
 

 

รหัสทัวร GOH2000099 

ทัวรลองเรือสาํราญ GENTING DREAM ฉลองสงกรานต 4 วัน 3 คืน  

 
 
 
 

 



 

 

 
แหลมฉบัง-สิงคโปร พรอมพักสิงคโปร 1 คืน 4 วัน 3 คืน 

บินหรู อยูสบาย กับ โดยสายการบินไทย(TG) 
และสายการบนิ Singapore Airline  

      
                       + 

 
โปรแกรมรวม ตั๋วเครื่องบิน เรือสําราญ รถรับสง พรอมดวยหัวหนาทัวรดูแลตลอดการเดินทาง 

 
วันเดินทาง 

15-18 เมษายน 2563 
 

2-Night Cuising 
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 
พ แหลมฉบัง - 17.00 
พฤ ลองนานน้ําสากล - - 
ศ สิงคโปร 14.00 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
(1)วันพุธที่ 15 เมษายน 2563          กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง 
07.00 น. คณะพรอมกันที ่สวนลุมไนทบารซา รัชดา ณ เทวาลัยสถาน(MRT ลาดพราว 

ทางออก 1)  
08.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือแหลมฉบัง (A1) โดยรถโคชปรบัอากาศ พรอมบริการ
อาหารเชาแบบ Snack Box  
                       (กรณีเดินทางไปทาเรือเองอาจะมีคาใชจายการเพ่ิมเติมในการเขาทาเรือ กรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีอีกครั้ง 
11.00 น. เดินทางถึง ทาเรือแหลมฉบัง นําทานเช็ค-อิน  
 
 
 
 
 
 
  ขั้นตอนการเช็ค-อิน ทุกทานจะไดรับ บัตร Cruise Card สําหรับใชบนเรือจะมีการ
สแกนกระเป�าทุกทานกอนขึ้น 

เรือทุกทานจะตองเขารวมการซอมระบบรักษาความปลอดภัยของทาเรือ(Muster 
Drill)ตามกฏของการลองเรือสากล 1 ชั่วโมงกอนเรือออกเดินทาง หลังจากน้ันทาน
สามารถ รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารหลัก หรือเลือกรับประทานที่
หองอาหาร บุฟเฟ�ต นานาชาติไดตามอัธยาศัยหลังจากน้ันชมการแสดงที่หองโชวหลัก
(ทานที่จะชมโชวจะตองทําการจองรอบโตะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยูโซน Lobby ชั้น 
6) และดนตรีสดตามบารตางๆทั่วทั้งลําเรือและพักผอนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือ
ลองออกสูนานน้ําสากลแลวรานคาปลอดภาษแีละคาสิโนจะเปดใหบริการ) 
ทานสามารถเขารวมสนุกกับกิจกรรมตางๆที่ทางเรือเตรียมไวใหตลอดทั้งทริปจาก 
Dream Daily หนังสือพิมพประจําวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแตละวันที่หองพัก
ของทาน 

17.00 น. เรือลองออกจากทาเรือ แหลมฉบัง ประเทศไทย 
 
 
 
 
 



 

 

***บนเรือจะใชสกุลเงนิสิงคโปร ดอลลาร (SGD)*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียมไวให ดังน้ี 

*  หองอาหาร The Lido  ช้ัน 16 หองอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู บนชั้น 16 ของเรือ 
** หองอาหาร Dream Dining 
Lower ช้ัน 7 
                     Dream Dining 
Upper ช้ัน 8 

(Walk-in open seating) 

หองอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
หองอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ทานสามารถทานไดไมอ้ัน 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

(2)วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563  ลองนานน้ําสากล 
เชา/กลางวัน  ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียมไวให
ดังน้ี 
*  หองอาหาร The Lido  ช้ัน 16 หองอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู บนชั้น 16 ของเรือ 
** หองอาหาร Dream Dining 
Lower ช้ัน 7 
                     Dream Dining 
Upper ช้ัน 8 

(Walk-in open seating) 

หองอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
หองอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ทานสามารถทานไดไมอ้ัน 

 
วันนี้เรือจะลองนานน้ําสากลตลอดทั้งวันทานสามารถเขารวมและทํากิจกรรมตางๆ 
บนเรือไดตลอด 
 (บางกิจกรรมอาจมีคาใชจายเพิ่มเติมเชน สปา) 
กิจกรรมบนเรือคลิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ตามหองอาหารที่ทางเรือจัดให  
18.00 น. ตอนรับทุกทานเขาสู ปารตี้สุด Exclusive พบความสนุกสนานของเทศกาล
สงกรานตบนเรือสําราญ กับงาน 

Songkran Party on the Cruise และพิเศษพบกับ ป�อป ปองกูล ที่จะทําให
ทานไดสนุกสนานกับเทศกาลแหงความสุข ณ Zouk Beach Club 
 
 
 
 

 



 

 

***ทุกทานตองเคลียรคาใชจาย เชน คาทิปพนักงานบนเรือ, คาwifi, คาแพ็คเก็จ
เคร่ืองดื่ม ฯลฯ โดย 

  นําบัตร Cruise Card  ของทานไปติดตอที่ Reception ช้ัน 6  สามารถชําระ
ดวยบัตรเครดิต หรือเงิน 
  สด สกุลเงินสิงคโปร ดอลลาห SGD*** 
 
(3)วันศุกรที่ 17 เมษายน 2563  สิงคโปร-มารินา เบย แซนด-เมอรไลออน-ชองปم�งถนนออรชารด 
เชา/กลางวัน ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียม ไวให ดังน้ี 
*  หองอาหาร The Lido  ช้ัน 16 หองอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู บนชั้น 16 ของเรือ 
** หองอาหาร Dream Dining 
Lower ช้ัน 7 
                     Dream Dining 
Upper ช้ัน 8 

(Walk-in open seating) 

หองอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
หองอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ทานสามารถทานไดไมอ้ัน 

 
14.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร   

หลังจากทุกทานลงจากเรือจะผาน พิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ กระเป�าเดินทาง
ของทานดานลาง 

15.30 น. นําทานอิสระเที่ยวชมที่ มารินา เบย แซนด(Marina Bay Sands)เปนอีกหน่ึง
สัญลักษณของประเทศสิงคโปร ที่เปน complex ขนาดใหญที่รวมเอา รีสอรทหรู 
ศูนยการคา สวนลอยฟ�า พรอมสระวายน้ําขนาดใหญ และเปนจุดชมวิวเมืองสิงคโปร
มุมสูงที่สวยที่สุดจุดหน่ึงเลยทีเดียว ทําใหที่ น่ีเปนสถานท่ีที่คุณจะไดใชชีวิตแบบ
หรูหรามากที่สุดในประเทศสิงคโปร ประกอบไปดวย อาคารสูง 55 ชั้น 3 ตึกที่เปน
หองพักโรงแรม แลวประกอบดวยอาคารรูปตึกวางอยูที่ดานบนสุดของอาคารทั้ง 3 
อีกที โดยที่ชั้นบนจะมีสวนและสระวายน้ําแบบ infinity edge pool ที่เปนที่สุด
ไมใชแคในสิงคโปรแตเปนอันดับตนๆของโลกดวย จากนั้นนําทานถายรูปคูกับ เมอร
ไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปรโดยรูปปم�นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหนาออก
ทางอาวมารินา มี ทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีฉากดานหลังเปน“โรงละครเอสเพล
นาท” ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมการสรางคลายหนามทุเรียน ผานชม “Old 
Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา ซึ่งในอดีตเปนที่ตั้ งของรัฐสภา ของ
สิงคโปรปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดง ตลก มีทัศนียภาพ
ทีสวยงาม  



 

 

   
  
 
 

นําทานอิสระชอปปم�ง ณ ถนนออรชารด ศูนยรวมหางสรรพสินคาชั้นนําและสินคา
หลากหลาย อาทิ เชน เซ็นเตอรพ็อยท, โรบินสัน, ลักกี้พลาซา, อิเซตัน, ทาคาชิมายา, 
ออรชารดชอปปم�งเซ็นเตอรเปนตน ใหทานชอปปم�งสินคามากมายจากทั่วโลก ไมวาจะ
เปนเสื้อผาแบรนดเนมชั้นนําตาง ๆ เครื่องใชไฟฟ�า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่
ระลึก ของเลนเด็กตาง ๆ มากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Roland เมนู Chilli Crab 
ที่พัก  Hotel Grand Central orchard ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

  
(4)วันเสารที ่18 เมษายน 2563 น้ําพุแหงความม่ังคัง่-ไชนาทาวน-วัดพระเขี้ยวแกว-IMMOutlet 
mall -สนามบิน    
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานแวะชม นํ้าพุแหงความม่ังคั่ง(Fountain of wealth) แหงเมืองสิงคโปร
ตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จ
ชิ้นใหม หมู  ตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชย
ขนาดใหญที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบ ลานน้ําพุ และไดสัมผัส
น้ําจะพบโชคดีและ ร่ํารวยตลอดป  
จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานไชนาทาวน ชม วัดพระ
เขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สราง
ขึ้นเพ่ือเปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา 
วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปตยกรรม สมัย
ราชวงศถังวางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมด
ราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร (ประมาณ 1500 ลานบาท) ช้ันลางเปนหองโถงใหญใช
ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เปนพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ชั้น 4 เปนที่ประดิษฐาน
พระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารขึ้นชื่อ Boon Tong Kee เมนูขาวมันไก 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู IMM Outlet mall เปนหางสรรพสินคาที่รวบรวมราน outlet 
แบรนดดังตางๆ ไวมากที่สุดในสิงคโปร อิสระใหทานไดเลือกซื้อสิ้นคาตางๆ ตาม
อัธยาศัย ไมวาจะเปนรองเทา กระเป�า เส้ือผา รวมถึงแบรนดดังๆ 

  
  
 
 
 
15.00 น.          ไดเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน 

ทานสามารถแวะชม THE JEWEL CHANGI (ถามีเวลา) 
ตั้งอยูใจกลางทาอากาศยานชางงี (ใกลกับ Termanal 1) 
เกิดจากความรวมมือของ Changi Airport Group และ 
CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหที่น่ีเปนทั้ง
ศูนยกลางแหงการบิน การชอปปم�ง และการพักผอนอยางแทจริง ซึ่งโดดเดนดวยงาน
สถาปตยกรรมลํ้าสมัยในแบบสถาปตยกรรมสัญลักษณ (Architecturally Iconic) 
โดยไดกลุมผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบชื่อดังอยาง Safdie Architects 
(ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) 
มาเปนที่ปรึกษาในการออกแบบเทอรมินอลแหงน้ี THE JEWEL ถูกออกแบบมาให
เปนโดมกระจกขนาดใหญ  มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบงเปนชั้น
เหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใตดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมตอไปยังเทอรมินอล 1-3 ได 
โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการดวยน้ําตกยักษ (Rain Votex) สูงราว ๆ 
40 เมตร จะมีน้ําไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน สูแองน้ําวนขนาดใหญดานลาง 
สําหรับทานที่เดินทางดวยสายการบินSingapore Airline(SQ) 

15.30 น. นําทานเช็คอินและโหลดสัมภาระ ณ เคานเตอรสายการบิน 
18.35 น. เดินทางกลับ  กรุงเทพ ฯ  โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES(SQ)  
เท่ียวบินที่ SQ978 
  (บริการอาหารบนเครื่อง)  
20.00  น. คณะเดินทางกลับถงึ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 

************************************************** 



 

 

            สําหรับทานที่เดินทางดวยสายการบินไทย(TG) 
16.00 น. นําทานเช็คอินและโหลดสัมภาระ ณ เคานเตอรสายการบิน 
20.50 น. เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ  โดยสายการบินไทย(TG)  เที่ยวบินที่ TG410 

 (บริการอาหารบนเครื่อง)  
22.10  น. คณะเดินทางกลับถงึ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ 

***กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการจองทุกครั้งกอนทําการจอง*** 

วันเดินทาง 
15-18 เมษายน 2563 

(สงกรานต) 
ประเภทหอง 

ผูใหญพักหองเดียวกัน 2-4 ทาน 
(เด็ก 2-12 ป ราคาเทากับผูใหญ) 

 
พักเด่ียว 

ราคาทานละ ทานที่ 1-2 
ราคาทานละ 

ทานที่ 3-4 
ราคาทานละ 

เด็กทารก 
(ไมเกิน 2 

ขวบ) 
ราคาทานละ 

หองพักแบบไมมีหนาตาง
(Inside) 

25,900.- 22,900.- 7,900.- 
*ไมมีที่น่ังบน
เครื่องบิน* 

29,900.- 

หองพักแบบมีระเบียง
(Balcony) 

28,900.- 25,900.- 9,900.- 
*ไมมีท่ีน่ังบน
เครื่องบิน* 

33,900.- 

                                                                                       กรณีเด็กทารก
ตองการที่น่ัง เพิ่ม 2,900.- บาท 

 
***ราคายังไมรวมคาทิปพนักงานบนเรือ SGD 42 /คน/ทริป (ชําระบนเรือ)*** 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

     

 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเต็มจํานวน 100%  หลังจากไดรับการยืนยันการจอง 
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจองและจํานวน

หองวางบนเรือ 
3. การไมเขารวมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางม้ือ ไมสามารถขอคืนเงินไดในทุก

กรณี เน่ืองจากเปนการจองแบบกรุป 

เงื่อนไขการยกเลิก  
1. ยกเลิกกอนเดินทาง 60 วัน คืนเงินเต็มจํานวน 100 % 
2. ยกเลิกกอนเดินทางตํ่ากวา 60-45 วัน คืนเงิน 50 % 
3. ยกเลิกกอนเดินทาง 45 วัน เก็บเงินเต็มจํานวน 100% 
4. ไมเดินทาง 

หมายเหตุ 
1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภตั้งแต 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอยางตํ่า 6 เดือน 7
วัน) 
3. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวัน
เดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทาง 

INSIDE พกั 1-2 ท่าน OCEANVIEW BALCONY 

Inside พัก 3-4 ทาน ไดจะเปนเตียงแบบ Pullman Bed (เตียงดึงลงมาจากเพดานหรือขางผนังหอง) 
**หองสําหรับพัก 3-4 ทาน มีจํานวนจํากัด กรุณาตรวจสอบหองพักกอนทําการจอง** 



 

 

    ออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได 
    เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
การทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพ   
    อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบ
กอนเดินทางอีกครั้ง 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. หองพักบนเรือสําราญ 2 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. คาภาษีทาเรือ 
4. คาต๋ัวเครื่องบิน รวมภาษี สิงคโปร-กรงุเทพฯ สายการบินตามที่กําหนด 
5. คารถรับสง ไป-กลบั สนามบิน-ทาเรือ ตลอดจนนําเท่ียวตามรายการ 
6. หองพักที่สิงคโปร 1 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน) 
7. ทิปไกดทองถิ่น 
8. คารถรับสง กรงุเทพฯ-แหลมฉบัง 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทิปส SGD 21 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 

26 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Suite หรือสูงขึ้นไป 
2. คาทัวรเสริมบนฝم�งตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
4. คาแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 
5. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 
7. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI PACKAGE ON BOARD 
**ใชไดเฉพาะตอนอยูทีบ่นเรือเทาน้ัน** 

1 User สามารถใชได 2 เครื่อง 
 


