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สิงคโปร ์– น่านน า้สากล - สิงคโปร ์
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 
FRI Singapore - 20.00 
SAT High Seas - - 
SUN Singapore 10.00 - 

 

เดือน ก าหนดการ 

มกราคม 2566 6-8 ม.ค. , 13-15 ม.ค. , 20-22 ม.ค. , 27-29 ม.ค. 
กมุภาพนัธ ์2566 3-5 ก.พ. , 10-12 ก.พ. 
มีนาคม 2566 3-5 มี.ค. , 10-12 มี.ค. , 17-19 มี.ค. , 24-26 มี.ค. , 31 มี.ค.- 2 เม.ย. 
เมษายน 2566 7-9 เม.ย., 14-16 เม.ย. , 21-23 เม.ย. , 28-30 เม.ย. 

Genting Dream 
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วันที ่1 ต้อนรับสู่ประเทศสิงคโปร ์ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center 
15.00 น.  เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร ์  

การเดินทางจาก สนามบินชางงี ไปท่ี ท่าเรือมารีย่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์สามารถเดินทางดว้ย Taxi, จาก
สนามบินใชเ้วลาประมาณ 30 นาที ค่าใชจ้่ายประมาณ SGD20(500บาท) (ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อ
เช็คอินเขา้เรือก่อนอย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง)  

ทีอ่ยู่ท่าเรือ : Marina Coastal Drive #01-01,Singapore 018947  
 

20.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร ์  
ทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรกัษาความปลอดภยัของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 
ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง  
หลงัจากนัน้ท่านสามารถ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกัจากที่โชวอ์ยู่บน บัตร Cruise Card 
ของท่าน หรือเลือกรบัประทานที่หอ้งอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาติไดต้ามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการ
แสดงที่หอ้งโชวห์ลกั 

 
(ท่านที่จะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรีสดตาม
บารต์่างๆทั่วทัง้ล าเรือและพกัผ่อนตามอธัยาศยั(หลงัจากเรือล่องออกสู่น่านน า้สากลแลว้รา้นคา้ปลอด
ภาษีและคาสิโนจะเปิดใหบ้รกิาร) 
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วันที ่2 ล่องน่านน ้าสากล - สนุกกับกิจกรรมบนเรืออย่างเต็มที ่
เชา้/กลางวนั ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารท่ีเรือเตรียมไวใ้ห ้

ท่านสามารถเขา้รว่มกิจกรรมที่ทางเรือจดัใหห้รือพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั 

 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารที่ทางเรือจดัให ้ 

หลงัจากนัน้ ทา่นสามารถรบัชมการแสดงที่หอ้งโชวห์ลกั(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหนา้) หรือดนตรีสดตาม
บารต์่างๆทั่วทัง้ล าเรือ  หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
ช่วงค ่า เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือใหท้่านในหอ้งพกัของท่าน ใหท้่านน ากระเป๋าเดินทาง

ของท่านวางไวห้นา้หอ้งเพื่อใหพ้นกังานน าลงไปท่ีท่าเรือในวนัรุง่ขึน้(สิ่งของที่ท่านจ าเป็นตอ้งใชร้ะหว่าง
วนัใหท้่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ )   
** ถา้ท่านใดมีความประสงคจ์ะถือกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไม่จ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพกั**  

วันที ่3 เดินทางถึงประเทศสิงคโปร ์
 

เชา้  ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระไดต้ามหอ้งอาหารท่ีเรือเตรียมไวใ้ห ้
10.00 น.  เรือเทียบทา่ ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร ์ 

หลงัจากทกุท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบั กระเป๋าเดินทางของทา่นดา้นล่าง 
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อัตราค่าบริการ 

***กรุณาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทุกคร้ังก่อนท าการจอง*** 

 
วันเดนิทาง 

6, 13, 27 มกราคม 2566 
3, 10, กุมภาพันธ ์2566 
3, 10, 17, 24, 31 มีนาคม 2566 
7, 14, 21, 28 เมษายน 2566 
            ประเภทห้อง 

ราคาห้องพัก  
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ 
ห้องพัก 2 ท่าน 
ราคาท่านละ 

ห้องพัก 3 ท่าน 
ราคาท่านละ 

ห้องพัก 4 ท่าน 
ราคาท่านละ 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 13,900 11,500 9,500 28,200 

ห้องพักแบบมีระเบียง 17,500 13,900 11,900 37,400 
 

วันเดนิทาง 
20 มกราคม 2566 
 
 
            ประเภทห้อง 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกนั 2-4 ท่าน 
(เดก็ 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่) 

 
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ ท่านที ่1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที ่3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก 
(ไม่เกนิ 2 ขวบ) 
ราคาท่านละ 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 20,900 11,900 .- 40,500 

ห้องพักแบบมหีน้าต่าง 22,500 SOLD OUT .- 43,500 
ห้องพักแบบมีระเบียง SOLD OUT SOLD OUT .- SOLD OUT 

 
***ราคายังไม่รวมค่าทปิสเ์รือ SGD 21 /คน/คนื (ช าระบนเรือ)*** 
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เงือ่นไขการจอง 

1. ช าระค่าเรือเต็มจ านวน หลังจากได้รับการยืนยัน 

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทัง้นีข้ึน้อยู่กับระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งว่างบนเรือ 

3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมือ้ ไม่สามารถขอคืนเงนิได้ในทกุกรณี  

เงือ่นไขการยกเลิก 

- ส าหรับโปรโมชั่นพิเศษไม่สามารถยกเลิกไดห้ลังจากท าการจอง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. หอ้งพกับนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบหอ้งพกัที่ท่านไดท้ าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าทิปส ์SGD 21 /คน/คืน ส าหรบัหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส าหรบัหอ้ง Suite 

หรือสงูขึน้ไป 
2. ค่าทวัรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษที่ทา่นสั่งเพิม่เตมิกบัทางเรือ 
4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่วซี่าส าหรบัชาวต่างชาติ 
6. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่นๆ เช่น คา่ซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

หมายเหต ุ

1. ส าหรบัผูม้ีครรภ ์กรณีอายคุรรภต์ัง้แต่ 24 สปัดาห ์ไม่อนญุาตใหข้ึน้เรือ 

2. ส าหรบัเด็กอายตุ  ่ากว่า 6 เดือน ไม่อนญุาตใหข้ึน้เรือ(เด็กทารกควรมีอายอุยา่งต ่า 6 เดือน 7วนั) 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรียมพาสปอรต์มา ณ วนัเดินทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากว่า 180 วนั นบัจากวนัเดินทางกลบั 

3. บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่

อนญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมือง 

4. บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บรษิัทฯ 

ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปล่ียนแปลง

โปรแกรมการท่องเที่ยวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรือเกิดเหตสุดุวิสัยในการเดินทาง 

5. บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

6. บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชใ้นการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมกีารเปล่ียนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบก่อนเดินทาง

อีกครัง้         
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ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

          วนัท่ี ___ / ___ / ___ 

ถึง :  ช่ือ – สกลุ ผู้จอง : 
เบอรโ์ทรศพัท์ :  เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ : 
E – mail :          E – mail : 

* กรณุาระบุ เพื่อประโยชน์ในการรบัส่งเอกสาร เช่น ใบนัด
หมาย, ใบเสรจ็รบัเงิน เป็นต้น * 

ช่ือโปรแกรมทวัร ์: 
วนัเดินทาง : จ านวนผู้เดินทาง : 
ผู้ใหญ่  ____ท่าน   เดก็ (2-12 ปี) ____ ท่าน               เดก็มีเตียง                  เดก็ไม่มีเตียง 

จ านวนห้องพกั : TWIN ____ DOUBLE ____ SINGLE ____ TRIPLE 
____ 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) 

กรณุากรอกตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์
(ถ้ามี) 

อาหาร 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
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เลขท่ีบญัชีส าหรบัช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ 

 

ช่ือบญัชี : บริษทั ทวัรโ์ปร จ ากดั 

 

 

 

ธนาคาร กรงุศรีอยธุยา  

สาขา : ถนนประชาอทิุศ 

เลขท่ีบญัชี : 3300014729 (กระแส
รายวนั) 
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