
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สงิคโปร-์มะละกา-สงิคโปร ์
พกับนเรอื 2 คนื สงิคโปร ์1 คนื 

4 วนั 3 คนื 
บนิโดย Singapore Airlines 

       

                                   + 

โปรแกรมรวม ตัว๋เครือ่งบนิ เรอืส ำรำญ รถรับสง่ พรอ้มดว้ยหวัหนำ้ทัวรด์แูลตลอดกำรเดนิทำง 

Genting Dream (Fullboard) 

 

GDR-FB01-2N 



วันเดนิทำง เวลำเรอืออก 

13-16 พฤษภำคม 2563 23.59 น. 

**3-6 มถินุำยน 2563** 23.59 น. 

8-11 กรกฎำคม 2563 23.59 น. 

5-8 สงิหำคม 2563 23.59 น. 

23-26 กนัยำยน 2563 23.59 น. 

14-17 ตลุำคม 2563 21.00 น. 

21-24 ตลุำคม 2563 23.59 น. 

4-7 พฤศจกิำยน 2563 23.59 น. 
 

2-Night Melaka Cruise 
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

Wed Singapore - 23.59/21.00 

Thu      Melaka, Malaysia 09.00 20.00 

Fri Singapore 12.00 - 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1           กรงุเทพฯ-สงิคโปร-์น ้ำพแุหง่ควำมมั่งคั่ง-วดัพระเขีย้วแกว้-Marina Bay Cruise Centre 
06.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิบรเิวณเคำนเ์ตอร ์สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES(SQ) เพือ่ท ำ

กำรเชค็อนิสมัภำระและรับตัว๋เดนิทำง 

09.45 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สงิคโปร ์โดยสำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ973 
  (บรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.15 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

  หลงัจำกผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ 
น ำทำ่นแวะชม น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่(Fountain of wealth) แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่ทำ่มกลำงหมู่ตกึซันเทค

ซติี ้ซนัเทค มำจำกค ำในภำษำจนี แปลวำ่ควำมส ำเร็จชิน้ใหม่ หมู่  ตกึซันเทค สรำ้งขึน้โดยนักธุรกจิชำวฮอ่งกง ซึง่

นับเป็นโครงกำรพำณิชยข์นำดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วำ่ถำ้ไดเ้ดนิรอบ ลำนน ้ำพุ และไดส้มัผัสน ้ำ
จะพบโชคดแีละ ร ่ำรวยตลอดปี  

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูย่่ำนไชน่ำทำวน์ชม วดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth 
Relic Temple) สรำ้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐำนพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจำ้ วัด

พระพุทธศำสนำแหง่นีส้รำ้ง สถำปัตยกรรม สมัยรำชวงศถ์ังวำงศลิำฤกษ์ เมือ่วันที ่

1มีนำคม 2005 ค่ำใชจ้่ำยในกำรก่อสรำ้งทัง้หมดรำว 62 ลำ้นเหรียญสงิคโปร ์
(ประมำณ 1500 ลำ้นบำท) ชัน้ลำ่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศำสนพธิ ีชัน้ 2-

3 เป็นพพิิธภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐำนพระเขีย้วแกว้ (หำ้ม
ถ่ำยภำพ) ใหท้่ำนไดส้ักกำระองคเ์จำ้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มี

ศลิปกรรมกำรตกแตง่ทีส่วยงำม พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง 
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร Songfah (เมนูบกักุด๊เต)๋ 

18.00 น. เชค็-อนิ ณ ทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์(ส ำหรับวนัที ่14 ต.ค. 63)   

21.00 น. เรอืลอ่งออกจำกทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์(ส ำหรับวนัที ่14 ต.ค. 63)   
21.00 น. เชค็-อนิ ณ ทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์ 

23.59 น. เรอืลอ่งออกจำกทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์ 
ทกุทำ่นจะตอ้งเขำ้ร่วมกำรซอ้มระบบรักษำควำมปลอดภัยของทำ่เรอืตำมกฏของกำรลอ่งเรอืสำกล  

1 ชัว่โมงกอ่นเรือออกเดนิทำง หลังจำกนัน้ทำ่นสำมำรถ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรหลักจำกทีโ่ชวอ์ยู่บน 

บตัร Cruise Card ของทำ่น หรอืเลอืกรับประทำนทีห่อ้งอำหำร บฟุเฟ่ต ์นำนำชำตไิดต้ำมอัธยำศัยหลังจำกนัน้ชม
กำรแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(ทำ่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท ำกำรจองรอบโต๊ะที ่Box Office ซึง่ตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) 



และดนตรีสดตำมบำรต์่ำงๆทั่วทัง้ล ำเรอืและพักผ่อนตำมอัธยำศัย(หลังจำกเรือล่องออกสูน่่ำนน ้ำสำกลแลว้รำ้นคำ้

ปลอดภำษีและคำสโินจะเปิดใหบ้รกิำร) 
ทำ่นสำมำรถเขำ้ร่วมสนุกกับกจิกรรมต่ำงๆทีท่ำงเรือเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้ทรปิจำก Dream Daily หนังสอืพมิพ์

ประจ ำวนัทีม่รีำยละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทำ่น 

ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี้ 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower ชัน้ 7 

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

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวนัตก 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 
ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอ่ัน้ 

 
 
 
 

 

วันที ่ 2       มะละกำ(Port Dickson),มำเลเซยี 
เชำ้/กลำงวนั  ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้งันี้ 

 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower ชัน้ 7 

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

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวนัตก 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 
ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอ่ัน้ 

 

09.00 น. เรอืจอดที ่พอรต์ดกิสนั(Port Dickson)*อยูห่ำ่งจำกเมอืงมะละกำประมำณ 
80 กโิลเมตร* มะละกา ประเทศมำเลเซยี  

(รำคำยังไมร่วมทัวรช์ำยฝ่ัง Shore Excursion) 
มะละกำ ในอดีตเป็นเมืองท่ำส ำคัญที่เติบโตจนกลำยเป็นศูนย์กลำงทำง

เศรษฐกจิ เนื่องจำกเป็นเสน้ทำงเดินเรือคำ้ขำยระหว่ำงชำติตะวันตกและ

ตะวันออก ต่อมำมะละกำไดต้กเป็นอำณำนิคมของชำตติะวันตกทัง้โปรตุเกส, 
เนเธอรแ์ลนด ์และอังกฤษ อำคำรในมะละกำจงึมลีักษณะของสถำปัตยกรรมที่

ผสมผสำนระหว่ำงศลิปกรรมทอ้งถิน่กับเจำ้อำณำนิคมนัน้ ๆ ซึง่ในปัจจุบันได ้
กลำยมำเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่ำสนใจ หลงัจำกนัน้ มะละกำ ไดถู้กขึน้ทะเบยีน

เป็นมรดกโลกอยำ่งเป็นทำงกำร เมือ่วนัที ่07 กรกฏำคม 2551  เนือ่งจำกสถำปัตยกรรมและวฒัธรรมทีไ่มซ่ ้ำใคร 
(ส ำหรับทำ่นทีท่ ำกำรจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทำงเรอื พนักงำนจะแจง้เวลำออกจำกเรอืและสถำนทีนั่ดพบบนเรอื  สว่น
ทำ่นทีส่ะดวกเดนิทำงทอ่งเทีย่วเองสำมำรถลงจำกเรอืหลงัเวลำเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทำ่เรอื และกรุณำกลับ
ถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 
ตวัอยำ่ง Shore Excursions คลกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dreamcruiseline.com/en-us/plan-your-holiday/cruise-destinations/malaysia/asia-malaysia-melaka-excursions/-/media/3637f05d14b24395a42f587c6f1a0c80.ashx


 
ส ำหรับทำ่นทีป่ระสงคท์ีจ่ะอยูบ่นเรอื ทำ่นสำมำรถเขำ้ร่วมกจิกรรมทีท่ำงเรอืจัดใหห้รอืพักผ่อนไดต้ำมอธัยำศยั 

กจิกรรมบนเรอืคลกิ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ตำมหอ้งอำหำรทีท่ำงเรอืจัดให ้ 

หลงัจำกนัน้ ทำ่นสำมำรถรับชมกำรแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรุณำส ำรองทีน่ั่งลว่งหนำ้) หรอืดนตรสีดตำมบำรต์ำ่งๆทั่ว

ทัง้ล ำเรอื  หลงัจำกนัน้พักผ่อนตำมอธัยำศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 น. เรอืออกจำก พอรต์ดกิสนั(Port Dickson) มะละกา, ประเทศมำเลเซยี 
**เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

ชว่งค ำ่ เรอืจะมแีทก๊กระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรอืใหท้ำ่นในหอ้งพักของทำ่น ใหท้ำ่นน ำกระเป๋ำเดนิทำงของทำ่นวำงไว ้

หนำ้หอ้งเพื่อใหพ้นักงำนน ำลงไปทีท่่ำเรือในวันรุ่งขึน้(สิง่ของทีท่่ำนจ ำเป็นตอ้งใชร้ะหว่ำงวันใหท้่ำนแยกใส่ใน
กระเป๋ำถอื ) 

** ถำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะถอืกระเป๋ำเดนิทำงลงดว้ยตนเองไมจ่ ำเป็นตอ้งวำงไวท้ีห่นำ้หอ้งพัก**  

 

วันที ่ 3       สงิคโปร-์เมอรไ์ลออ้น-Marina Bay Sand 
เชำ้  ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดงันี้ 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

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

(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวนัตก 
หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 

ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอ่ัน้ 

 
12.00 น. เรอืเทยีบทำ่ ณ ทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  

หลงัจำกทกุทำ่นลงจำกเรอืจะผ่ำน พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและรับ กระเป๋ำเดนิทำง
ของทำ่นดำ้นลำ่ง 

น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร์โดยรูปปั้นครึ่ง

สงิโตครึ่งปลำนี้หันหนำ้ออกทำงอ่ำวมำริน่ำ มี ทัศนียภำพทีส่วยงำม โดยมีฉำก

ดำ้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนำท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถำปัตยกรรมกำรสรำ้งคลำ้ย

หนำมทเุรยีน ผ่ำนชม “Old Parliament House” อำคำรรัฐสภำเกำ่ ซึง่ในอดตีเป็น

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


ทีต่ัง้ของรัฐสภำ ของสงิคโปรปั์จจบุนัเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ีกำรเตน้ร ำ กำรแสดง ตลก มทีศันยีภำพทสีวยงำม  

จำกนัน้น ำทำ่นอสิระที ่มารนิ่า เบย ์แซนด(์Marina Bay Sands)เป็นอกี
หนึง่สญัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ทีเ่ป็น complex ขนำดใหญ่ทีร่วมเอำ 

รีสอร์ทหรู ศูนยก์ำรคำ้ สวนลอยฟ้ำ พรอ้มสระว่ำยน ้ำขนำดใหญ่ และเป็นจุด
ชมววิเมอืงสงิคโปรม์ุมสงูทีส่วยทีส่ดุจุดหนึง่เลยทเีดยีว ท ำใหท้ีน่ี่เป็นสถำนที่

ทีคุ่ณจะไดใ้ชช้วีติแบบหรูหรำมำกทีส่ดุในประเทศสงิคโปร์ ประกอบไปดว้ย 

อำคำรสงู 55 ชัน้ 3 ตกึทีเ่ป็นหอ้งพักโรงแรม แลว้ประกอบดว้ยอำคำรรูปตกึ
วำงอยูท่ีด่ำ้นบนสดุของอำคำรทัง้ 3 อกีท ีโดยทีช่ัน้บนจะมสีวนและสระวำ่ยน ้ำ

แบบ infinity edge pool ทีเ่ป็นทีส่ดุไม่ใชแ่คใ่นสงิคโปรแ์ตเ่ป็นอันดับตน้ๆ
ของโลกดว้ย 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร Boon Tong Kee (เมนูขึน้ชือ่ ขา้วมนัไก)่ 
ทีพั่ก  Fort Canning Lodge Hotel ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วันที ่ 4       อสิระชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกทัวรเ์สรมิ-สนำมบนิ 
เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

(ไม่มบีรกิารรถ มเีฉพาะรถไปสง่สนามบนิ) อสิระท่ำนท่องเทีย่วตำมอัธยำศัยตลอดทัง้วัน เชน่ ชอ้ปป้ิง ถนน
ออรช์ารด์ ศนูยร์วมหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำและสนิคำ้หลำกหลำย อำท ิเชน่ เซ็นเตอรพ็์อยท,์ โรบนิสนั, ลักกีพ้ลำซำ่

, อเิซตัน, ตำกำชยิำม่ำ, ออรช์ำรด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้มำกมำยจำกทั่วโลก ไม่วำ่จะเป็น
เสือ้ผำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำตำ่ง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ ขนมขบเคีย้ว ของฝำก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็กตำ่ง ๆ มำกมำย  

หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIO รำคำทำ่นละ 95 SGD (รวมรถรับสง่) 
**ตอ้งมจี ำนวน 20 ทำ่นขนึไปเทำ่นัน้** 
น ำทำ่นเดนิทำงสูโ่ลกเหนือจนิตนำกำรไปยังดนิแดนมหำสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อำณำจักรควำมบันเทงิ ระดับ

โลก ใหท้ำ่นไดพ้บกบักำรแสดงสดุตระกำรตำ และควำมสขุ สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีว ที่ๆ  คณุ และครอบครัว  จะไดพ้บ 

และสมัผัสกับประสบกำรณ์ใหม่....!!!! ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ !!!!  เปิดฉำกควำมสนุกกับ  ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ  !!! 

ทีแ่รกและทีเ่ดยีวในภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่

ออกแบบใหมห่รอืดดัแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพำะ!!!  แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ 

 เมอืงไซไฟ  ทีส่ดุของรถไฟเหำะรำงคู่ ท ัง้หวาดเสยีวและสูงทีสุ่ดในโลก ดว้ยระดับควำมสงู 42.5 เมตร โดย

จ ำลอง จำกซรีีย่ช์ ือ่ดงั แบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิา ซึง่ผูเ้ลน่สำมำรถเลอืกไดว้ำ่จะเป็นฝ่ำยมนุษยห์รอืฝ่ำยวำยรำ้ย
ไซลอน กอ่นลงมอืฟำดฟันบนอำกำศอยำ่งหวำดเสยีวของแตล่ะฝ่ำย  
โซนอยีปิตโ์บราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่ำขวัญทีม่คีวำมเร็วสงู  และควำมน่ำกลัวของเหล่ำวญิญำณมัมมี่จะคบื

คลำนในทำ่มกลำงควำมมดื  มำท ำใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้วั  
 โซนเดอะ ลอสต์เวลิด ์หรอืดนิแดนจลุสคิปำรค์ทีพ่ำยอ้นอดตีกลับไปสูยุ่คดกึด ำบรรพ ์ หำกใครลว่งล ้ำเขำ้เขตหวง

หำ้ม ไดโนเสำร์จะโผล่มำหำคุณทันที เท่ำนัน้ยังไม่พอ คณุยังไดพ้บกับกำรแสดงโชวผ์ำดโผนเสีย่งตำยของเหล่ำ
สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยกำรล่องเรอืชมธรรมชำตไิปพบกับ 4 นักแสดงน ำจำกภำพยนตร์กำร์ตูน

เรือ่ง มำดำกสักำร ์อำทเิชน่ อเล็กซ ์, มำรต์ี,้ เมลแมน , กลอเลยี ทคีอยตอ้นรับคณุ เขำ้สูป่่ำทบึแหง่นี ้
 โซนนวิยอรก์ สมัผัสเมอืงจ ำลองนิวยอร์ก เมอืงทีใ่หญ่และเจรญิทีส่ดุในอเมรกิำ และตืน่ตำไปกับบรรยำกำศแห่ง

กำรสรำ้งภำพยนตร ์กำรแสดงสเปเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในกำรแสดงโชวช์ดุพเิศษ ไลท!์  คาเมรา่! แอคช ัน่! สรำ้งโดย 
สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกับ โรงละครสไตลบ์รอดเวย ์และกำรตอ้นรับจำกเหลำ่เซเลบรติีท้ีจ่ะมำยนืปรำกฏตัวบนทอ้ง

ถนนแหง่นี ้ 
 โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ คร ัง้แรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวย ์พรอ้มทัง้ชม ภำพยนตร์  3มติ ิเรือ่ง 

เชร็ค ซึง่คณุไม่เคยไดส้ัมผัสมำกอ่น นอกจำกทีน่ี้เทำ่นัน้ นอกจำกนี้  ยังมมีุม ลดควำมหฤหรรษ์มำทีก่จิกรรมเบำ ๆ 
เอำใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ป กบัรำ้นอำหำร บำร ์คลบั ที ่

  และพบกับเครื่องเลน่ใหม่ล่ำสดุ ทรานสฟ์อรเ์มอรส์ เดอะ ไรด ์(Transformers the Ride) สงครามศกึ
จกัรกลแบบ 3 มติ ิเป็นเครือ่งเลน่ชนดิเสมอืนจรงิทีจ่ ำลองเอำฉำกของภำพยนตรด์ังเรือ่งทรำนสฟ์อรเ์มอรส์มำใหผู้ ้

เลน่เขำ้เป็นสว่นหนึง่กับกองก ำลังเนสเขำ้ร่วมกับฝ่ำยออโตบ้อทสท์ ำหนำ้ทีพ่ทิักษ์ปกป้องแหลง่พลังชวีติออลสปำร์

กจำกเหลำ่ศตัรูดเีซ็ปตคิอนส ์
15.00 น. ไดเ้วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิ 

ทำ่นสำมำรถแวะชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลำงทำ่อำกำศยำนชำงง ี

(ใกลก้บั Termanl 1) เกดิจำกควำมร่วมมอืของ Changi Airport Group และ 

CapitalLand Mall Asia โดยวำงคอนเซ็ปตใ์หท้ีน่ี่เป็นทัง้ศูนยก์ลำงแห่งกำรบนิ 

กำรชอ้ปป้ิง และกำรพักผ่อนอย่ำงแทจ้รงิ ซึง่โดดเด่นดว้ยงำนสถำปัตยกรรมล ้ำ

สมัยในแบบสถำปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่ม

ผูเ้ชีย่วชำญทำงดำ้นกำรออกแบบชือ่ดังอย่ำง Safdie Architects (ออกแบบ 

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

ปรกึษำในกำรออกแบบเทอร์มนิอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมำใหเ้ป็นโดมกระจกขนำดใหญ่  มพีื้นที่

ทัง้หมดรำว ๆ 134,000 ตำรำงเมตร แบง่เป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สำมำรถเชือ่มตอ่ไปยัง

เทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจดุกึง่กลำงสดุของอำคำรจะอลังกำรดว้ยน ้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สงูรำว ๆ 40 เมตร จะมี

น ้ำไหลพร่ังพรูลงมำจำกเพดำน สูแ่อง่น ้ำวนขนำดใหญด่ำ้นลำ่ง 



15.30 น. น ำทำ่นเชค็อนิและโหลดสมัภำระ ณ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ 

18.35 น. เดนิทำงกลบั กรุงเทพ ฯ  โดยสำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES(SQ)  เทีย่วบนิที ่SQ978 
  (บรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 
20.00  น. คณะเดนิทำงกลบัถงึ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดภิำพ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 

วนัเดนิทาง 
13-16 พฤษภาคม 2563 
8-11 กรกฎาคม 2563 

5-8 สงิหาคม 2563 
23-26 กนัยายน 2563 

14-17 / 21-24 ตลุาคม 2563 
4-7 พฤศจกิายน 2563 

ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกนั 2-4 ทำ่น 
(เด็ก 2-12 ปี รำคำเทำ่กบัผูใ้หญ)่ 

 
พักเดีย่ว 

รำคำทำ่นละ ทำ่นที ่1-2 
รำคำทำ่นละ 

ทำ่นที ่3-4 
รำคำทำ่นละ 

เด็กทำรก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 
รำคำทำ่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนำ้ตำ่ง(Inside) 20,900.- 20,900.- 9,900.- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

24,900.- 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง(Balcony) 23,900.- 23,900.- 11,900.- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

29,900.- 

กรณีเด็กทำรกตอ้งกำรทีน่ั่ง เพิม่ 3,000.- บำท 
 

วนัเดนิทาง 
 

**3-6 มถินุายน 2563** 
 

ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกนั 2-4 ทำ่น 
(เด็ก 2-12 ปี รำคำเทำ่กบัผูใ้หญ)่ 

 
พักเดีย่ว 

รำคำทำ่นละ ทำ่นที ่1-2 
รำคำทำ่นละ 

ทำ่นที ่3-4 
รำคำทำ่นละ 

เด็กทำรก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 
รำคำทำ่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนำ้ตำ่ง(Inside) 22,900.- 22,900.- 9,900.- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

30,900.- 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง(Balcony) 26,900.- 26,900.- 11,900.- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

34,900.- 

กรณีเด็กทำรกตอ้งกำรทีน่ั่ง เพิม่ 3,000.- บำท 
 

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

 

  

 

     

 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระคา่มดัจ าหลงัจากไดร้บัการยนืยนัการจอง 50% ของราคา หลงัจากไดร้บัการยนืยนั 

2. ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 60 วนั 

3. กรณีวนัเดนิต า่กวา่ 60 วนั ช าระเต็มจ านวน 100% หลงัจากไดร้บัการยนืยนั 

4. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

INSIDE พัก 1-2 ท่าน OCEANVIEW BALCONY 



5. การไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือาหารบางมือ้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี เนือ่งจากเป็น

การจองแบบกรุป๊ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนั คนืเงนิเต็มจ านวน 100 % 

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

3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วนั เก็บเงนิเต็มจ านวน 100% 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. ส ำหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอำยคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดำห ์ไมอ่นุญำตใหข้ึน้เรอื 

2. ส ำหรับเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 6 เดอืน ไม่อนุญำตใหข้ึน้เรอื(เด็กทำรกควรมอีำยุอย่ำงต ำ่ 6 เดอืน 7วนั) 

3. ลกูคำ้ตอ้งเตรยีมพำสปอรต์มำ ณ วนัเดนิทำงทกุครัง้ และตอ้งมอีำยมุำกวำ่ 180 วนั นับจำกวนัเดนิทำงกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย ไม่วำ่กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของไทยไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำง 

    ออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุดุวสิยัทีท่ำง บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคมุได ้

    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), กจิกรรมและควำมบนัเทงิบนเรอืส ำรำญ 
3. คำ่ภำษีทำ่เรอื 

4. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ รวมภำษี ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สงิคโปร-์กรุงเทพฯ สำยกำรบนิตำมทีก่ ำหนด 

5. คำ่รถรับสง่ ไป-กลับ สนำมบนิ-ทำ่เรอื ตลอดจนน ำเทีย่วตำมรำยกำร 
6. หอ้งพักทีส่งิคโปร ์1 คนื 

7. ทปิสไ์กดท์อ้งถิน่ 
 

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 คำ่โทรศพัท ์คำ่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

7. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI PACKAGE ON BOARD 

ใช้ได้เฉพาะตอนอยู่บนเรือเท่านัน้ 


