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศท่องเทยีวโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื

ขนัตอนการขนึ-ลง เรอืสําราญ
• เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารท่าเรอืแรก นําพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้  ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ท่านจะไดร้บั Cruise Card ทจีะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพกั ใชเ้ป็นเครดติการด์
แทนการขนึและลงเรอืในท่าเรอืถดัๆไป

• นําสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอก็ซเรย ์เช่นเดยีวกบัการเดนิทางทสีนามบนิ โดยตดิป้าย Luggage Tag
เพอืใหเ้จา้หนา้ททีางเรอืลาํเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตวัของทุกท่าน หรอืท่านทสีะดวกจะถอืกระเป่าขนึไปเองกส็ามารถทําได ้
(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลาํเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพกัของท่าน)

• นําพาสปอรต์ สาํเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เช่นเดยีวกบัการเดนิทางออก โดยสารเครอืงบนิ (กรณถีอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ
ตม.ไทย)

• เมอืถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทเีรอืจะเกบ็พาสปอรต์ของท่านไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลบั พรอ้มนําการด์หอ้งพกัท่านรดูกบัเครอืงบันทกึ
เพอืยนืยันวา่ท่านไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปิน ีของเรอืสาํราญ

• สามารถไปทหีอ้งพกัของท่านไดท้ันท  ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบุฟเฟ่ในทันททีขีนึเรอืสาํราญ
กรณุาศกึษาจุดซอ้มอพยพหนภียัฉกุเฉนิทอียูด่า้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน

• กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทรีะบุไว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภียั หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดงัขนึ ใหไ้ปตามจุดทรีะบุไวใ้น Cruise Card
และจะมเีครอืงแสกนบัตร Cruise Care ตามจุดเพอืรบัฟังการซอ้มอพยพหนภียั

ขนัตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรับพาสปอรต์คนื
• ขนัตอนเคลยีรค์า่ใชจ้่าย และรบัพาสปอรต์คนื1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพกัของท่าน แจง้ชําระคา่ใชจ้่าย ท  ีReception
เจา้หนา้ทจีะแจง้ยอดคา่ใชจ้่ายทใีชไ้ปทังหมด ท่านสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ **กรณชีําระบัตรเครดติ อตัราแลกเปลยีน
ตามเงอืนไขทเีรอืกาํหนด**

• กอ่นวันสดุทา้ยทเีรอืสาํราญจะเทยีบท่า จะแจง้รบัพาสปอรต์ไดท้  ีReception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จุดและเวลาทรีบัหนังสอืเดนิทางคนืแกทุ่กท่าน
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