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โปรแกรม              :   สิงคโปร์ – พอร์ตคลงั KL – สิงคโปร์ 3 วนั 2 คืน 
สายการบิน            :   Thai Lion Air  เดินทางเชา้กลบัดึก 
จุดเด่นของทวัร์       :         ออกในนามกลาง " LUX CRUISE "  เร่ิมเดินทางตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 59 จุดเด่น อาหาร

ครบทุกม้ือ  รวม เท่ียวตามจุดจอดครบ ไม่ตอ้งซ้ือออฟชั่นทัวร์เพิ่ม ทั้ ง มะละกาและจุดจอด 
พอร์ทคลงั KL (ตามตารางเรือ) และรวมเท่ียวท่ีสิงคโปร์แลว้ มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทย  

จุดจอด                   :          พอร์ตคลงั (มาเลเซีย) 
โรงแรม                  :           พกับนเรือ 2  คืน ( หอ้งละ 2 ท่าน ) 
เมนูพเิศษ                :          ขา้วมนัไก่  Boon Tong Kee / ซุปกระดูกหมูตุ๋นบกักุ๊ดเต๋ 
วนัทีเ่ดินทาง          :            พุธ – ศุกร์ 
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 
ราคาเร่ิมต้นที่ 

แบบไม่มีหน้าต่าง แบบมีหน้าต่าง แบบมีระระเบียงส่วนตัว 

02-04  มี.ค / 09-11 มี.ค/23-25 มี.ค  26,500 .- 31,500 .- 36,500 .- 

06-08  เม.ย /20-22  เม.ษ  28,000 .- 33,000 .- 37,000 .- 

04-06  พ.ค /18-20 พ.ค  26,500 .- 31,500 .- 36,500 .- 
01-03 ม.ิย /15-17 ม.ิย/29ม.ิย–01ก.ค  26,500 .- 31,500 .- 36,500 .- 

13-15 ก.ค / 27-29 ก.ค 26,500 .- 31,500 .- 36,500 .- 
10-12 ส.ค / 24-26 ส.ค  26,500 .-  31,500 .- 36,500 .- 

07-09 ก.ย / 21-23 ก.ย 26,500 .- 31,500 .- 36,500 .- 

12-14 ต.ค /26-28 ต.ค 28,000 .- 33,000 .- 37,000 .- 
 

 

 

 

 

  

 

 

สมัผสัการลอ่งเรอืท่องเท่ียวอยา่งมีระดบั โดยทีมงานทวัรเ์รอืมืออาชีพ 

น าท่านท่องเท่ียวในสิงคโปร ์สมัผสัอาหารข้ึนช่ือ เท่ียวตึกแฝดกวัลาลมัเปอร ์

 ใหท่้านไดพ้กัผ่อนบนเรอืส าราญในราคาท่ีท่านเอ้ือมถึง                                              

**พกับนเรอื STAR CRUISE GEMINI 2 คืน **      

                  โดยสายการบิน ไลออ้นแอร ์

ก าหนดวนัเดนิทาง :   มนีาคม – เมษายน 2559 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– เมอรไ์ลออ้น  – น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่  – ทา่เรอืHarbourFront   
Centre  -  เรอืซูเปอรส์ตาร ์เจมไิน 

05.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 2 ทางเขา้ประตู 5 พบเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวก พรอ้มจัดเก็บสมัภาระเชค็อนิทก์ารเดนิทาง 

07.40 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์โดย สายการบนิ ไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 8800 

11.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปรผ์า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับสมัภาระ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !! ขา้วมนัไก ่Boon Tong Kee 

บา่ย น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้

หันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีัศนยีภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” 

ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้า
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สงิคโปร์ น าท่านแวะชม น า้พุแห่งความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมืองสงิคโปร์ตัง้อยู่

ทา่มกลางหมูต่กึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจนี แปลวา่ความส าเร็จช ิน้ใหม ่หมูต่กึซนัเทค 

สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิชาวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ที่สุดของเมอืง โดยคน

สงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน ้าพ ุและไดส้มัผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอื HarbourFront Centre 

16.30 น. น าทา่นลงทะเบยีน สู ่เรอืส าราญ ซูเปอรส์ตาร ์เจมไิน (SUPERSTAR GEMINI) เชญิทา่นพบ

กับความอลังการยิง่ใหญ่ของเรอื พรอ้มสรรพดว้ยสิง่อ านวยความสะดวก ความบันเทงิระดับโลก 

อาหารมือ้ค ่าอันเลศิรสมากกว่า 6 แห่งบนเรอื เต็มอิม่กับอาหารวันละ 4 มือ้ และอืน่ๆอกีมากมาย 

อสิระเตรยีมพรอ้มสูค่วามบันเทงิต่างๆของเรอืส าราญระดับโลก กับกจิกรรมมากมายทีร่อใหท้่านได ้

สมัผัส 

21.00 น. บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

จากนัน้เชญิทา่นอสิระพักผอ่น หรอืรว่มกจิกรรมตา่งๆ จากนัน้เชญิทา่นอสิระพักผอ่น หรอืรว่มกจิกรรม

ตา่งๆ หรอื รวมไปถงึการรืน่เรงิกบัการรอ้งเพลงและเตน้ระบ า, หรอืเสีย่งดวงกบั CASINO 

 ทีพ่กั พกับนเรอื SUPERSTAR GEMINI  

วนัทีส่อง พอรต์คลงั ประเทศมาเลเชยี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอื ตามอธัยาศยั  

ใหท้า่น พกัผอ่นอสิระ จากน ัน้ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั บนเรอืทา่นจะไดพ้บกบัความ

บนัเทงิ 

ทีห่ลากหลายรูปแบบ อาทเิช่น การออกก าลงักายรบัอรุณในตอนเช้าหรอื Sundance, 

จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรอืฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness Center, และผ่อน

คลายไปการบรกิารเสรมิที ่Hydro-massage spa และ ร่วมกจิกรรมบนเรอื (ดูจาก Star 

Navigator) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื  

บา่ย เรอืส าราญเทยีบทา่ ณ พอรต์คลงั ประเทศมาเลเซยี  

13.30 น.         น าทา่นชมเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรงุกวัลาลมัเปอร ์ซ ึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่มน่ ้า 2 สาย 
ตัดกนั ซึง่เป็นแหลง่แรด่บีกุชัน้ดขีองโลก ผา่นชม อนสุาวรยีท์หารอาสา TUGU NEGARA เพือ่ร าลกึ
ถงึเหตกุารณ์ การสูร้บไดแ้กส่งครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 บรเิวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที ่ซ ึง่ตัง้อยู่
ตรงขา้มกบั เมอรเ์ดกา้ สแควร ์ซ ึง่เป็นจัตรัุสทีร่ าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราช พน้จาก
ประเทศในเครอืจักรภพชมทศันยีภาพของสญัลักษณ์อนัดับ 1 ของกวัลาลัมเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนาส 
ทีส่งูทีส่ดุในโลกที ่452 เมตร ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางกรงุกวัลาลัมเปอร ์หรอืทีเ่รยีกวา่ KLCC จากนัน้ให ้
ทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่หา้งซูเรยี เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศัย 

 17.30 น.         ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืพอรต์คลัง 

** ส าหรับทา่นทีไ่มล่งจากเรอื เชญิทา่นสนุกสนานกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืจัดเตรยีมไวบ้รกิารทา่น ***  

19.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอื 

                    เต็มอิม่ กบัอาหารสไตลย์ุโรป หรอื อาหารจนี ตามหอ้งทีท่า่นเลอืกรบัประทานอาหาร ชม

การแสดงอนัอลงัการหลงัมือ้อาหารทกุคนืทีโ่รงละคร “Festival”, หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ 

                    ทีร่ะลกึและแบรนดด์งั, รวมไปถงึการรืน่เรงิกบัการรอ้งเพลงและเตน้ระบ า, หรอืเสีย่งดวงกบั 

CASINO และตบทา้ยดว้ยการวาดลลีาแดนซก์ระจายทีผ่บั Rock Star Discoจากน ัน้เชญิ

ทา่นอสิระพกัผอ่น 

20.00 น. เรอืออกเดนิทางกลับสู ่สงิคโปร ์ 

23.30 น. รบัประทานอาหารมือ้ดกึ ณ ภตัตาคารบนเรอื 

                    จากน ัน้ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั พกับนเรอื SUPERSTAR GEMINI 

วนัทีส่าม สงิคโปร ์– ชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ - กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

ใหท้า่น พักผอ่นอสิระ หรอื รว่มกจิกรรมบนเรอื (ดจูาก Star Navigator) 

12.00 น. เรอืเทยีบทา่ HarbourFront Centre สงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตา่งๆรับสมัภาระ 

บา่ย  น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกล าจะ 

ตอ้งมาผ่านที่ ท่าเรือของสงิคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก 
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เพราะว่ามศีูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

18.30 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชางฮ ีคณะเชค็อนิทส์มัภาระโดยเจา้หนา้ทีส่ายการบนิ ไลออ้นแอร ์

20.30 น. เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL8807 

21.50 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดิภ์าพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

*** หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีาย ุเหลอื ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทางกลับ เทา่นัน้ *** 

ทางบรษัิททวัรจ์ะไมรั่บผดิชอบหากหนังสอืเดนิทางเหลอือายไุมค่รบก าหนดการเดนิทาง 
ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการขึน้โดยเจา้ทีเ่รอื ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้โดยเฉพาะ พาสปอรต์ตา่งดา้ว 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัที่ 
ราคาเร่ิมต้นที่ 

แบบไม่มีหน้าต่าง แบบมีหน้าต่าง แบบมีระระเบียงส่วนตัว 

02-04  มี.ค / 09-11 มี.ค/23-25 มี.ค 26,500 .- 31,500 .- 36,500 .- 

06-08  เม.ย /20-22  เม.ษ  28,000 .- 33,000 .- 37,000 .- 

04-06  พ.ค /18-20 พ.ค  26,500 .- 31,500 .- 36,500 .- 
01-03 ม.ิย /15-17 ม.ิย/29ม.ิย–01ก.ค  26,500 .- 31,500 .- 36,500 .- 

13-15 ก.ค / 27-29 ก.ค 26,500 .- 31,500 .- 36,500 .- 
10-12 ส.ค / 24-26 ส.ค  26,500 .-  31,500 .- 36,500 .- 

07-09 ก.ย / 21-23 ก.ย 26,500 .- 31,500 .- 36,500 .- 

12-14 ต.ค /26-28 ต.ค 28,000 .- 33,000 .- 37,000 .- 
 

ตารางการเดินเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ สายการบนิ ไลออ้นแอร ์ 
2. คา่หอ้งพกับนเรอืตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง)  
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ 
5.  รวมคา่ภาษีทา่เรอืพอรต์คลงั 2,140 บาท 
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท(คา่รักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทัง้นี้

ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ 
8. รวมคา่ฮอลลเิดยช์ารจ์ 1,600 บาท ** ในวนัที ่13-15  เม.ย /27-29  เม.ษ และ 05-07 ต.ค /19-21 ต.ค 
9. ส าหรบัลกูคา้ 20 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดนิทาง  ในกรณีลกูคา้เดนิทาง ต ัง้แต ่10-19 

ทา่น จะมไีกดท์อ้งถิน่พูดไทยไดค้อยใหบ้รกิารในประเทศสงิคโปร ์– มาเลเซยี 
 
 

วนั เส้นทางเดินเรือ เรือเทยีบท่า เรือออกจากท่า 

พุธ สิงคโปร์ - 21.00 น. 

พฤหัสบดี พอร์ตคลงั 12.00 น. 21.00 น. 

ศุกร์ สิงคโปร์ 12.00 น. - 
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อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ทอ่งเทีย่วอืน่ๆนอกเหนอืรายการทีร่ะบ ุ
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น  
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ  
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว  
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
8. ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 5 สงิคโปรด์อลลา่ร/์ทา่น/วัน ส าหรับหัวหนา้ทวัรไ์ทยส าหรับหวัหนา้ทวัรไ์ทย 

10 เหรยีญ รวม /ทา่น/ทรปิ รวม 25 เหรยีญ 
 
หมายเหต ุ: ส าคญัมาก 
1. ทา่นผูโ้ดยสารสภุาพสตรทีีต่ัง้ครรภไ์มเ่กนิ 24 สปัดาห ์สามารถขึน้เรอืไดโ้ดยไมต่อ้งมใีบรับรองแพทย ์/ สภุาพสตรี

ที่ตัง้ครรภ์เกนิ 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึน้เรือได ้และขอสงวนสทิธิใ์นการคืนค่าโดยสารใหก้ับผูโ้ดยสารที่ไม่
สามารถขึน้เรอืไดโ้ดยมคีณุสมบตัไิมต่รงตามเงือ่นไขดังกลา่ว  

2. เด็กอายตุ ่ากวา่ 6 เดอืน ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถขึน้เรอืได ้ 
3. ราคารวมคา่หอ้งพัก , กจิกรรมสันทนการบนเรอื และค่าอาหาร (สามารถเลอืกทานได ้1 หอ้งอาหารในแต่ละมือ้) -

Mariners Buffet (บุฟเฟต์นานาชาต)ิ ชัน้ 9 กลางเรอื -Bella Vista (อาหารจีน หรือ อาหารตะวันตด Set 
Menu) ชัน้ 9 ทา้ยเรอื -Dynasty (อาหารจนี Set Menu) ชัน้ 11 ทา้ยเรอื (ในระหวา่งมือ้อาหารจะมนี ้าดืม่เป็น
น ้าเปล่าใหบ้รกิารเท่านัน้ นอกเหนือจากนี้เป็นเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ อาท ิน ้าอัดลม เบยีร ์ไวน์ ค่าใชจ้่ายจะอยู่ใน
ความรับผดิชอบของทา่นทีส่ัง่เพิม่)  

4. การแสดงรอบปกตทิกุคนืที ่Galaxy of the Star วันละ 2 รอบ 
5. หอ้งอาหารทีไ่มร่วมในคา่หอ้งพัก - หอ้ง Oceana Barbecue ชัน้ 12 กลางเรอื   - หอ้ง Blue Lagoon ชั ้น 

11 กลางเรอื / -หอ้ง Taipan ชัน้ 11 ทา้ยเรอื  
 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
1. มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท 
2. สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
• ยกเลกิ กอ่น การเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
• ยกเลกิ กอ่น การเดนิทาง 15 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื เงนิมดัจ า ทัง้หมดในทกุกรณี  
• ยกเลกิ กอ่น การเดนิทาง 10 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวรใ์นทกุกรณี  
• ยกเลกิ กอ่น การเดนิทาง 07 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


