
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลมฉบงั-สงิคโปร ์พรอ้มพกัสงิคโปร ์1 คนื 
4 วนั 3 คนื 

บนิหร ูอยูส่บาย กบั โดยสายการบนิไทย(TG) 
และสายการบนิ Singapore Airline  

      
                       + 

ฉลองสงกรานต ์บนเรอืส าราญ 
Songkran on the Cruise Vol.2 



 

โปรแกรมรวม ตัว๋เครือ่งบนิ เรอืส ำรำญ รถรับสง่ พรอ้มดว้ยหัวหนำ้ทวัรด์แูลตลอด
กำรเดนิทำง 

 

 
 
 

วันเดนิทำง 

15-18 เมษำยน 2563 
 

2-Night Cuising 
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

พ แหลมฉบงั - 17.00 

พฤ ลอ่งนา่นน า้สากล - - 

ศ สงิคโปร ์ 14.00 - 
  

โปรแกรมการเดนิทาง 
(1)วันพธุที ่15 เมษำยน 2563          กรงุเทพฯ-แหลมฉบัง 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สวนลมุไนทบ์ารซ์า่ รชัดา ณ เทวาลยัสถาน (MRT ลาดพรา้ว ทางออก 1)  

08.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่เรอืแหลมฉบงั (A1) โดยรถโคช้ปรับอำกำศ พรอ้มบรกิำรอำหำรเชำ้แบบ Snack 
Box  

(กรณีเดนิทำงไปทำ่เรอืเองอำจะมคีำ่ใชจ้่ำยกำรเพิม่เตมิในกำรเขำ้ทำ่เรอื กรณุำสอบถำมเจำ้หนำ้ทีอ่กีครัง้ 
11.00 น. เดนิทำงถงึ ทา่เรอืแหลมฉบงั น ำทำ่นเชค็-อนิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขัน้ตอนกำรเชค็-อนิ ทกุทำ่นจะไดร้ับ บตัร Cruise Card ส ำหรับใชบ้นเรอืจะมกีำรสแกนกระเป๋ำทกุทำ่น

กอ่นขึน้ 
เรือทุกท่ำนจะตอ้งเขำ้ร่วมกำรซอ้มระบบรักษำควำมปลอดภัยของทำ่เรือ(Muster Drill)ตำมกฏของกำร
ล่องเรือสำกล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดนิทำง หลังจำกนั้นท่ำนสำมำรถ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ 

หอ้งอำหำรหลัก หรือเลอืกรับประทำนทีห่อ้งอำหำร บุฟเฟ่ต ์นำนำชำตไิดต้ำมอัธยำศัยหลังจำกนัน้ชม
กำรแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั(ทำ่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท ำกำรจองรอบโตะ๊ที ่Box Office ซ ึง่ตัง้อยู่โซน Lobby 

ชัน้ 6) และดนตรีสดตำมบำรต์่ำงๆทัว่ทัง้ล ำเรอืและพักผ่อนตำมอัธยำศัย(หลงัจำกเรือล่องออกสูน่่ำนน ้ำ
สำกลแลว้รำ้นคำ้ปลอดภำษีและคำสโินจะเปิดใหบ้รกิำร) 
ท่ำนสำมำรถเขำ้ร่วมสนุกกับกจิกรรมต่ำงๆที่ทำงเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้ทรปิจำก Dream Daily 

หนังสอืพมิพป์ระจ ำวันทีม่รีำยละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทำ่น 
17.00 น. เรอืลอ่งออกจำกทำ่เรอื แหลมฉบงั ประเทศไทย 

 

***บนเรอืจะใชส้กลุเงนิสงิคโปร ์ดอลลำร ์(SGD)*** 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ทำ่นสำมำรถรบัประทำนอำหำรอย่ำงอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี้ 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ช ัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower ช ัน้ 

7 
                     Dream Dining Upper ช ัน้ 
8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวนัตก 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 
ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้ม่อัน้ 

 
 
 
 

 

 

(2)วันพฤหสับดทีี ่16 เมษำยน 2563  ลอ่งน่ำนน ้ำสำกล 
เชำ้/กลำงวัน  ทำ่นสำมำรถรบัประทำนอำหำรอย่ำงอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้งันี้ 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ช ัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower ช ัน้ 

7 
                     Dream Dining Upper ช ัน้ 

8 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวนัตก 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 
ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้ม่อัน้ 

 



 
วันนี้เรอืจะลอ่งน่ำนน ้ำสำกลตลอดทัง้วันทำ่นสำมำรถเขำ้รว่มและท ำกจิกรรมตำ่งๆ บนเรอืได ้
ตลอด 
 
 
 
 (บำงกจิกรรมอำจมคีำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิเชน่ สปำ) 

กิจกรรมบนเรือคลกิ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ตำมหอ้งอำหำรทีท่ำงเรอืจัดให ้ 
18.00 น. ตอ้นรบัทกุทำ่นเขำ้สู ่ปารต์ ีส้ดุ Exclusive พบควำมสนุกสนำนของเทศกำลสงกรำนตบ์นเรอืส ำรำญ กบั

  งำน Songkran Party on the Cruise และพเิศษพบกบั ป๊อป ปองกลู ทีจ่ะท ำใหท้ำ่นไดส้นุกสนำน
  กบัเทศกำลแห่งควำมสขุ ณ Zouk Beach Club 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

***ทกุทา่นตอ้งเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย เชน่ คา่ทปิพนกังานบนเรอื, คา่wifi, คา่แพ็คเก็จเครือ่งดืม่ 

ฯลฯ โดยน าบตัร Cruise Card ของทา่นไปตดิตอ่ที ่Reception ช ัน้ 6 สามารถช าระดว้ยบตัรเครดติ 

หรอืเงนิสด สกลุเงนิสงิคโปร ์ดอลลา่ห ์SGD*** 
 

(3)วันศกุรท์ี ่17 เมษำยน 2563  สงิคโปร-์มำรน่ิำ เบย ์แซนด-์เมอรไ์ลออ้น-ชอ้งป้ิงถนนออร์
ชำรด์ 
เชำ้/กลำงวัน ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดงันี ้

*  หอ้งอำหำร The Lido  ช ัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower 

ช ัน้ 7 
                     Dream Dining Upper 

ช ัน้ 8 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวันตก 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 
ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอ่ัน้ 

 

https://www.dreamcruiseline.com/en-us/cruise-experiences/sports-recreation/


 
14.00 น. เรอืเทยีบทำ่ ณ ทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  

หลงัจำกทกุทำ่นลงจำกเรอืจะผ่ำน พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและรบั กระเป๋ำเดนิทำงของทำ่นดำ้นลำ่ง 

15.30 น. น ำทำ่นอสิระเทีย่วชมที ่มารนิา่ เบย ์แซนด(์Marina Bay Sands)เป็นอกีหนึง่สญัลกัษณ์ของประเทศ
สงิคโปร ์ทีเ่ป็น complex ขนำดใหญ่ทีร่วมเอำ รสีอรท์หรู ศนูยก์ำรคำ้ สวนลอยฟ้ำ พรอ้มสระว่ำยน ้ำขนำด

ใหญ่ และเป็นจุดชมววิเมอืงสงิคโปรม์ุมสงูทีส่วยทีส่ดุจุดหนึง่เลยทเีดยีว ท ำใหท้ีน่ี่เป็นสถำนทีท่ีค่ณุจะได ้
ใชช้วีติแบบหรูหรำมำกทีส่ดุในประเทศสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ย อำคำรสงู 55 ชัน้ 3 ตกึทีเ่ป็นหอ้งพัก
โรงแรม แลว้ประกอบดว้ยอำคำรรูปตกึวำงอยู่ทีด่ำ้นบนสดุของอำคำรทัง้ 3 อีกท ีโดยทีช่ัน้บนจะมีสวน

และสระว่ำยน ้ำแบบ infinity edge pool ทีเ่ป็นทีส่ดุไม่ใชแ่ค่ในสงิคโปรแ์ต่เป็นอันดับตน้ๆของโลกดว้ย 
จำกนัน้น ำท่ำนถำ่ยรูปคู่กบั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปรโ์ดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลำนี้
หันหนำ้ออกทำงอ่ำวมำรน่ิำ มี ทศันียภำพทีส่วยงำม โดยมฉีำกดำ้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนำท” ซึง่

โดดเดน่ดว้ยสถำปัตยกรรมกำรสรำ้งคลำ้ยหนำมทเุรยีน ผ่ำนชม “Old Parliament House” อำคำรรัฐสภำ
เก่ำ ซึง่ในอดีตเป็นที่ตัง้ของรัฐสภำ ของสงิคโปรปั์จจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตรี กำรเตน้ร ำ กำร

แสดง ตลก มทีศันียภำพทสีวยงำม  
   

  

 
 

 
 

 

น ำทำ่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนออรช์ารด์ ศนูยร์วมหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำและสนิคำ้หลำกหลำย อำท ิเชน่ 
เซ็นเตอรพ็์อยท,์ โรบนิสนั, ลักกีพ้ลำซำ่, อเิซตัน, ทำคำชมิำย่ำ, ออรช์ำรด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ให ้

ทำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้มำกมำยจำกทัว่โลก ไม่ว่ำจะเป็นเสือ้ผำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำต่ำง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ ขนม
ขบเคีย้ว ของฝำก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็กตำ่ง ๆ มำกมำย 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Roland เมน ูChilli Crab 

ทีพ่ัก  Hotel Grand Central orchard ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 
  

(4)วันเสำรท์ี ่18 เมษำยน 2563 น ้ำพแุหง่ควำมมั่งคัง่-ไชน่ำทำวน์-วัดพระเขีย้วแกว้-IMMOutlet mall -
สนำมบนิ    
เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนแวะชม น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่(Fountain of wealth) แห่งเมืองสงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ำมกลำงหมู่
ตกึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มำจำกค ำในภำษำจนี แปลว่ำควำมส ำเร็จช ิน้ใหม่ หมู่  ตกึซนัเทค สรำ้งขึน้โดยนัก

ธุรกจิชำวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงกำรพำณิชยข์นำดใหญ่ทีส่ดุของเมือง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่ำถำ้ไดเ้ดนิ
รอบ ลำนน ้ำพุ และไดส้มัผัสน ้ำจะพบโชคดแีละ ร ่ำรวยตลอดปี  
จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ ย่านไชน่าทาวน ์ชม วดัพระเขีย้วแกว้ 

(Buddha Tooth Relic Temple) สรำ้งขึน้เพื่อเป็นที่ประดษิฐำนพระ
เขี้ยวแกว้  ของพระพุทธเจ ำ้  วัดพระพุทธศำสนำแห่งนี้สร ำ้ง 

สถำปัตยกรรม สมัยรำชวงศถ์ังวำงศลิำฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีำคม 2005 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรก่อสรำ้งทั ้งหมดรำว 62 ลำ้นเหรียญสิงคโปร์ 
(ประมำณ 1500 ลำ้นบำท) ชัน้ลำ่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศำสน

พธิี ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐำน
พระเขีย้วแกว้ (หำ้มถำ่ยภำพ) ใหท้ำ่นไดส้กักำระองคเ์จำ้แม่กวนอมิ  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรขึน้ชือ่ Boon Tong Kee เมนขูา้วมนัไก ่

บ่ำย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่IMM Outlet mall เป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ทีร่วบรวมรำ้น outlet แบรนดด์งัตำ่งๆ ไวม้ำก

ทีส่ดุในสงิคโปร ์อสิระใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ส ิน้คำ้ต่ำงๆ ตำมอัธยำศัย ไม่ว่ำจะเป็นรองเทำ้ กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ 

รวมถงึแบรนดด์งัๆ 

 

  



 
 

 

 

 

 

15.00 น.          ไดเ้วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิ 
ท่ำนสำมำรถแวะชม THE JEWEL CHANGI (ถำ้มีเวลำ) ตัง้อยู่ใจกลำง

ท่ำอำกำศยำนชำงงี (ใกลก้บั Termanal 1) เกดิจำกควำมร่วมมือของ 

Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวำงคอนเซ็ปต์

ใหท้ี่นี่เป็นทัง้ศูนย์กลำงแห่งกำรบนิ กำรชอ้ปป้ิง และกำรพักผ่อนอย่ำง

แทจ้รงิ ซึง่โดดเด่นดว้ยงำนสถำปัตยกรรมล ้ำสมัยในแบบสถำปัตยกรรม

สญัลกัษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุม่ผูเ้ชีย่วชำญทำงดำ้นกำร

ออกแบบชือ่ดงัอย่ำง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), 

Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มำเป็นที่ปรกึษำในกำรออกแบบเทอร์มนิอลแห่งนี้ THE 

JEWEL ถูกออกแบบมำใหเ้ป็นโดมกระจกขนำดใหญ่   มีพื้นที่ทัง้หมดรำว ๆ 134,000 ตำรำงเมตร 

แบ่งเป็นชัน้เหนือพื้นดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สำมำรถเชือ่มต่อไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจุด

กึง่กลำงสดุของอำคำรจะอลังกำรดว้ยน ้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สงูรำว ๆ 40 เมตร จะมนี ้ำไหลพรั่งพรูลง

มำจำกเพดำน สูแ่อ่งน ้ำวนขนำดใหญ่ดำ้นลำ่ง 

ส ำหรับทำ่นทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิSingapore Airline(SQ) 

15.30 น. น ำทำ่นเชค็อนิและโหลดสมัภำระ ณ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ 
18.35 น. เดนิทำงกลบั กรุงเทพ ฯ โดยสำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES (SQ) เทีย่วบนิที ่SQ978 
  (บรกิำรอำหำรบนเครือ่ง)  
20.00 น. คณะเดนิทำงกลบัถงึ กรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิำพ 

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

            ส ำหรับทำ่นทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิไทย(TG) 
16.00 น. น ำทำ่นเชค็อนิและโหลดสมัภำระ ณ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ 
20.50 น. เดนิทำงกลบั กรุงเทพ ฯ โดยสำยกำรบนิไทย (TG) เทีย่วบนิที ่TG410 

 (บรกิำรอำหำรบนเครือ่ง)  
22.10 น. คณะเดนิทำงกลบัถงึ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดภิำพ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 

วนัเดนิทาง 

15-18 เมษายน 2563 

(สงกรานต)์ 
ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญ่พักหอ้งเดยีวกนั 2-4 ทำ่น 

(เด็ก 2-12 ปี รำคำเทำ่กบัผูใ้หญ่) 
 

พักเดีย่ว 
รำคำทำ่นละ ทำ่นที ่1-2 

รำคำทำ่นละ 
ทำ่นที ่3-4 
รำคำทำ่นละ 

เด็กทำรก 
(ไม่เกนิ 2 ขวบ) 

รำคำทำ่นละ 

หอ้งพักแบบไม่มหีนำ้ตำ่ง(Inside) 25,900.- 22,900.- 7,900.- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

29,900.- 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง(Balcony) 28,900.- 25,900.- 9,900.- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

33,900.- 

                                                                                       กรณเีด็กทำรกตอ้งกำรทีน่ั่ง เพิม่ 2,900.- บำท 
 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิพนกังานบนเรอื SGD 42 /คน/ทรปิ (ช าระบนเรอื)*** 

 



 
  

 

     

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเต็มจ านวน 100%  หลงัจากไดร้บัการยนืยนัการจอง 

2. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

3. การไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือาหารบางมือ้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทุกกรณี เนือ่งจากเป็น

การจองแบบกรุ๊ป 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  
1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนั คนืเงนิเต็มจ านวน 100 % 

2. ยกเลกิกอ่นเดนิทางต า่กวา่ 60-45 วนั คนืเงนิ 50 % 

3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วนั เก็บเงนิเต็มจ านวน 100% 

4. ไมเ่ดนิทางเก็บเงนิเต็มจ านวน 100% 

หมายเหต ุ

1. ส ำหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอำยคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดำห ์ไมอ่นุญำตใหข้ึน้เรอื 

2. ส ำหรับเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 6 เดอืน ไมอ่นุญำตใหข้ึน้เรอื(เด็กทำรกควรมอีำยอุยำ่งต ่ำ 6 เดอืน 7วัน) 

3. ลกูคำ้ตอ้งเตรยีมพำสปอรต์มำ ณ วันเดนิทำงทกุครัง้ และตอ้งมอีำยมุำกวำ่ 180 วัน นับจำกวันเดนิทำงกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย ไมว่ำ่กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของไทยไมอ่นุญำตใหเ้ดนิทำง 

    ออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตสุดุวสิยัทีท่ำง บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถควบคมุได ้
    เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, กำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมกำรทอ่งเทีย่วใหเ้หมำะสมตำมสภำพ   

    อำกำศและฤดกูำล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในกำรเดนิทำง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

8. ในโปรแกรมเวลำทีใ่ชใ้นกำรเทยีบทำ่เป็นเวลำไทย อำจมกีำรเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบกอ่นเดนิทำงอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืส ำรำญ 2 คนื (ตำมแบบหอ้งพักทีท่ำ่นไดท้ ำกำรช ำระเงนิ) 
2. อำหำรบนเรอืส ำรำญ (ยกเวน้หอ้งอำหำรพเิศษ), กจิกรรมและควำมบันเทงิบนเรอืส ำรำญ 
3. คำ่ภำษีทำ่เรอื 

4. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ รวมภำษี สงิคโปร-์กรงุเทพฯ สำยกำรบนิตำมทีก่ ำหนด 
5. คำ่รถรับสง่ ไป-กลับ สนำมบนิ-ทำ่เรอื ตลอดจนน ำเทีย่วตำมรำยกำร 
6. หอ้งพักทีส่งิคโปร ์1 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น) 

7. ทปิไกดท์อ้งถิน่ 
8. คำ่รถรับสง่ กรงุเทพฯ-แหลมฉบัง 

INSIDE พัก 1-2 ท่าน OCEANVIEW BALCONY 

Inside พัก 3-4 ทำ่น ไดจ้ะเป็นเตยีงแบบ Pullman Bed (เตยีงดงึลงมำจำกเพดำนหรอืขำ้งผนังหอ้ง) 
**หอ้งส ำหรับพัก 3-4 ทำ่น มจี ำนวนจ ำกดั กรณุำตรวจสอบหอ้งพกักอ่นท ำกำรจอง** 



 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คำ่ทปิส ์SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Suite หรอื

สงูขึน้ไป 

2. คำ่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตำมเมอืงตำ่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
3. อำหำรพเิศษทีท่ำ่นสัง่เพิม่เตมิกบัทำงเรอื 
4. คำ่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส ำรำญ / คำ่ WIFI 

5. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, คำ่วซีำ่ส ำหรับชำวตำ่งชำต ิ
6. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์คำ่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI PACKAGE ON BOARD 
**ใชไ้ดเ้ฉพำะตอนอยูท่ีบ่นเรอืเทำ่นัน้** 

1 User สำมำรถใชไ้ด ้2 เครือ่ง 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


