
 

 

รหัสทัวร GOH1903951 
ทัวรเรือสําราญ Genting Dream 4 วัน 3 คืน (SQ) 
ลองเรือสิงคโปร-พอรตคลัง(กัวลาลัมเปอร)-สิงคโปร 
พักบนเรือ 2 คืน   สิงคโปร 1 คืน 

  
บนิโดย Singapore Airlines 

       
+ 

โปรแกรมรวม ตั�วเครื�องบนิ เรอืสําราญ รถรับสง่ พรอ้มดว้ยหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดการเดนิทาง 



 

 

 
วันเดนิทาง เวลาเรอืออก 

4-7 ธันวาคม 2562     23.59 น. 
8-11 มกราคม 2563 21.00 น. 
12-15 กมุภาพนัธ ์2563 21.00 น. 
1-4 เมษายน 2563 21.00 น. 

 

2-Night Kuala Lumpur 
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 
Wed Singapore - 23.59/21.00 
Thu      Port Klang, Malaysia 12.00 23.00 
Fri Singapore 12.00 - 

  

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันที� 1           กรงุเทพฯ-สงิคโปร-์นํ�าพุแหง่ความมั�งคั�ง-วัดพระเขี�ยวแกว้-Marina Bay Cruise Centre 

06.30 น. คณะพรอ้มกันที� สนามบนิสุวรรณภูม ิบรเิวณเคานเ์ตอร ์สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES(SQ) เพื�อ
ทําการเช็คอนิสมัภาระและรับตั�วเดนิทาง 

09.45 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เที�ยวบนิที� SQ973 
(บรกิารอาหารบนเครื�อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั�วโมง) 
  หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

นําท่านแวะชม นํ �าพุแห่งความม ั�งค ั�ง(Fountain of wealth) แห่งเมืองสงิคโปร์ตั �งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซัน
เทคซติี� ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็จชิ�นใหม่ หมู่  ตกึซันเทค สรา้งขึ�นโดยนักธุรกจิชาว
ฮ่องกง ซึ�งนับเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ที�สุดของเมือง โดยคนสงิคโปร์เชื�อว่าถา้ไดเ้ดนิรอบ ลานนํ�าพุ 
และไดส้มัผัสนํ�าจะพบโชคดแีละ รํ�ารวยตลอดปี  
จากนั�นนําท่านเดนิทางสูย่่านไชน่าทาวน์ชม วดัพระเขี�ยวแกว้ (Buddha Tooth 
Relic Temple) สรา้งขึ�นเพื�อเป็นที�ประดษิฐานพระเขี�ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัด
พระพุทธศาสนาแหง่นี�สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ังวางศลิาฤกษ์ เมื�อวันที� 
1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทั �งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสงิคโปร์ 
(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั �นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ีชั �น 2-
3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสือ ชั �น 4 เป็นที�ประดษิฐานพระเขี�ยวแกว้ (หา้ม
ถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึ�งมี
ศลิปกรรมการตกแตง่ที�สวยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปปิ�ง  
อสิระอาหารคํ�า ตามอัธยาศัย บรเิวณไชน่าทาวนม์รีา้นอาหารใหท้า่นไดล้ิ�มลองมากมายหลายรา้น 

18.00 น. เช็ค-อนิ ณ ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  
21.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  
21.00 น. เช็ค-อนิ ณ ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์(สําหรับวันที� 4 ธ.ค. 62)  
23.59 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์(สําหรับวันที� 4 ธ.ค. 62)    

ทกุทา่นจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฏของการล่องเรอืสากล  
1 ชั�วโมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลังจากนั�นท่านสามารถ รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารหลักจากที�โชวอ์ยู่
บน บตัร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที�หอ้งอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาตไิดต้ามอัธยาศัย
หลังจากนั�นชมการแสดงที�หอ้งโชวห์ลัก(ท่านที�จะชมโชวจ์ะตอ้งทําการจองรอบโต๊ะที� Box Office ซึ�งตั �งอยูโ่ซน 



 

 

Lobby ชั �น 6) และดนตรสีดตามบารต์่างๆทั�วทั �งลําเรอืและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรอืล่องออกสูน่่านนํ�า
สากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีและคาสโินจะเปิดใหบ้รกิาร) 
ทา่นสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกจิกรรมตา่งๆที�ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั �งทรปิจาก Dream Daily หนังสอืพมิพ์
ประจําวันที�มรีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวันที�หอ้งพักของทา่น 
ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี� 

*  หอ้งอาหาร The Lido  ช ั�น 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึ�งตั �งอยู ่บนชั �น 16 ของเรอื 
** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ช ั�น 7 
                     Dream Dining Upper ช ั�น 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 
ทา่นสามารถทานไดไ้มอ่ั �น 

 

 
 
วันที�  2       กวัลาลัมเปอร(์พอรต์คลัง),มาเลเซยี 

เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี� 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido  ช ั�น 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึ�งตั �งอยู ่บนชั �น 16 ของเรอื 
** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ช ั�น 7 
                     Dream Dining Upper ช ั�น 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 
ทา่นสามารถทานไดไ้มอ่ั �น 

 
12.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที� ทา่เรอืพอรต์คลงั(Port Klang) ประเทศมาเลเซยี  

สําหรับท่านที�ทําการจองทัวรบ์นฝั�งกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที�นัดพบบนเรอื  สว่น
ท่านที�สะดวกเดนิทางท่องเที�ยวเองสามารถ ลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั�วโมง ณ บรเิวณท่าเรอื พอรต์คลัง
จะมบีรกิาร แท๊กซี� จากทา่เรอืเขา้ไปในตัว เมอืงกวัลาลมัเปอร(์Kuala Lumpur)อกีดว้ย  

***กรุณากลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชั�วโมง*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สําหรับทา่นที�ทําการจองทัวรบ์นฝั�งกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที�นัดพบบนเรอื  สว่น
ทา่นที�สะดวกเดนิทางทอ่งเที�ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั�วโมง  ณ บรเิวณทา่เรอื และกรุณา
กลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชั�วโมง) 
ตัวอยา่ง Shore Excursions คลกิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับทา่นที�ประสงคท์ี�จะอยูบ่นเรอื ทา่นสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมที�ทางเรอืจัดใหห้รอืพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย 
กจิกรรมบนเรอืคลกิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ตามหอ้งอาหารที�ทางเรอืจัดให ้ 

หลังจากนั�น ท่านสามารถรับชมการแสดงที�หอ้งโชวห์ลัก(กรุณาสํารองที�นั�งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆ
ทั�วทั �งลําเรอื  หลังจากนั�นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23.00 น. เรอืออกจาก ทา่เรอืพอรต์คลงั(Port Klang), ประเทศมาเลเซยี 
**เรอืจะมใีบแจง้ สถานที�และเวลาที�หอ้งพกัของทา่นเพื�อใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

ชว่งคํ�า เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรือใหท้่านในหอ้งพักของท่าน ใหท้่านนํากระเป๋าเดนิทางของท่าน
วางไวห้นา้หอ้งเพื�อใหพ้นักงานนําลงไปที�ท่าเรอืในวันรุ่งขึ�น(สิ�งของที�ท่านจําเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวันใหท้่านแยก
ใสใ่นกระเป๋าถอื )   
** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจํ่าเป็นตอ้งวางไวท้ี�หนา้หอ้งพัก**  
 

วันที�  3       สงิคโปร-์เมอรไ์ลออ้น-Marina Bay Sand 
เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี� 
*  หอ้งอาหาร The Lido  ช ั�น 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึ�งตั �งอยู ่บนชั �น 16 ของเรอื 
** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ช ั�น 7 
                     Dream Dining Upper ช ั�น 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 
ทา่นสามารถทานไดไ้มอ่ั �น 

 
12.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  

หลังจากทุกท่านลงจากเรอืจะผ่าน พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ กระเป๋าเดนิทาง
ของท่านดา้นลา่ง 
นําท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร์โดยรูปปั�นครึ�ง
สงิโตครึ�งปลานี�หันหนา้ออกทางอ่าวมารนิ่า มี ทัศนียภาพที�สวยงาม โดยมีฉาก
ดา้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ�งโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ย
หนามทุเรยีน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา่ ซึ�งในอดตีเป็น
ที�ตั �งของรัฐสภา ของสงิคโปร์ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การ
แสดง ตลก มทีัศนียภาพทสีวยงาม  
จากนั�นนําท่านอสิระที� มารนิ่า เบย ์แซนด(์Marina Bay Sands)เป็นอีก
หนึ�งสัญญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ที�เป็น complex ขนาดใหญ่ที�รวมเอา 
รีสอร์ทหรู ศูนยก์ารคา้ สวนลอยฟ้า พรอ้มสระว่ายนํ�าขนาดใหญ่ และเป็นจุด
ชมววิเมอืงสงิคโปรม์ุมสงูที�สวยที�สดุจุดหนึ�งเลยทเีดยีว ทําใหท้ี�นี�เป็นสถานที�
ที�คุณจะไดใ้ชช้วีติแบบหรูหรามากที�สุดในประเทศสงิคโปร์ ประกอบไปดว้ย 
อาคารสูง 55 ชั �น 3 ตกึที�เป็นหอ้งพักโรงแรม แลว้ประกอบดว้ยอาคารรูปตกึ
วางอยู่ที�ดา้นบนสุดของอาคารทั �ง 3 อกีที โดยที�ชั �นบนจะมีสวนและสระว่าย
นํ�าแบบ infinity edge pool ที�เป็นที�สดุไม่ใชแ่ค่ในสงิคโปรแ์ต่เป็นอันดับตน้ๆ
ของโลกดว้ย 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร Boon Tong Kee (เมนูขึ�นชื�อ ขา้วมนัไก)่ 
ที�พัก  Fort Canning Lodge Hotel ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันที�  4       อสิระชอ้ปปิ�งหรอืเลอืกทัวรเ์สรมิ-สนามบนิ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

(ไมม่บีรกิารรถ มเีฉพาะรถไปสง่สนามบนิ) อสิระทา่นทอ่งเที�ยวตามอัธยาศัยตลอดทั �งวัน เชน่ ชอ้ปปิ�ง ถนน
ออรช์ารด์ ศูนยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชั �นนําและสนิคา้หลากหลาย อาท ิเช่น เซ็นเตอร์พ็อยท,์ โรบนิสัน, ลักกี�
พลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิามา่, ออรช์ารด์ชอ้ปปิ�งเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายจากทั�วโลก ไม่
ว่าจะเป็นเสื�อผา้แบรนดเ์นมชั �นนําต่าง ๆ เครื�องใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคี�ยว ของฝาก ของที�ระลกึ ของเล่นเด็กต่าง ๆ 
มากมาย  
หรอื เลอืกซื�อทัวรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIO ราคาทา่นละ 85 SGD (รวมรถรับสง่) 
**ตอ้งมจํีานวน 20 ทา่นขนึไปเทา่นั�น** 
นําท่านเดนิทางสู่โลกเหนือจนิตนาการไปยังดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทงิ 
ระดับโลก ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตา และความสขุ สนุกไม่รูจ้บในที�เดยีว ที�ๆ  คุณ และครอบครัว  
จะไดพ้บ และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่....!!!! ที�โลกยังตอ้งตะลงึ !!!!  เปิดฉากความสนุกกับ  ยูนเิวอรแ์ซล 
สตูดโิอ  !!! ที�แรกและที�เดียวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื�องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็น
เครื�องเลน่ที�ออกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพื�อที�นี�โดยเฉพาะ!!!  แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ 

 เมอืงไซไฟ  ที�สดุของรถไฟเหาะรางคู่ ท ั�งหวาดเสยีวและสูงที�สุดในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตร โดย
จําลอง จากซรีี�ยช์ื�อดัง แบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิา ซึ�งผูเ้ล่นสามารถเลอืกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนุษยห์รอืฝ่ายวาย
รา้ยไซลอน กอ่นลงมอืฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย  
โซนอยีปิตโ์บราณ พบกับเครื�องเล่นเขย่าขวัญที�มคีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมี�จะคบื
คลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้ัว  



 

 

 โซนเดอะ ลอสต์เวลิด ์หรอืดนิแดนจุลสคิปารค์ที�พายอ้นอดตีกลับไปสูยุ่คดกึดําบรรพ ์ หากใครล่วงลํ�าเขา้เขต
หวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคณุทันท ีเทา่นั�นยังไมพ่อ คณุยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผนเสี�ยงตายของ
เหลา่สตันทไ์ดท้ี� วอเตอรเ์วลิด ์!! 
 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตรก์ารต์นู
เรื�อง มาดากัสการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ ์, มารต์ี�, เมลแมน , กลอเลยี ทคีอยตอ้นรับคณุ เขา้สูป่่าทบึแหง่นี� 
 โซนนวิยอรก์ สัมผัสเมืองจําลองนิวยอร์ก เมืองที�ใหญ่และเจรญิที�สุดในอเมรกิา และตื�นตาไปกับบรรยากาศ
แหง่การสรา้งภาพยนตร ์การแสดงสเปเชี�ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษ ไลท!์  คาเมรา่! แอคช ั�น! สรา้ง
โดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  
 โซนฮอลลวีูด้ พบกับ โรงละครสไตลบ์รอดเวย ์และการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบรติี�ที�จะมายืนปรากฏตัวบน
ทอ้งถนนแหง่นี�  
 โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ คร ั�งแรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวย ์พรอ้มทั�งชม ภาพยนตร ์ 3มติ ิเรื�อง 
เชร็ค ซึ�งคุณไม่เคยไดส้ัมผัสมากอ่น นอกจากที�นี�เท่านั�น นอกจากนี�  ยังมมีุม ลดความหฤหรรษ์มาที�กจิกรรมเบา 
ๆ เอาใจนักกนิ-ดื�ม-ชอ้ป กับรา้นอาหาร บาร ์คลับ ที� 

  และพบกับเครื�องเล่นใหม่ล่าสุด ทรานสฟ์อรเ์มอรส์ เดอะ ไรด ์(Transformers the Ride) สงครามศกึ
จกัรกลแบบ 3 มติ ิเป็นเครื�องเล่นชนดิเสมอืนจรงิที�จําลองเอาฉากของภาพยนตรด์ังเรื�องทรานสฟ์อรเ์มอรส์มา
ใหผู้เ้ล่นเขา้เป็นส่วนหนึ�งกับกองกําลังเนสเขา้ร่วมกับฝ่ายออโตบ้อทสทํ์าหนา้ที�พทิักษ์ปกป้องแหล่งพลังชวีติ
ออลสปารก์จากเหลา่ศัตรูดเีซ็ปตคิอนส ์

15.00 น. ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ 
ท่านสามารถแวะชม THE JEWEL CHANGI ตั �งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี 
(ใกลก้บั Termanl 1) เกดิจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ 
CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ใหท้ี�นี�เป็นทั �งศูนย์กลางแห่งการบิน 
การชอ้ปปิ�ง และการพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ ซึ�งโดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมลํ�า
สมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่ม
ผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นการออกแบบชื�อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ 
Marina Bay Sands), Benoy แล ะ  RSP (ออกแบบ  ION Orchard) ม า เ ป็ น ที�
ปรกึษาในการออกแบบเทอร์มนิอลแห่งนี� THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่  มีพื�นที�
ทั �งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั �นเหนือพื�นดนิ 5 ชั �น และชั �นใตด้นิ 5 ชั �น สามารถเชื�อมต่อไปยัง
เทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจุดกึ�งกลางสดุของอาคารจะอลังการดว้ยนํ�าตกยักษ์ (Rain Votex) สงูราว ๆ 40 เมตร 
จะมนํี�าไหลพรั�งพรูลงมาจากเพดาน สูแ่อง่นํ�าวนขนาดใหญด่า้นลา่ง 

15.30 น. นําทา่นเช็คอนิและโหลดสมัภาระ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
18.35 น. เดนิทางกลับ กรุงเทพ ฯ  โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES(SQ)  เที�ยวบนิที� SQ978 

 (บรกิารอาหารบนเครื�อง) 
20.00  น. คณะเดนิทางกลับถงึ กรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
***กรณุาตรวจสอบเงื�อนไขการจองทกุคร ั�งกอ่นทําการจอง*** 

วนัเดนิทาง 
4-7 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่) 

 
ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกัน 2-4 ทา่น 
(เดก็ 2-12 ปี ราคาเทา่กับผูใ้หญ)่  

พักเดี�ยว 
ราคาทา่นละ ทา่นที� 1-2 

ราคาทา่นละ 
ทา่นที� 3-4 
ราคาทา่นละ 

เดก็ทารก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 
ราคาทา่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง
(Inside) 21,900.- 21,900.- 11,900.- 25,900.- 

หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง
(Oceanview) 

23,900.- 23,900.- 12,900.- 29,900.- 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง(Balcony) 24,900.- 24,900.- 13,900.- 30,900.- 
 
 

วนัเดนิทาง 
8-11 มกราคม 2563  

12-15 กมุภาพนัธ ์2563 
1-4 เมษายน 2563 

ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกัน 2-4 ทา่น 
(เดก็ 2-12 ปี ราคาเทา่กับผูใ้หญ)่  

พักเดี�ยว 
ราคาทา่นละ ทา่นที� 1-2 

ราคาทา่นละ 
ทา่นที� 3-4 
ราคาทา่นละ 

เดก็ทารก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 

ราคาทา่นละ 
หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง
(Inside) 20,900.- 20,900.- 9,900.- 23,900.- 

หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง
(Oceanview) 

22,900.- 22,900.- 11,900.- 27,900.- 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง(Balcony) 23,900.- 23,900.- 12,900.- 28,900.- 
 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิสเ์รอื SGD 42 /คน/ทรปิ (ชําระบนเรอื)*** 
 

  

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

INSIDE พกั 1-2 ท่าน OCEANVIEW BALCONY 

Inside พัก 3-4 ทา่น ไดจ้ะเป็นเตยีงแบบ Pullman Bed  
(เตยีงดงึลงมาจากเพดานหรอืขา้งผนังหอ้ง) 

**หอ้งสาํหรับพัก 3-4 ทา่น มจํีานวนจํากดั กรุณาตรวจสอบหอ้งพักกอ่น
ทําการจอง** 



 

 

เง ื�อนไขการจอง 
1. ชําระคา่มดัจําทา่นละ 10,000.- บาท  หลงัจากไดร้บัการยนืยนัการจอง 
2. ชําระสว่นที�เหลอืกอ่นเดนิทาง 30 วนั 
3. ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคา ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัระยะเวลาในการจองและจํานวนหอ้งวา่งบนเรอื 
4. การไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือาหารบางมื�อ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี เนื�องจาก

เป็นการจองแบบกรุป๊ 

เง ื�อนไขการยกเลกิ  
1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนั คนืเงนิมดัจําเต็มจํานวน 100 % 
2. ยกเลกิกอ่นเดนิทางตํ�ากวา่ 60-45 วนั คนืเงนิมดัจํา 50 % 
3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วนั เก็บเงนิมดัจําเต็มจํานวน 100% 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพักที�ท่านไดทํ้าการชําระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืสําราญ 
3. คา่ภาษีท่าเรอื 
4. คา่ตั�วเครื�องบนิ รวมภาษี ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สงิคโปร-์กรุงเทพฯ สายการบนิตามที�กําหนด 
5. คา่รถรับสง่ ไป-กลับ สนามบนิ-ท่าเรอื ตลอดจนนําเที�ยวตามรายการ 
6. หอ้งพักที�สงิคโปร ์1 คนื 
7. ทปิสไ์กดท์อ้งถิ�น 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
1. คา่ทปิส ์SGD 21 /คน/คนื สําหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Suite หรอื

สงูขึ�นไป 
2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝั�งตามเมอืงตา่งๆ ที�เรอืจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพเิศษที�ท่านสั�งเพิ�มเตมิกับทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครื�องดื�มบนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, ค่าวซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอื�นๆ เชน่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ค่าเครื�องดื�ม ฯลฯ 
7. คา่ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

หมายเหต ุ
1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภต์ั �งแต ่24 สัปดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึ�นเรอื 
2. สําหรับเด็กอายตุํ�ากว่า 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึ�นเรอื(เด็กทารกควรมอีายุอย่างตํ�า 6 เดอืน 7วัน) 
2. ลูกคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครั �ง และตอ้งมอีายมุากว่า 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้
เดนิทาง 
    ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยที�ทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้
    เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลกิของเที�ยวบนิ, การเปลี�ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที�ยวใหเ้หมาะสมตาม
สภาพ   
    อากาศและฤดูกาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาที�ใชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลี�ยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครั �ง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI PACKAGE ON BOARD 
ใช้ได้เฉพาะตอนอยู่บนเรือเท่านั�น 


