
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
***หมายเหต ุอตัรานีไ้มร่วมภาษทีา่เรอื 1,500 บาท/ทา่น*** 

**ราคานีไ้มร่วมทปิส าหรบั ไกดท์อ้งถิน่/คนขบัรถ ส าหรบัผูใ้หญ ่และ เด็ก 500 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น** 

 

12-14 JAN 20  

3 DAYS 2 NIGHTS 

 

SINGAPORE –MALAYSIA-SINGAPORE 

 



 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิ ชางง ี- ทา่เรอื 
06.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร ์K โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความ 

สะดวกแกท่า่น ในการตรวจเชค็เอกสาร สมัภาระ และทีน่ั่งกอ่นออกเดนิทาง 
 
09:40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิชางง ีโดยเทีย่วบนิที ่SQ 973 
 
13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ซางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ 

 (เวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) น าทา่นผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรน า

ทกุทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์ 

 

 



 

นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS) เพือ่ทําการเช็คอนิขึน้เรอื ทําการตดิ Tags 

กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึน้เรอืสําราญ ทกุท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนัน้ลูกคา้นําตั๋วเรอื

เชค็อนิและรับ Cruise Card และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้ขึน้สูเ่รอืสําราญ 

 

 
ทกุทา่นจะตอ้งซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรอืตามกฏของการล่องเรอืสากลแลว้1 ชั่วโมง  หลังจาก

นัน้ทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลักจากทีโ่ชวอ์ยู่บนบัตร Cruise Card ของทา่น หรอื 

เลอืกรับประทานอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิไดต้ามอัธยาศัย หลังจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(ทา่นทีจ่ะ

ชมโชวจ์ะตอ้งทําการจองรอบทีโ่ต๊ะ Box Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั่วทัง้

ลําเรอื และพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 

Genting Dream เรอืสําราญในตระกลูของ Dream Cruise สรา้งขึน้และนําลงทะเลลอ่งในปี 2016 มคีวาม

ใหญ่โตถงึ 150,659 ตัน มคีวามสงูถงึ 19 ชัน้และจผุูโ้ดยสารทัง้หมด 3,352 คนและลกูเรอือกี 2,016 คน มี

จํานวนหอ้งพักทัง้หมด 1,674 หอ้งและ หอ้งพักแบบสวที 142 หอ้ง เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้

ในทกุระดับนอกจากความใหญ่และความจแุบบอลังการแลว้ ยังมาพรอ้มกับความบันเทงิและรา้นอาหารมากมาย

ใหค้ณุไดล้ิม้ลองแบบนับไมถ่ว้นเลยทเีดยีว 

 

 
 



 

ทา่นสามารถทราบรายละเอยีดกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้ทรปิไดจ้าก Dream Daily ซึง่เป็น

หนังสอืพมิพร์ายวนัทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น 

เย็น รว่มรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหารหลัก The Lido หรอื Dream Dining 

 

17.00 น. เรอืล่องออกจากท่าเรอืมารน่ีา เบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศสงิคโปร ์(หลังจากเรอืล่องออกสูน่่านน้ําสากลแลว้ 

รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย) 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  ทา่เรอื PORTDICKSON 
 

เชา้  ทา่นสามารถรบัประทานอาหารเชา้อยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

 

 
 

09.00 น. เรอืจอด PORT DICKSON ประเทศมาเลเซยี *** อสิระใหท้า่นเลอืก  ซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่งทีท่างเรอืมี

บรกิาร*** สําหรับทา่นทีทํ่าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบน

เรอื ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วันโดยสามารถดไูดจ้าก 

Dream Daily ตารางกจิกรรมทีท่่านจะไดร้ับในแต่ละวันทีห่อ้งพักของท่าน (ทา่เรอือาจมกีารเปลีย่นแปลง 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 

เย็น  ทา่นสามารถรบัประทานอาหารเย็นอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้

 

20.00 น. เรอืลอ่งออกจาก PORT DICKSON ประเทศมาเลเซยี  
 

 

 



 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
เชา้  ทา่นสามารถรบัประทานอาหารเชา้อยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

08.00 น.  เรอืสําราญ GENTHING DREAM เขา้เทยีบทา่ Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 

หลงัเสร็จจากพธิตีรวจหนงัสอืเดนิทาง ศุลกากร และรบักระเป๋า สมัภาระการเดนิทางแลว้ เดนิทาง
กลบัเขา้สูก่รงุเทพฯ  

**กรณุาตรวจสมัภาระ  ของทกุทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 
ใหเ้วลาทุกท่านถ่ายรูปคู่กับเมอรไ์ลออน สัญลักษณ์ของ

ประเทศสงิคโปร์ โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หันหนา้

ออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉาก

ดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน นําท่านแวะชม  น้ําพุ

แหง่ความมั่งคั่ง Fountain of Wealth แหง่เมอืงสงิคโปร์

ตัง้อยูท่า่มกลางหมูต่กึซนัเทคซติี ้

นําทา่นมาชม Garden by the Bay  จะเป็นสวนทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในสงิคโปร ์และเป็นศูนยก์ลางในโครงการ พัฒนา  

Marina Bay อย่างต่อเนื่อง บรหิารโครงการโดย

คณะกรรมการดูแลอุทยานแห่งชาต ิ(National Park) 

ของรัฐบาลสงิคโปร์ เองเลย ประกอบไปดว้ย สองส่วน 

คอื the Flower Dome  และ Cloud Fore st (ไมร่วมคา่

เขา้โดม ทัง้2โดม) ภายในสวนยังประกอบไปดว้ยสวนใน

แบบต่างๆ  เช่น สวนแบบพืชสวน(Horticulture)  , 

Heritage Garden รวบรวมพันธุไ์มต้่างๆจากทั่วโลก 

ออกแบบ และควบคุมงานโดยบริษัทภูมสิถาปัตย์ของ

อังกฤษ และหนึ่งในไฮไลท์ของสถานที่นี้ ที่จะดึงดูด

ความสนใจของผูค้นก็คอื Supertrees ซึง่เป็นโครงสรา้งทีทํ่าเป็นรปูตน้ไมม้คีวามสงูตัง้แต ่25 เมตร ถงึ 50 

เมตร ถา้เอาใหเ้ห็นภาพก็ประมาณตกึสงู 9 ชัน้ ถงึ 16 ชัน้น่ันเอง ในสวนจะมเีจา้ supertrees นี้ทัง้หมด 18 

ตน้ โดยใชร้ะบบสวนแนวตัง้ ปลกูตน้ไมท้ีเ่ป็นพชืเมอืงรอ้น ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ และเฟิรน์ ในเวลากลางวัน

เจา้ตน้ไมย้ักษ์เหล่านี้ก็จะชว่ยใหร้่มเงา และความเย็นชุม่ชืน้ไปทั่ว บรเิวณสวนตรงนัน้ และเมือ่ตกกลางคนื 

ตน้ไมย้ักษ์เหลา่นี้ก็จะงดงามไปดว้ยสสีันสวยงามจากแสงไฟทีอ่อกแบบมาเป็นพเิศษ ตน้ไมเ้หลา่นี้ จะตดิตัง้

แผงพลังงานแสงอาทติย ์เพือ่สรา้งไฟฟ้าใหก้บัตัวเองในการใหแ้สงสวา่งยามคํ่าคนื ตลอดจนหลอ่เลีย่งระบบ

น้ําทีจ่ะทําใหค้วามเย็นกับบรเิวณโดยรอบ จะมทีางเดนิยกระดับเชือ่มตอ่ Supetrees แตล่ะตน้ นักทอ่งเทีย่ว

จงึสามารถมองเห็นบรเิวณสวนโดยรอบจากที่สงู และบนตน้ทีส่งู 50 เมตร จะมจีดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นววิ

ของอา่ว แบบพาโนรามคิ และบรเิวณสวนโดยรอบ สวนในสว่นนี้  (Bay South at Garden by the Bay) ไม่

รวมคา่เขา้ 2 โดม/ไมร่วม สกายวอลค์ 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ใหท้า่นชอ๊ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจโดยไมร่บกวนเวลาของทกุทา่น  

บา่ย  อสิระชอ้ปป้ิงถนนออชาร์ด นําท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลาง

สงิคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นํา

และสนิคา้หลากหลาย อาท ิเชน่ เซ็นเตอรพ์อยท,์ โรบนิสัน

, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน, ตากาชยิามา่, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิง

เซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากทั่วโลก 

ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมชัน้นําต่าง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ 

มากมาย  

 ไดเ้วลาส าควรน าทา่นสูท่า่อากาศยาน ซางฮ ีสงิคโปร ์

18.35น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์(Singapore Airlines ) 

  เทีย่วบนิที ่SQ 978 

20.20น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ  

  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

https://www.singaporeair.com/th_TH/th/home


 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิเง ือ่นไขตา่งๆ 
โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ประเภทหอ้งพกับนเรอื 
ผูใ้หญท่า่นละ่ 

(พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง) 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง (BALCONY) 15,900 

***หมายเหต ุอตัรานีไ้มร่วมภาษทีา่เรอื 1,500 บาท/ทา่น*** 

**ราคานีไ้มร่วมทปิส าหรบั ไกดท์อ้งถ ิน่/คนขบัรถ ส าหรบัผูใ้หญ ่และ เด็ก 500 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น** 

 

ชนิดและประเภทหอ้งพกั บนเรอื GENTING DREAM 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม: 

1. ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัดเสน้ทาง กรงุเทพฯ - สงิคโปร ์

2. ค่าภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและค่าประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตรา ณ วันที ่1 ตุลาคม 

2562  และ ทา่นตอ้งชาํระเพิม่ หากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่ 

3. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชาํระเงนิมา) 

4. อาหารบนเรอืสําราญ, กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ 

5. คา่ภาษีทา่เรอื 

6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยอํานวยความสะดวก 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีทีเ่สยีชวีติ (สําหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัเิหต ุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี) 

 

อตัรานีไ้มร่วม: 

1. คา่ทปิพนกังานบนเรอืส าราญ 21 SGD/ทา่น/คนื 

2. ภาษทีา่เรอืทา่นละ 1,500 บาท 

3. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด 

4. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

5. คา่เพคเกจน้ําดืม่บนเรอืสําราญ/คา่ WIFI 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

7.  คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ

8.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

หอ้งพกัแบบไมมี่หนา้ต่าง(INSIDE) หอ้งพกัแบบมีระเบียง(BALCONY) หอ้งพกัแบบมีหนา้ต่าง(OCEANVIEW) 



 

การช าระเงนิ  

ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิมดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน หลงัจากมกีารท าจองส ารอง

โปรแกรมทอ่งเทีย่วแลว้ 2 วนัท าการ ส าหรบัการจองทวัรเ์รอืส าราญคร ัง้นี ้และรบกวนช าระยอดเต็มทีเ่หลอืหลงั 

14 วนัท าการนบัจากวนัทีช่ าระยอดมดัจ า 

 

การยกเลกิ 

หากมกีารยกเลกิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ(ไม่คนืเงนิในทุกกรณี) แต่ทางผูโ้ดยสารสามารถ

เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้อ่นวนัเดนิทาง 60 วนัท าการ (ไมร่วมเสาร-์อาทติย)์  

หมายเหต ุ: 

1. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืคา่ทัวรใ์หไ้ด ้

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละ

ไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน 

การกอ่การจลาจล การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

5. สตรทีีม่อีายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิใ์นการขึน้เรอื 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดนิทางของทา่นวา่มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทาง 

กรณีอายหุนงัสอืเดนิทางนอ้ยกวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทาง 

ควรรบีท าเลม่หนงัสอืเดนิทางใหม ่และสง่ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอกีคร ัง้ 

หากมกีารผดิพลาดทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

*** เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ *** 

 




