
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงิคโปร-์พอรต์คลัง(กวัลาลัมเปอร)์-สงิคโปร ์4 วัน 3 คนื  
พักบนเรอื 2 คนื สงิคโปร ์1 คนื 

       

+ 
โปรแกรมรวม ตั๋วเครือ่งบนิ เรอืส าราญ รถรับสง่ พรอ้มดว้ยหัวหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดนิทาง 

 

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 - 
  



วันแรก          กรงุเทพฯ-สงิคโปร-์น ้าพุแหง่ความมั่งคั่ง-วัดพระเขีย้วแกว้-Marina Bay Cruise Centre 

06.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิบรเิวณเคานเ์ตอร ์สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES(SQ) เพือ่ท าการ

เช็คอนิสมัภาระและรับต๋ัวเดนิทาง 

09.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ973 
(บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

  หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
น าท่านแวะชม น า้พุแห่งความม ัง่ค ัง่(Fountain of wealth) แห่งเมืองสงิคโปรตั์ง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึซันเทคซติี ้

ซันเทค มาจากค าในภาษาจนี แปลว่าความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่  ตกึซันเทค สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิชาวฮ่องกง ซึง่นับเป็น
โครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบ ลานน ้าพุ และไดส้มัผัสน ้าจะพบโชคดี

และ ร ่ารวยตลอดปี  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ชม วดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth 
Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัด

พระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ังวางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่
1มีนาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสงิคโปร ์

(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ีชัน้ 2-
3 เป็นพพิิธภัณฑ์และหอ้งหนังสือ ชัน้ 4 เป็นที่ประดษิฐานพระเขี้ยวแกว้ (หา้ม

ถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองค์เจา้แม่กวนอมิ และใกลกั้นก็เป็นวัดแขกซึง่มี

ศลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง  
อสิระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย บรเิวณไชน่าทาวนม์รีา้นอาหารใหท้า่นไดล้ิม้ลองมากมายหลายรา้น 

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 ์(ส าหรับวันที ่4 ธ.ค. 62)  

23.59 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์(ส าหรับวันที ่4 ธ.ค. 62)    
ทกุทา่นจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฏของการล่องเรอืสากล  

1 ชัว่โมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลังจากนัน้ทา่นสามารถ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลักจากทีโ่ชวอ์ยู่บน บตัร 
Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่หอ้งอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติไดต้ามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการ

แสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(ท่านทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโต๊ะที ่Box Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรี
สดตามบารต์่างๆท่ัวทัง้ล าเรอืและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรอืล่องออกสูน่่านน ้าสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีและ

คาสโินจะเปิดใหบ้รกิาร) 

ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์
ประจ าวันทีม่รีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทา่น 
ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 

*  หอ้งอาหาร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ชัน้ 7 

                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 
ทา่นสามารถทานไดไ้มอั่น้ 

 
 
 
 
 
 
 
วันที ่ 2       กวัลาลัมเปอร(์พอรต์คลัง),มาเลเซยี 
เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้ 
 

*  หอ้งอาหาร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ชัน้ 7 หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 



                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 
ทา่นสามารถทานไดไ้มอั่น้ 

 
12.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืพอรต์คลงั(Port Klang) ประเทศมาเลเซยี  

ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นท่านที่

สะดวกเดนิทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจากเรอืหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บรเิวณท่าเรอื พอร์ตคลังจะมีบรกิาร 
แท๊กซี ่จากทา่เรอืเขา้ไปในตัว เมอืงกวัลาลมัเปอร(์Kuala Lumpur)อกีดว้ย  

***กรุณากลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง*** 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
(ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นที่
สะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื และกรุณากลับถงึเรอื
กอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 
ตัวอยา่ง Shore Excursions คลกิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส าหรับทา่นทีป่ระสงคท์ีจ่ะอยูบ่นเรอื ทา่นสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างเรอืจัดใหห้รอืพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย 
กจิกรรมบนเรอืคลกิ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

https://www.dreamcruiseline.com/en-us/plan-your-holiday/cruise-destinations/malaysia/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-/media/5e2dabdde70e4bbc827e4dcf3ff2acdd.ashx
https://www.dreamcruiseline.com/en-us/cruise-experiences/sports-recreation/


หลังจากนัน้ ท่านสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรุณาส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆท่ัวทัง้

ล าเรอื  หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.00 น. เรอืออกจาก ทา่เรอืพอรต์คลงั(Port Klang), ประเทศมาเลเซยี 

**เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 
ชว่งค ่า เรอืจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้่านในหอ้งพักของท่าน ใหท้่านน ากระเป๋าเดนิทางของท่านวางไว ้

หนา้หอ้งเพื่อใหพ้นักงานน าลงไปที่ท่าเรอืในวันรุ่งขึน้(สิง่ของที่ท่านจ าเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวันใหท้่านแยกใส่ในกระเป๋า
ถอื )   

** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก**  

 

วันที ่ 3       สงิคโปร-์เมอรไ์ลออ้น-Marina Bay Sand 
เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี้ 

*  หอ้งอาหาร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ชัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 

ทา่นสามารถทานไดไ้มอั่น้ 

 
12.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  

หลังจากทุกท่านลงจากเรอืจะผ่าน พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ กระเป๋าเดนิทาง

ของท่านดา้นลา่ง 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปรโ์ดยรูปป้ันครึง่

สงิโตครึง่ปลานี้หันหนา้ออกทางอ่าวมารนิ่า มี ทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีฉาก

ดา้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ย

หนามทุเรยีน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเก่า ซึง่ในอดตีเป็น

ที่ตัง้ของรัฐสภา ของสงิคโปรปั์จจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การ

แสดง ตลก มทัีศนียภาพทสีวยงาม  

จากนั้นน าท่านอสิระที่ มารนิ่า เบย ์แซนด(์Marina Bay Sands)เป็นอีก

หนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ที่เป็น complex ขนาดใหญ่ที่รวมเอา 

รสีอรท์หรู ศูนยก์ารคา้ สวนลอยฟ้า พรอ้มสระว่ายน ้าขนาดใหญ่ และเป็นจุด
ชมววิเมืองสงิคโปรม์ุมสงูที่สวยที่สดุจุดหนึง่เลยทีเดยีว ท าใหท้ี่นี่เป็นสถานที่

ที่คุณจะไดใ้ชช้วีติแบบหรูหรามากที่สุดในประเทศสงิคโปร์ ประกอบไปดว้ย 
อาคารสูง 55 ชัน้ 3 ตกึที่เป็นหอ้งพักโรงแรม แลว้ประกอบดว้ยอาคารรูปตกึ

วางอยู่ทีด่า้นบนสดุของอาคารทัง้ 3 อกีท ีโดยทีช่ัน้บนจะมสีวนและสระวา่ยน ้า
แบบ infinity edge pool ที่เป็นที่สุดไม่ใช่แค่ในสงิคโปร์แต่เป็นอันดับตน้ๆ

ของโลกดว้ย 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Boon Tong Kee (เมนูขึน้ชือ่ ขา้วมนัไก)่ 
ทีพ่ัก  Fort Canning Lodge Hotel ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันที ่ 4       อสิระชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกทัวรเ์สรมิ-สนามบนิ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

(ไม่มบีรกิารรถ มเีฉพาะรถไปสง่สนามบนิ) อสิระท่านท่องเทีย่วตามอัธยาศัยตลอดทัง้วัน เชน่ ชอ้ปป้ิง ถนนออร์
ชารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าและสนิคา้หลากหลาย อาท ิเชน่ เซ็นเตอรพ็์อยท,์ โรบนิสนั, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน
, ตากาชยิามา่, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แบรนด์

เนมชัน้น าตา่ง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย  

หรอื เลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIO ราคาทา่นละ 85 SGD (รวมรถรับสง่) 



**ตอ้งมจี านวน 20 ทา่นขนึไปเทา่นัน้** 
น าท่านเดนิทางสู่โลกเหนือจนิตนาการไปยังดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทงิ ระดับโลก 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสุดตระการตา และความสุข สนุกไม่รูจ้บในที่เดียว ที่ๆ คุณ และครอบครัว  จะไดพ้บ และ

สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่....!!!! ที่โลกยังตอ้งตะลงึ !!!!  เปิดฉากความสนุกกับ  ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ  !!! ที่แรก

และทีเ่ดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเลน่ 24 ชนดิ โดย 18 ชนดิ เป็นเครือ่งเลน่ทีอ่อกแบบใหม่หรอื

ดัดแปลงเพือ่ทีน่ี่โดยเฉพาะ!!!  แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ 

 เมอืงไซไฟ  ทีส่ดุของรถไฟเหาะรางคู่ ท ัง้หวาดเสยีวและสูงทีสุ่ดในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตร โดยจ าลอง 
จากซรีี่ยช์ือ่ดัง แบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิา ซึง่ผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน 
กอ่นลงมอืฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแต่ละฝ่าย  
โซนอยีปิตโ์บราณ พบกับเครือ่งเลน่เขยา่ขวัญทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมีจ่ะคบืคลานใน

ทา่มกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ตั้ว  

 โซนเดอะ ลอสต์เวลิด ์หรอืดนิแดนจุลสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึด าบรรพ ์ หากใครลว่งล ้าเขา้เขตหวงหา้ม 
ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคุณทันท ีเท่านัน้ยังไมพ่อ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผนเสีย่งตายของเหล่าสตันทไ์ดท้ี ่

วอเตอรเ์วลิด ์!! 
 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตรก์ารต์ูนเรื่อง 

มาดากัสการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ ์, มารต์ี,้ เมลแมน , กลอเลยี ทคีอยตอ้นรับคณุ เขา้สูป่่าทบึแหง่นี้ 

 โซนนวิยอรก์ สัมผัสเมอืงจ าลองนวิยอรก์ เมืองทีใ่หญ่และเจรญิที่สดุในอเมรกิา และตืน่ตาไปกับบรรยากาศแห่งการ
สรา้งภาพยนตร ์การแสดงสเปเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ุดพเิศษ ไลท!์  คาเมร่า! แอคช ัน่! สรา้งโดย สตเีว่น 

สปีลเบริก์  
 โซนฮอลลวีูด้ พบกับ โรงละครสไตลบ์รอดเวย ์และการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบรติีท้ีจ่ะมายืนปรากฏตัวบนทอ้งถนน

แหง่นี้  
 โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ คร ัง้แรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวย ์พรอ้มทัง้ชม ภาพยนตร ์ 3มติ ิเรือ่ง เชร็ค 

ซึง่คุณไม่เคยไดส้ัมผัสมากอ่น นอกจากทีน่ี้เท่านัน้ นอกจากนี้  ยังมมีุม ลดความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบา ๆ เอาใจนัก

กนิ-ดืม่-ชอ้ป กับรา้นอาหาร บาร ์คลับ ที ่
  และพบกับเครือ่งเล่นใหม่ล่าสุด ทรานสฟ์อรเ์มอรส์ เดอะ ไรด ์(Transformers the Ride) สงครามศกึจกัรกล

แบบ 3 มติ ิเป็นเครือ่งเล่นชนดิเสมอืนจรงิทีจ่ าลองเอาฉากของภาพยนตรดั์งเรือ่งทรานสฟ์อรเ์มอรส์มาใหผู้เ้ลน่เขา้เป็น
สว่นหนึง่กับกองก าลังเนสเขา้ร่วมกับฝ่ายออโตบ้อทสท์ าหนา้ทีพ่ทัิกษ์ปกป้องแหลง่พลังชวีติออลสปารก์จากเหลา่ศัตรูดี

เซ็ปตคิอนส ์

15.00 น. ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ 

ท่านสามารถแวะชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี 

(ใกลก้บั Termanl 1) เกดิจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ 

CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ใหท้ี่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน 

การชอ้ปป้ิง และการพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ ซึง่โดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมล ้า

สมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์  (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่ม

ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ 

Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่

ปรกึษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็น

โดมกระจกขนาดใหญ่  มีพื้นที่ทัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนือพื้นดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ 

สามารถเชือ่มต่อไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจุดกึง่กลางสุดของอาคารจะอลังการดว้ยน ้าตกยักษ์ (Rain Votex) สูง

ราว ๆ 40 เมตร จะมนี ้าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแ่อง่น ้าวนขนาดใหญด่า้นลา่ง 

15.30 น. น าทา่นเช็คอนิและโหลดสมัภาระ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

18.35 น. เดนิทางกลับ กรุงเทพ ฯ  โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES(SQ)  เทีย่วบนิที ่SQ978 
 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

20.00  น. คณะเดนิทางกลับถงึ กรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 

วนัเดนิทาง 
4-7 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่) 

 
ประเภทหอ้ง 

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

 
พักเดีย่ว 

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)่ 

 
พักเดีย่ว 

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 (ช าระบนเรอื)*** 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เงือ่นไขการจอง 

1. ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท  หลงัจากไดร้บัการยนืยนัการจอง 

2. ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

4. การไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือาหารบางมือ้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี เนือ่งจากเป็น

การจองแบบกรุป๊ 

เงือ่นไขการยกเลกิ  
1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนั คนืเงนิมดัจ าเต็มจ านวน 100 % 

2. ยกเลกิกอ่นเดนิทางต า่กวา่ 60-45 วนั คนืเงนิมดัจ า 50 % 

3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วนั เก็บเงนิมดัจ าเต็มจ านวน 100% 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่่านไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีท่าเรอื 

4. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ รวมภาษี ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สงิคโปร-์กรุงเทพฯ สายการบนิตามทีก่ าหนด 
5. คา่รถรับสง่ ไป-กลับ สนามบนิ-ท่าเรอื ตลอดจนน าเทีย่วตามรายการ 

6. หอ้งพักทีส่งิคโปร ์1 คนื 

7. ทปิสไ์กดท์อ้งถิน่ 

INSIDE พกั 1-2 ท่าน OCEANVIEW BALCONY 

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

**หอ้งส าหรับพัก 3-4 ทา่น มจี านวนจ ากดั กรุณาตรวจสอบหอ้งพักกอ่น

ท าการจอง** 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทปิส ์SGD 21 /คน/คนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป 

2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

3. อาหารพเิศษทีท่่านสัง่เพิม่เตมิกับทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 

5. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ค่าเครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. คา่ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

หมายเหต ุ
1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภต์ัง้แต ่24 สัปดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ ่ากว่า 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื(เด็กทารกควรมอีายุอย่างต ่า 6 เดอืน 7วัน) 

2. ลูกคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากว่า 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทาง 

    ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้

    เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพ   

    อากาศและฤดูกาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI PACKAGE ON BOARD 

ใช้ได้เฉพาะตอนอยู่บนเรือเท่าน้ัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


