
 

 

 

 

สมัผสัประสบการณการเดินทางสดุ

การลองเรอืสาํราญ
ในชวงเทศกาลสงกรานต เทีย่ว 
และพกัหองมรีะเบยีง เพือ่ใหทานไดสมัผสับรรยากาศทีส่ดุแสน

จะพเิศษและเปนสวนตวั

สงิคโปร – ญาจาง
6วัน 

14-19 

 
ราคา

 

สมัผสัประสบการณการเดินทางสดุ

การลองเรอืสาํราญ GENTING DREAM
ในชวงเทศกาลสงกรานต เทีย่ว 2 ประเทศ (สงิคโปร
และพกัหองมรีะเบยีง เพือ่ใหทานไดสมัผสับรรยากาศทีส่ดุแสน

จะพเิศษและเปนสวนตวั 

 

 
 
 

ญาจาง(นาตรัง) – โฮจมินิห 
วัน 5คนื บนิการบนิไทย 

19 เมษายน 2562 

ราคา 32,900 บาท

1 

สมัผสัประสบการณการเดินทางสดุพเิศษ 

DREAM 
สงิคโปร-เวยีดนาม) 

และพกัหองมรีะเบยีง เพือ่ใหทานไดสมัผสับรรยากาศทีส่ดุแสน

โฮจมินิห – สงิคโปร 

 

บาท 



 

 

 

14 เม.ย. 62  กรงุเทพฯ –ประเทศ

 
 

รวมรถ รบั-สงไปทาเรอื    พกัหองมรีะเบยีง    รวมตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพ 
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• ชมวิวทะเล ณ “เมอืงญาจางหรอืนาตรงั
ของชายหาดสีทองที่ทอดยาว 6 

• เยือนนครโฮจิมินหหรือ "ไซงอน
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

05.00 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิ

08.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินชางงี
 เทีย่วบนิที ่TG403 (
11.15 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิ

ศุลกากรเรียบรอยแลว 
เรือGENTING DRE
สําราญ ทุกทานจะผานจุ
Card และผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

 *** กอนที่เรือสําราญจะทําการ
หลักสากล (Safety Drill) 
ยังจุดรวมพลที่กําหนดไว

ประเทศสงิคโปร -เรอืสาํราญ GENTING DREAM

พกัหองมรีะเบยีง    รวมตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพ 
ประเทศสงิคโปร 1 วัน!      มหีวัหนาทวัรดแูลตลอดทัง้การเดนิทาง

 
หรอืนาตรงั” เปนเมืองชายหาดช้ันเลิศของประเทศเวียดนาม ดวยเปนที่ต้ัง

6 กิโลเมตร พรอมวิวของทิวเขาเปนฉากหลัง 
ไซงอน" (Saigon) เปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศเวียดนาม

 

พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย
และผานขั้นตอนการเช็คอิน 

สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร  โดยสายการบินไทย
(มบีรกิารอาหารรอนและน้าํดืม่บนเครือ่งบนิ) 

สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและขั้นตอน
ศุลกากรเรียบรอยแลว นําทุกทานเดินทางสูทาเรือมารีนา เบยครูสเซนเตอร

GENTING DREAMทําการติดTags กระเปาและโหลดสัมภาระของทุกทานขึ้นเรือ
สําราญ ทุกทานจะผานจุดสแกนสัมภาระ จากน้ันลูกคานําต๋ัวเรือ

และผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ทุกทานก็จะไดขึ้นเรือสําราญ
กอนที่เรือสําราญจะทําการออกเดินทาง จะมีการซอมหนีภัยตาม

Drill) โดยขอใหผูโดยสารทุกทานมารายงานตวั
ที่กําหนดไว (Assembly Station) โดยสังเกตจุดรวม

2 

GENTING DREAM           (1) 

พกัหองมรีะเบยีง    รวมตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพ - สงิคโปร (ไปกลบั) 
มหีวัหนาทวัรดแูลตลอดทัง้การเดนิทาง 

เปนเมืองชายหาดช้ันเลิศของประเทศเวียดนาม ดวยเปนที่ต้ัง

เปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศเวียดนาม 

สายการบินไทย เคานเตอร D เพ่ือ

โดยสายการบินไทย  

หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและขั้นตอน
มารีนา เบยครูสเซนเตอรทําการเช็คอินขึ้น

กระเปาและโหลดสัมภาระของทุกทานขึ้นเรือ
เรือไปเช็กอินเพ่ือรับ Cruise 

เรือสําราญ 
จะมีการซอมหนีภัยตาม

โดยขอใหผูโดยสารทุกทานมารายงานตวั
งเกตจุดรวม



 

 

 

พลของแตละทานไดจาก
17.00 น.  เรือสําราญ GENTING DREAM
 ประเทศสิงคโปร 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ 

ตางๆ ที่ไดรับการคัดสรรไวบ
 

 
 
 

 
 
 
 

 
หมายเหต ุ ทุกทานสามารถเลือกซื้อแพ

ตลอดการเดินทาง เพียงใช 
แพ็คเก็จสามารถขอไดจากเจาหนาท่ีบนเรือสําราญ

 
 
 
 

 
 
 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ
อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยในหองพักของทาน หรือเลือกที่จะไปออก กําลังกาย
รับอรุณดวยการจอกกิ้งบนช้ันดาดฟา 
บริการของหอง Fitness Center
ชอปปง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซ้ือ 
สินคาที่ระลึก สินคาแบรนดตาง ๆ ที่ราน
ราคาถูกมาก ๆบนเรือสําราญ 
สําหรับทานที่ชอบการเส่ี
Casino ที่ใหทานลองเส่ียงโชค 

15 เม.ย. 62  นานน้าํสากล      

หองอาหาร 3หอง ทีร่วมในแพค็เกจ็ 
@หอง Dream Dining ชั้น7 ทายเรอื 
@หอง Dream Dining upper ชั้น8 ทายเรอื 
@หอง The Lido Buffet ชั้น16 ทายเรอื 

GGG
Dream Dining Room  ชั้น 7  

(ทายเรอื) 
 บริการอาหารจนี และ

ะทานไดจาก Cruise Card ของทาน*** 
GENTING DREAM ออกจากจากทาเรือ มารีนาเบยครูสเซนเตอ

อาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ อิสระพักผอนหรือเพลิดเพลินกับ
ตางๆ ที่ไดรับการคัดสรรไวบนเรือสําราญ GENTING DREAM 

ทุกทานสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได ในระหวางท่ีอยูบนเรือสําราญ
ตลอดการเดินทาง เพียงใช CRUISE CARDในการส่ังซื้อ รายละเอียดของ

สามารถขอไดจากเจาหนาท่ีบนเรือสําราญ 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยในหองพักของทาน หรือเลือกที่จะไปออก กําลังกาย
รับอรุณดวยการจอกกิ้งบนช้ันดาดฟา หรือหากตองการฟตรางกายทานควรเลือกใช

Fitness Centerสวนทานที่ช่ืนชอบการ 
ชอปปง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซ้ือ 
สินคาที่ระลึก สินคาแบรนดตาง ๆ ที่รานDuty Free ซ่ึง
ราคาถูกมาก ๆบนเรือสําราญ GENTING DREAM
สําหรับทานที่ชอบการเส่ียงดวงบนเรือสําราญมีหอง 

ที่ใหทานลองเส่ียงโชค ทั้งน้ียังสามารถเขาคลาสตางๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไวใหกับ

นานน้าํสากล            

  
ทายเรอื (อาหารจนี/ ตะวนัตก)    

ทายเรอื (อาหารจนี) 
ทายเรอื (บฟุเฟตและมังสวริัต)ิ 

GGGeeennntttiiinnnggg   DDDiiinnniiinnnggg   uuupppeeerrrชั้น ชั้น ชั้น 8 8 8 
(((ทายเรือทายเรือทายเรือ)))   

The Lido 
 บรกิารอาหารบปุเฟนานาชาติ

3 

ครูสเซนเตอร  

อิสระพักผอนหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรม

ได ในระหวางท่ีอยูบนเรือสําราญ
ในการส่ังซื้อ รายละเอียดของ

อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยในหองพักของทาน หรือเลือกที่จะไปออก กําลังกาย
หรือหากตองการฟตรางกายทานควรเลือกใช

ทั้งน้ียังสามารถเขาคลาสตางๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไวใหกับ

      (2)  

The Lido ชั้น 16 (ทายเรอื) 
บรกิารอาหารบปุเฟนานาชาต ิ
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ลูกคา เชน การสอนเตนรํา การสอนแกะสลัก การทําอาหาร การสอนพับผาขนหนูรูปสัตว
ตาง ๆ การสอนนวดแบบผอนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือสําราญจัดไว
ตอบสนองความตองการของทานไดเปนอยางดี*ทานสามารถเช็คกิจกรรมตางๆ ไดจาก
เอกสาร Dream Daily ที่มีใหในหองพักของแตละวัน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
บาย อิสระใหทานไดเลือกใชบริการ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ  หรือรวมเลนเกมบนเรือสําราญ  

GENTING DREAM ตามอัธยาศัย อาทิ Zouk Beach Club,Tributes,Genting Pool 
and Sun Deck,Sports Pex,Rock Climbing,Roped Course and Zip line หรือจะสนุก
ไปกับหองKaraoke 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
 หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่ Zodiac Theatre กอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัว

ของทาน 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
 เรือสําราญ GENTING DREAMเขาสูเมืองญาจาง (ประเทศเวียดนาม) 
 *** อิสระใหทานเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝงทานสามารถซื้อทัวรลงทองเทีย่วทีไ่ด จากเคานเตอร

ทัวรบนเรือ**ทัวรเสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มตน 135 SGD/PAX** 
 เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม เปนเมืองทองเที่ยวทางทะเล อยูในจังหวัดคั้ญฮหวา ประเทศ

เวียดนาม มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแกการดํานํ้า ช่ือญาจาง คนมักอานเปน นาตรัง หรือ 
หนาตรัง เพราะเขาใจวาตัวเขียนเปนภาษาอังกฤษ แตที่จริงเปนภาษาเวียดนาม ทานสามารถ
เลือกช้ือทัวรเสริม เชน นําทานชมวัดโพนากา (Po Nagar Cham Towers) เปนวัดโบราณที่
ไดรับอิทธิพลมาจากอาณาจักรจามปา สรางดวยอิฐแดงโดด
เดนตามศิลปะจามปาที่หาชมไดยาก ภายในเปนที่สักการะ
บวงสรวงเทพธิดาผูสรางดินไมขาวแกชาวโลก รูปลักษณะ
เหมือนอุมาเทวีพระมเหสีของพระวิษณุแหงสาศนาฮินดู แตชาว
เวียดนามแตงองคดวยจีวรของพระพุทธศาสนา 

 *** สําหรับทานที่ไมลงจากเรือ*** 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ  
บาย ทานสามารถเลือกเที่ยวเมืองญาจางตอได หรือทานใดที่เหน่ือยลากับการเที่ยวชวงเชาก็

สามารถกลับมาพักผอนบนเรือสําราญได หรือ เลือกใชบริการและเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่

16 เมษายน 62    ญาจาง(นาตรงั), ประเทศเวยีดนาม (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเสรมิบนฝง)   (3)  
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ทางเรือไดจัดไวเพ่ือทาน นอกจากน้ีทานสามารถเลือกใชบริการของหอง Spa & Fitness 
Center 

 *** ทานจะตองกลับขึ้นเรือกอนเวลาเรือออกจากทาประมาณ  1.30 ชั่วโมง *** 
19.00 น.  เรือสําราญ GENTING DREAMออกจากทาเรือญาจาง ประเทศเวียดนาม 

 เพ่ือมุงหนาสูทาเรือนครโฮจิมินห, ประเทศเวียดนาม 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ  
 หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่Zodiac Theatreกอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ  
  เรือสําราญ GENTING DREAMจอดทอดสมอที่เมืองโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม 
 *** อิสระใหทานเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝงทานสามารถซื้อทัวรลงทองเทีย่วทีไ่ด จากเคานเตอร

ทัวรบนเรือ****ทัวรเสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มตน 90 SGD/PAX** 
 นครโฮจิมินห (Ho Chi Minh City) หรือที่คนทองถิ่นเรียกกันวา "ไซงอน" (Saigon) ต้ังอยู

ทางตอนใต เปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศเวียดนาม มีประวัติศาสตรที่ยาวนาน คร้ัง
หน่ึงเคยเปนอาณานิคมของประเทศฝร่ังเศส มีการขยายวัฒนธรรมเขามาสูโฮจิมินหในชวงน้ัน 
ตึกและอาคารสําคัญตาง ๆ ถูกสรางขึ้นในสไตลโคโลเนียล ทําใหเมืองทั้งเมืองมีบรรยากาศ
คลายกับยุโรป.   

 *** สําหรับทานที่ไมลงจากเรือ*** 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ  
บาย ทานสามารถเลือกเที่ยวเมืองโฮจิมินหตอได หรือทานใดที่เหน่ือยลากับการเที่ยวชวงเชาก็

สามารถกลับมาพักผอนบนเรือสําราญได หรือ เลือกใชบริการและเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่
ทางเรือไดจัดไวเพ่ือทาน นอกจากน้ีทานสามารถเลือกใชบริการของหอง Spa & Fitness 
Center 

 *** ทานจะตองกลับขึ้นเรือกอนเวลาเรือออกจากทาประมาณ  1.30 ชั่วโมง *** 
19.00น.  เรือสําราญ GENTING DREAMออกจากทาเรือนครโฮจิมินห,ประเทศเวียดนาม เพ่ือมุงหนาสู

ทาเรือสิงคโปร 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ  
 หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่Zodiac Theatreกอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัว 
 
 

 

17 เมษายน 62      โฮจมินิห, ประเทศเวยีดนาม (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเสรมิบนฝง)  (4)  
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยในหองพักของทาน หรือเลือกที่จะไปออก กําลังกาย
รับอรุณดวยการจอกกิ้งบนช้ันดาดฟา หรือหากตองการฟตรางกายทานควรเลือกใช
บริการของหอง Fitness Centerสวนทานที่ช่ืนชอบการชอปปง ก็สามารถเพลิดเพลินไป
กับการเลือกชม เลือกซ้ือ สินคาที่ระลึก สินคาแบรนดตาง ๆ ที่รานDuty Free ซ่ึงราคาถูก
มาก ๆบนเรือสําราญ GENTING DREAMสําหรับทานที่ชอบการเส่ียงดวงบนเรือสําราญมี
หอง Casinoทั้งน้ียังสามารถเขาคลาสตางๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไวใหกับลูกคา เชน การสอน
เตนรํา การสอนแกะสลัก การทําอาหาร การสอนพับผาขนหนูรูปสัตวตาง ๆ การสอนนวด
แบบผอนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือสําราญจัดไวตอบสนองความตองการของ
ทานไดเปนอยางดี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
บาย อิสระใหทานไดเลือกใชบริการ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ หรือรวมเลนเกมบนเรือสําราญ 

GENTING DREAM ตามอัธยาศัย อาทิ Zouk Beach Club, Tributes, Genting Pool 
and Sun Deck, Sports Pex, Rock Climbing, Roped Course and Zip line หรือจะ
สนุกไปกับหองKaraoke 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
 หลังอาหารค่ํา ชมการแสดงที่ Zodiac Theatreกอนกลับไปพักผอน ณ หองพักสวนตัวของ

ทาน 
หมายเหตุ 
 ในเย็นวันน้ี ทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซ่ึงเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลงจาก
เรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเคร่ืองใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบ
เล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูก
สงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น  
 

 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
12.00 น.  เรือสําราญ GENTING DREAMเขาเทียบทาสิงคโปร (ตาม

เวลาทองถิ่นประเทศสิงคโปรซ่ึงเร็วกวาประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง)หลังผานพิธีการตรวจหนังสือดินทางและศุลกากรแลว 
จากน้ันทานรับกระเปาและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่
ทานไดติดไวกับกระเปาทีท่างเรือใหมา จากน้ัน 

 นําทานเดินทางน่ังรถเขาสูตัวเมืองสิงคโปร ผานชมเมืองสิงคโปร ที่มีการจัดการผังเมืองได
อยางเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาด ซ่ึงลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา
การเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอรค ซ่ึงเปนจุดชมวิวริมแมนํ้าสิงคโปร นําทานถายรูปคูกบั เมอร
ไลออน(Merlion) หรอื สิงโตทะเล สัญลกัษณของประเทศสิงคโปร  โดยรูปปนคร่ึงสิงโตคร่ึง

19 เมษายน 62       สงิคโปร – กรงุเทพฯ       (6)
  

18 เม.ย. 62   นานน้าํสากล               (5)  



 

 

 

ปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา 
ริมนํ้า เอสพลานาด 
เปนสิงคโปรฟลายเออร 
สูงเทากับตึก 42 ช้ัน หรือ 
Sand)คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง สิงคโปร เปนอาคารในสถาปตยกรรมสมัยใหมที่โดดเดน
ที่สุดของสิงคโปร ประกอบดวย อาคาร 
(surf board) โดยมีนัยดาน ฮวงจุยในการทีจ่ะพาสิงคโปรผานคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได
ดวยดี หรือเลือก  อิสระชอปปง ณ ยานการคาช่ือดังของสิงคโปรยาน 
ดวยสีสันของสินคาหรูหราหลากแบรนดจาก ทัว่โลกที่สลับกัน
มาลดราคาในหางสรรพสินคานับสิบ ๆ แหง อาท ิ
Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 

 ***เพือ่ไมเปนการรบกวนเวลาชอปปง อสิระอาหารกลางวนั
และค่าํตามอธัยาศยั** 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน
17.00 น. พรอมที่จุดนัดหมาย นําทานเดินทางสู 

เพ่ือเตรียมตัวเดินทางและผานขั้นตอนการเช็คอิน
 20.50 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพมหานคร

22.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยาน

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปลาน้ีหันหนาออกทางอาวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพที่สวยงาม บันทึกภาพโรงละคร
เอสพลานาด (Esplanade) อาคารที่มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ โดยมีฉากหลัง

สิงคโปรฟลายเออร (Singapore Flyer)ชิงชาสวรรคขนาดยักษที่
ช้ัน หรือ 165 เมตรชมทิวทัศนริมอาวที่ มารินาเบยแซนด

คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง สิงคโปร เปนอาคารในสถาปตยกรรมสมัยใหมที่โดดเดน
ที่สุดของสิงคโปร ประกอบดวย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟา ซ่ึงมีรูปรางคลายเซิรฟบอรด 

โดยมีนัยดาน ฮวงจุยในการทีจ่ะพาสิงคโปรผานคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได
ดวยดี หรือเลือก  อิสระชอปปง ณ ยานการคาช่ือดังของสิงคโปรยาน 
ดวยสีสันของสินคาหรูหราหลากแบรนดจาก ทัว่โลกที่สลับกัน

ลดราคาในหางสรรพสินคานับสิบ ๆ แหง อาท ิION, 
Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset  

เพือ่ไมเปนการรบกวนเวลาชอปปง อสิระอาหารกลางวนั
**  

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
พรอมที่จุดนัดหมาย นําทานเดินทางสู สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร
เพ่ือเตรียมตัวเดินทางและผานขั้นตอนการเช็คอิน 
เดินทางกลับสูกรุงเทพมหานครโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG410
เดินทางถึงทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

7 

มีทัศนียภาพที่สวยงาม บันทึกภาพโรงละคร
อาคารที่มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ โดยมีฉากหลัง

ชิงชาสวรรคขนาดยักษที่สูงที่สุดในโลก มีความ

มารินาเบยแซนด(Marina Bay 
คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง สิงคโปร เปนอาคารในสถาปตยกรรมสมัยใหมที่โดดเดน

ซ่ึงมีรูปรางคลายเซิรฟบอรด 
โดยมีนัยดาน ฮวงจุยในการทีจ่ะพาสิงคโปรผานคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได

ดวยดี หรือเลือก  อิสระชอปปง ณ ยานการคาช่ือดังของสิงคโปรยาน ถนนออรชารด ที่เต็มไป

สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร 

TG410 
โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
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อตัราคาบรกิาร 
ชวงวนัเดนิทาง 14-19 เมษายน 2562 

แบบหองพกั      ผูใหญทานละ 
 (พกั 2 ทานตอหอง) 

      ผูใหญคนที ่3 
(พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 

เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป 
(พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 

พกัเดีย่ว 

หองพกัแบบมรีะเบยีง 32,900.- 27,500.- 27,500.- 44,900.- 

 
อตัรานีร้วม: 

� หองพักบนเรือสําราญ 5 คืน(หองพักแบบมีระเบียง) 
� รวมต๋ัวเคร่ืองบิน กรุงเทพ - สิงคโปร –กรุงเทพ (ไปกลับ)สายการบินไทย 
� คาขนสงกระเปาโดยสาร ซ่ึงสายการบินมีบริการทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 30 กโิลกรัม  

หากนํ้าหนักหรือจํานวนของกระเปาเกินกวาที่กาํหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสาย
การบินที่เคานเตอรเช็คอนิ 

� อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ, ภาษี
ทาเรือ 

� ทัวรที่สิงคโปร (รายละเอียดตามระบุในรายการ) 
� เจาหนาที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก 
� คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทซ่ึงเด็กอายุตํ่ากวา 1 ป และผูใหญ

อายุเกิน 75 ปไดรับความคุมครอง 500,000 บาท 
� ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 

อัตรานี้ไมรวม: 
� คาทิปพนักงานบนเรือ ทานละ SGD105 /ตอทาน *(SGD 21/ คืน)* เด็กต้ังแต 2 ขวบขึ้นไปคิด

ราคาเทาผูใหญ 
� คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ300บาท/ตอทาน รบกวนชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือ 
� คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด 
� คาอาหารพิเศษที่ทานส่ังเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
� คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 
� คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเคร่ืองดื่ม ฯลฯ  

 
การชําระเงิน  

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจํา  หลังจากมีการสํารองที่แลว 3 วันทําการ และชําระสวนที่เหลือ 
กอนเดินทาง 45 วันทําการ 

ขั้นตอนการชําระเงินมัดจํา 
1. หองแบบมีระเบียง  ทางบริษัทฯขอเก็บมัดจํา 15,000บาท/ตอทาน 
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การยกเลิก 

- หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินทุกกรณี 

- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผูเดินทาง ผูโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดกอนวัน
เดินทาง 45 วัน และจะมีคาใชจายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่
สายการบิน และเรือเรียกเก็บคาใชจายมาอีกครั้ง 

 
หมายเหต:ุ 
1. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไมสามารถ

คืนคาทัวรใหได 
2. เน่ืองจากแพคเกจเปนแพคเกจแบบเหมาจายหากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกอน

การทองเที่ยวหรือระหวางการเดินทางทองเที่ยว ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิและไมสามารถขอคืน
คาบริการได 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การกอการจลาจล การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีที่ทางลูกคา นําหนังสือเดินทางที่มีอายุนอยกวา 6
เดินทางและไมไดรับการอนุญาตใหขึ้นเรือ จากกองตรวจหนังสือเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 
 

 
 

 
ขนาดของหองพกับนเรอื (เพือ่การโฆษณา) หองพกัแบบมรีะเบยีง (BALCONY CABIN) 

 
 
 
 

 
Balcony Classic (BC) 20 sqm 1 double bed or 2single beds1 foldaway bed1 sofa bed 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชวงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, 
คาธรรมเนยีมของตัว๋และภาษนี้าํมนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอกีครัง้ 


