
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลอ่งเรอืสูเ่มอืงสดุสวยและสดุชคิ ปีนงั-ลงักาว ี
สงิคโปร-์ปีนงั-ลงักาว ี 

4 วนั 3 คนื 
โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

       

                                   + 

โปรแกรมรวม ตั๋วเครือ่งบนิ เรอืส ำรำญ รถรับสง่ พรอ้มดว้ยหัวหนำ้ทัวรด์แูลตลอดกำรเดนิทำง 
 



วันเดนิทำง เวลำเรอืออก 

29 ม.ีค. – 1 เม.ย. 2563 17.00 น. 

17-20 พฤษภำคม 2563 17.00 น. 

19-22 กรกฎำคม 2563 17.00 น. 

16-19 สงิหำคม 2563 17.00 น. 

20-23 กนัยำยน 2563 17.00 น. 

11-14 ตลุำคม 2563 17.00 น. 

15-18 พฤศจกิำยน 2563 17.00 น. 

 

3-Night Penang-Langkawi 
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

Sun Singapore - 17.00 

Mon Penang 13.30 22.30 

Tue Langkawi 07.00 15.00 

Wed Singapore 14.00 - 
  

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
วันที ่1           กรงุเทพฯ-สงิคโปร-์Marina Bay Cruise Centre 
06.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิบรเิวณเคำนเ์ตอร ์สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES(SQ) เพือ่ท ำ

กำรเช็คอนิสมัภำระและรับต๋ัวเดนิทำง 

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

  หลังจำกผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ 
14.00 น. เช็ค-อนิ ณ ทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์ 

17.00 น. เรอืลอ่งออกจำกทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์ 
ทกุทำ่นจะตอ้งเขำ้ร่วมกำรซอ้มระบบรักษำควำมปลอดภัยของทำ่เรอืตำมกฏของกำรล่องเรอืสำกล  

1 ชั่วโมงกอ่นเรอืออกเดนิทำง หลังจำกนัน้ท่ำนสำมำรถ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรหลักจำกที่โชวอ์ยู่บน 
บตัร Cruise Card ของท่ำน หรอืเลอืกรับประทำนทีห่อ้งอำหำร บฟุเฟ่ต ์นำนำชำตไิดต้ำมอัธยำศัยหลังจำกนัน้ชม

กำรแสดงที่หอ้งโชวห์ลัก(ท่ำนที่จะชมโชวจ์ะตอ้งท ำกำรจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึง่ตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) 

และดนตรีสดตำมบำรต์่ำงๆท่ัวทัง้ล ำเรอืและพักผ่อนตำมอัธยำศัย(หลังจำกเรอืล่องออกสู่น่ำนน ้ำสำกลแลว้รำ้นคำ้
ปลอดภำษีและคำสโินจะเปิดใหบ้รกิำร) 

ท่ำนสำมำรถเขำ้ร่วมสนุกกับกจิกรรมต่ำงๆที่ทำงเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้ทรปิจำก Dream Daily หนังสือพมิพ์
ประจ ำวันทีม่รีำยละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทำ่น 

ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 

*  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 อำหำรตะวันตก 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 
ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอั่น้ 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

วันที ่ 2       ปีนัง,มำเลเซยี 
เชำ้/กลำงวัน  ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้ 
 

*  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 อำหำรตะวันตก 
หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 

ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอั่น้ 

 
13.30 น. ปีนัง" เป็นหนึง่ใน 13 รัฐ ที่ประกอบขึน้เป็นสหพันธรัฐมำเลเซยี เดมิชำวมำเลยร์ุ่นแรกเรยีกว่ำ ปูเลำซำตู หรอืเกำะ

เดีย่ว ต่อมำพบในแผนทีเ่ดนิเรอื เรยีกวำ่ ปเูลำปีนัง หรอืเกำะหมำก ต่อมำอังกฤษเรยีกวำ่เกำะพรนิซอ์อฟเวลสจ์อรจ์
ทำวน์ (George Town) เมอืงหลวงของปีนัง เป็นเมอืงแห่งมรดกโลกพรอ้มกับเมืองมะละกำ ดว้ยวัฒนธรรมของยุค

อำณำนิคมอังกฤษไวต้ัง้แต่ปลำยศตวรรษที่ 18 จงึท ำใหปี้นังยังคงมีกลิน่อำยควำมเป็นตะวันตกจนถงึปัจุบันใหเ้รำ

ไดเ้ห็น ทำ่นสำมำรถเดนิทำงทอ่งเทีย่วทีเ่มอืงปีนังไดด้ว้ยตัวเอง  
(รำคำยังไมร่วมทัวรช์ำยฝ่ัง Shore Excursion) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

(ส ำหรับทำ่นทีท่ ำกำรจองทัวรบ์นฝ่ังกับทำงเรอื พนักงำนจะแจง้เวลำออกจำกเรอืและสถำนทีนั่ดพบบนเรอื  สว่น
ทำ่นทีส่ะดวกเดนิทำงทอ่งเทีย่วเองสำมำรถลงจำกเรอืหลังเวลำเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทำ่เรอื และกรุณำกลับ
ถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 
ตัวอยำ่ง Shore Excursion คลกิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำหรับทำ่นทีป่ระสงคท์ีจ่ะอยูบ่นเรอื ทำ่นสำมำรถเขำ้ร่วมกจิกรรมทีท่ำงเรอืจัดใหห้รอืพักผ่อนไดต้ำมอัธยำศัย 

กจิกรรมบนเรอืคลกิ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมหอ้งอำหำรทีท่ำงเรอืจัดให ้ 

หลังจำกนัน้ ท่ำนสำมำรถรับชมกำรแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรุณำส ำรองทีน่ั่งลว่งหนำ้) หรอืดนตรสีดตำมบำรต์ำ่งๆท่ัว

ทัง้ล ำเรอื  หลังจำกนัน้พักผ่อนตำมอัธยำศัย 

 

 

 

 

 

22.30 น. เรอืออกจำก ปีนงั, ประเทศมำเลเซยี 

 
วันที ่ 3       ลังกำว,ีมำเลเซยี 
เชำ้  ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี้ 

*  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 อำหำรตะวันตก 
หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 

ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอั่น้ 

 
07.00 น. เดนิทำงถงึท่ำเรอื ลงักาว,ี ประเทศมำเลเซยี 

เกำะลังกำว ีเป็นเกำะแหง่หนึง่ในรัฐเกดะห ์ประเทศมำเลเซยี ตัง้อยูห่ำ่งจำกเกำะตะรุเตำ จังหวัดสตูลเพยีงแค ่4 

กโิลเมตรเทำ่นัน้ ในอดตีเกำะลังกำวเีคยเป็นสว่นหนึง่ของเมอืงไทรบรุ ีหนึง่ในดนิแดนของสยำม จนถงึสมัยรัชกำล
ที ่5 ถงึไดเ้สยีใหกั้บอังกฤษไป  ชว่งเวลำทีเ่หมำะสมทีส่ดุส ำหรับกำรทอ่งเทีย่วลังกำวทีี ่คอื ชว่งกลำงเดอืน

เมษำยน – เดอืนสงิหำคม เป็นชว่งทีอ่ำกำศค่อนขำ้งด ีไมแ่หง้เกนิไปและไมม่ฝีน โดยเฉพำะชว่งเชำ้นัน้อำกำศจะดี
มำก อกีชว่งทีส่ำมำรถเทีย่วไดค้อืตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิำยน – กลำงเดอืนเมษำยน อำกำศจะค่อนขำ้งแหง้และมฝีน

ตกเพยีงเล็กนอ้ยเทำ่นัน้ ดังนัน้สำมำรถเทีย่วไดอ้ยำ่งสบำยๆ (รำคำยังไมร่วมทัวรช์ำยฝ่ัง Shore Excursion) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

(ส ำหรับทำ่นทีท่ ำกำรจองทัวรบ์นฝ่ังกับทำงเรอื พนักงำนจะแจง้เวลำออกจำกเรอืและสถำนทีนั่ดพบบนเรอื  สว่น
ทำ่นทีส่ะดวกเดนิทำงทอ่งเทีย่วเองสำมำรถลงจำกเรอืหลังเวลำเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทำ่เรอื และกรุณำกลับ
ถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 
 
 
 



  ตวัอยา่ง Shore Excursion คลกิ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมหอ้งอำหำรทีท่ำงเรอืจัดให ้ 

หลังจำกนัน้ ท่ำนสำมำรถรับชมกำรแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรุณำส ำรองทีน่ั่งลว่งหนำ้) หรอืดนตรสีดตำมบำรต์ำ่งๆท่ัว
ทัง้ล ำเรอื  หลังจำกนัน้พักผ่อนตำมอัธยำศัย 

15.00 น. เรอืออกจำก ลงักาว,ี ประเทศมำเลเซยี 
**เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

ชว่งค ่ำ เรอืจะมแีท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรอืใหท้่ำนในหอ้งพักของทำ่น ใหท้่ำนน ำกระเป๋ำเดนิทำงของท่ำนวำงไว ้

หนำ้หอ้งเพื่อใหพ้นักงำนน ำลงไปที่ท่ำเรือในวันรุ่งขึน้(สิง่ของที่ท่ำนจ ำเป็นตอ้งใชร้ะหว่ำงวันใหท้่ำนแยกใส่ใน
กระเป๋ำถอื )   

** ถำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะถอืกระเป๋ำเดนิทำงลงดว้ยตนเองไมจ่ ำเป็นตอ้งวำงไวท้ีห่นำ้หอ้งพัก**  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที ่ 4       สงิคโปร-์สนำมบนิ 
เชำ้  ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี้ 

*  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 อำหำรตะวันตก 
หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 

ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอั่น้ 

 
14.00 น. เรอืเทยีบทำ่ ณ ทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  

หลังจำกทุกท่ำนลงจำกเรอืจะผ่ำน พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและรับกระเป๋ำเดนิทำงของท่ำนดำ้นลำ่ง(หรอืน ำลงมำ

ดว้ยตัวท่ำนเอง) 
15.00 น. ไดเ้วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิ 

ท่ำนสำมำรถแวะชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลำงท่ำอำกำศยำนชำงงี 

(ใกล้กบั Termanl 1) เกดิจำกควำมร่วมมือของ Changi Airport Group และ 

CapitalLand Mall Asia โดยวำงคอนเซ็ปต์ใหท้ี่นี่เป็นทั้งศูนย์กลำงแห่งกำรบิน 

กำรชอ้ปป้ิง และกำรพักผ่อนอย่ำงแทจ้รงิ ซึง่โดดเด่นดว้ยงำนสถำปัตยกรรมล ้ำ

สมัยในแบบสถำปัตยกรรมสัญลักษณ์  (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่ม

ผูเ้ชี่ยวชำญทำงดำ้นกำรออกแบบชื่อดังอย่ำง Safdie Architects (ออกแบบ 

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

ปรกึษำในกำรออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมำใหเ้ป็นโดมกระจกขนำดใหญ่   มีพื้นที่



ทัง้หมดรำว ๆ 134,000 ตำรำงเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนือพื้นดิน 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สำมำรถเชือ่มต่อไปยัง

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

น ้ำไหลพรั่งพรูลงมำจำกเพดำน สูแ่อง่น ้ำวนขนำดใหญด่ำ้นลำ่ง 

15.30 น. น ำทำ่นเช็คอนิและโหลดสมัภำระ ณ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ 
18.35 น. เดนิทำงกลับ กรุงเทพ ฯ  โดยสำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES(SQ)  เทีย่วบนิที ่SQ978 

  (บรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 
20.00  น. คณะเดนิทำงกลับถงึ กรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิำพ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 

วนัเดนิทาง 
29 ม.ีค. – 1 เม.ย. 2563 

 
ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกัน 2-4 ทำ่น 
(เดก็ 2-12 ปี รำคำเทำ่กับผูใ้หญ)่ 

 
พักเดีย่ว 

รำคำทำ่นละ ทำ่นที ่1-2 
รำคำทำ่นละ 

ทำ่นที ่3-4 
รำคำทำ่นละ 

เดก็ทำรก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 
รำคำทำ่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนำ้ตำ่ง(Inside) 21,900.- 21,900.- 10,900.- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

25,900.- 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง(Balcony) 25,900.- 25,900.- 12,900.- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

31,900.- 

กรณีเด็กทำรกตอ้งกำรทีน่ั่ง เพิม่ 3,000.- บำท 

วนัเดนิทาง 
17-20 พฤษภาคม 2563  
19-22 กรกฎาคม 2563 
16-19 สงิหาคม 2563 

20-23 กนัยายน 2563 

11-14 ตลุาคม 2563 

15-18 พฤศจกิายน 2563 
ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกัน 2-4 ทำ่น 
(เดก็ 2-12 ปี รำคำเทำ่กับผูใ้หญ)่ 

 
พักเดีย่ว 

รำคำทำ่นละ ทำ่นที ่1-2 
รำคำทำ่นละ 

ทำ่นที ่3-4 
รำคำทำ่นละ 

เดก็ทำรก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 
รำคำทำ่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนำ้ตำ่ง(Inside) 22,900.- 22,900.- 11,900.- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

27,900.- 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง(Balcony) 28,900.- 28,900.- 13,900.- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

36,900.- 

กรณีเด็กทำรกตอ้งกำรทีน่ั่ง เพิม่ 3,000.- บำท 
***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิเรอื SGD 63 /คน/ทรปิ (ช าระบนเรอื)*** 

  

 

     

 

 

 

 

**หอ้งส ำหรับพัก 3-4 ทำ่น มจี ำนวนจ ำกดั  

กรุณำตรวจสอบหอ้งพกักอ่นท ำกำรจอง** 

 

INSIDE พกั 1-2 ท่าน OCEANVIEW BALCONY 

Inside พัก 3-4 ทำ่น ไดจ้ะเป็นเตยีงแบบ 
Pullman Bed 
(เตยีงดงึลงมำจำกเพดำนหรอืขำ้งผนังหอ้ง) 

 



 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระคา่มดัจ าหลงัจากไดร้บัการยนืยนัการจอง 50% ของราคา หลงัจากไดร้บัการยนืยนั 

2. ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 60 วนั 

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

4. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

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 สัปดำห ์ไมอ่นุญำตใหข้ึน้เรอื 

2. ส ำหรับเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 6 เดอืน ไม่อนุญำตใหข้ึน้เรอื(เด็กทำรกควรมอีำยุอย่ำงต ่ำ 6 เดอืน 7วัน) 

3. ลูกคำ้ตอ้งเตรยีมพำสปอรต์มำ ณ วันเดนิทำงทกุครัง้ และตอ้งมอีำยมุำกว่ำ 180 วัน นับจำกวันเดนิทำงกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคำ่ชดเชยควำมเสยีหำย ไม่วำ่กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของไทยไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำง 

    ออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตุสดุวสิัยทีท่ำง บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคมุได ้

    เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, กำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมกำรทอ่งเทีย่วใหเ้หมำะสมตำมสภำพ   

    อำกำศและฤดูกำล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในกำรเดนิทำง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำบรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

8. ในโปรแกรมเวลำทีใ่ชใ้นกำรเทยีบทำ่เป็นเวลำไทย อำจมกีำรเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบกอ่นเดนิทำงอกีครัง้ 

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

3. คำ่ภำษีท่ำเรอื 
4. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ รวมภำษี ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สงิคโปร-์กรุงเทพฯ สำยกำรบนิตำมทีก่ ำหนด 

5. คำ่รถรับสง่ ไป-กลับ สนำมบนิ-ท่ำเรอื ตลอดจนน ำเทีย่วตำมรำยกำร 
6. ทปิไกดท์อ้งถิน่ 

 

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

สงูขึน้ไป 

2. คำ่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตำมเมอืงตำ่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
3. อำหำรพเิศษทีท่่ำนสัง่เพิม่เตมิกับทำงเรอื 

4. คำ่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส ำรำญ / คำ่ WIFI 
5. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, ค่ำวซีำ่ส ำหรับชำวตำ่งชำต ิ

6. คำ่ใชจ่้ำยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คำ่ซกัรดี ค่ำโทรศัพท ์ค่ำเครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. คำ่ภำษีมลูค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI PACKAGE ON BOARD 

ใช้ได้เฉพาะตอนอยู่บนเรือเท่าน้ัน 


