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Dream Cruises 

GENTING DREAM 
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 “ เมอร์ไลอ้อน”  “ไชน่าทาวน์ ชม วดัพระเขีย้วแก้ว” 

“ย่านถนนออร์ชาร์ด”  “ รับประทานอาหารค่่าที่ MOOI CHIN”  

ออกเดินทางไปยงั สนามบนิ  ซางฮี สิงค์โปร์ 

** สิงค์โปร์ – บรูไน ** (สนามบิน สิงคโ์ปร์ – สนามบิน บรูไน) 

BI424   SIN-BWN  21:25-23:30   

เขา้ทีพ่กั  The Centrepoint or similar 
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Airbus A320 

 
The Centrepoint  

or similar 
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 “ถ่ายรูป มัสยิดทองค่า เจมส์ อาร์ อัสซานัส โบลเกียห์” 

“มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน” “พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia” 

“ล่องเรือชมหมูบ่้านกลางน้่า” “ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส” 

 “ Dinner *อาหารอินโดนเีซีย*  

เขา้ทีพ่กั  The Centrepoint or similar 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

   

 
 

 

 

 
The Centrepoint   

or similar 
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 “ตลาด Tamu Market”  “อิสตานา นูรัล อีมาน” 

“เยี่ยมชม The Empire Hotel  ” “เยี่ยมชม  Brunei Arts and 

Handicraft Centre” “ เยี่ยมชม  Brunei Maritime” “ช้อปปิ้ง” 

“ ออกเดินทางไปยงั สนามบิน  บรูไน ” 

(สนามบนิบรูไน – สนามบินสุวรรณภูมิ) 

BI519  BWN-BKK  18:30-20:15 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

   

 
 

 

 

 

BI 519 

Airbus A320 

“ ลงเรอื และเตรยีมตวัออกเดนิทางไปยงัสงิคโปร ์” 



 

 
3 

 

 

 

วันที่ 
1 

เช็คอนิท่ีท่าเรือแหลมฉบงั  
เรือออกเดินทางจากประเทศไทย สูน่่านน า้สากล มุ่งหน้าสู ่สิงคโปร์       

11:00น. 
 

20:00น. 

เช็คอินท่ีท่าเรือแหลมฉบงั 
 
เรือออกเดินทางจากสิงคโปร์ สู่น่านน า้สากล มุ่งหน้าสู่ สิงคโปร์       

วันที่ 
2 

เรือออกเดินทางจาก น่านน า้สากล มุ่งหน้าสู ่สงิคโปร์ 

 
00:00 น. 

เรือออกเดินทางจากสิงคโปร์ สู่น่านน า้สากล มุ่งหน้าสู่ สิงคโปร์       
อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั. ท่านสามารถเช็คตารางกิจกรรมและเวลาห้องอาหาร 
ได้จาก Dream Daily 

 
 

 
Genting Dream ขอเชิญท่านสมัผสัความหรูหราอลงัการในมิติใหม่แห่งการเดินทางท่องเท่ียวในฝันท่ีเสมือนล่องลอยอยูบ่นสรวงสวรรค์ กบั
การล่องเรือส าราญขนาดใหญ่ พร่ังพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสามารถตอบโจทย์ให้ทกุท่านอย่างครบครัน Genting Dream จะเนรมิตให้
วนัพกัผ่อนของท่านเป็นวนัท่ีพิเศษสดุๆและจะสร้างความประหลาดใจความประทบัใจให้ท่านและครอบครัวอย่างมิรู้ลมื… 
เรือออกเดินทางจากประเทศไทย ท่าเรือ แหลมฉบงั สู่น่านน า้สากล  มุ่งหน้าสู่   ท่าเรือ Marina สิงคโปร์  
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ทกุท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภยัของท่าเรือตามกฏของการลอ่งเรือสากล 1 ชัว่โมงก่อนเรือออกเดินทาง หลงัจากนัน้ท่าน
สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลกั จากที่โชว์อยู่บนบตัร  Cruise Card ของท่าน หรือเลอืกรับประทาน ที่ ห้องอาหาร บฟุเฟ่ นานาชาติ  
ได้ตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้ชมการแสดงที่ห้องโชว์ หลกั (ท่านที่จะชมโชว์ จะต้องท าการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซึง่ตัง้อยู่โซน Lobbyชัน้ 6) และ
ดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทัว่ทัง้ล าเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั (หลงัจากเรือลอ่งออกสูน่่านน า้สากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทัง้ใน
สว่นของคาสิโนอีกด้วย) ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดงันี  ้

ห้องอาหาร 3 ห้อง ท่ีรวมในแพ็คเก็จ 
@ห้อง Lower Dream Dining   ชัน้ 7 ท้ายเรือ (อาหารจีนและ Semi Western ) 
@ห้อง Upper Dream Dining  ชัน้ 8 ท้ายเรือ (อาหารจีน) 
@ห้อง The Lido Buffet  ชัน้  16 ท้ายเรือ (อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติและมงัสวิรัติ) 

 

 
 

Genting Dream     เรือส าราญในตระกลูของ Dream Cruise สร้างขแึละน าลงทะเลลอ่งในปี  2016  มีความใหญ่โตถงึ 150,659 ตนั มีความสงู
ถงึ  19  ชัน้และจผุู้ โดยสารทัง้หมด 3,352 คนและลกูเรืออีก 2,016 คน มีจ านวนห้องพกัทัง้หมด 1,674 ห้องและ ห้องพกัแบบสวีท 142  ห้อง เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของ ลกูค้าในทกุระดับนอกจากความใหญ่และความจแุบบอลงัการแล้วยงัมาพร้อมกบั ความบนัเทิงและร้านอาหารมากมาย
ให้คณุได้ลิม้ลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว 

กิจกรรมบนเรือ 
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**เรือจะมีใบแจ้ง สถานท่ีและเวลาที่ห้องพกัของทา่นเพื่อให้ทา่นรับหนงัสอืเดินทางคืน** 
เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ทา่นในห้องพกัของทา่น ให้ทา่นน ากระเป๋า 

เดินทางของทา่นวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนกังานน าลงไปท่ีทา่เรือในวนัรุ่งขึน้ 
(สิง่ของท่ีทา่นจ าเป็นต้องใช้ระหวา่งวนัให้ทา่นแยกใสใ่นกระเป๋าถือ) 

*ถ้าทา่นใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ท่ีหน้าห้องพกั * 
 

 
วันที่ 

3 

เรือเทียบท่าท่ีมาริน่าเบย์สงิคโปร์  
“ เมอร์ไลอ้อน”  “ไชน่าทาวน์ ชม วดัพระเขีย้วแก้ว” “ย่านถนนออร์ชาร์ด” 

 “ รับประทานอาหารค ่าท่ี MOOI CHIN”    “ออกเดินทางไปยงัประเทศบรูไน” 

12:00 น. 

 
เรือเทียบท่าท่ี ท่ามาริน่าเบย์ , สงิคโปร์ 
เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสงิคโปร์ หลงัจากทกุท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
กระเป๋าเดินทางของท่านด้านลา่ง หลงัจากนัน้ เดินทางกลบัโดยสวัสดิภาพ 
**กรุณาตรวจสอบสมัภาระของท่านก่อนออกจากทา่เรือ** 
เช็คเอ้าท์และเดินทางสูจ่ดุหมายต่อไป 
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว  มีมคัคเุทศก์ท้องถิ่นพร้อมรถปรับอากาศรอรับคณะ จากนัน้น าท่านชมความงดงาม
ของเมืองสงิคโปร์ให้ท่านได้พบกบัสญัลกัษณ์ของสิงคโปร์ MERLION หรือ สงิโตพ่นน า้ ตัง้อยู่ที่อ่าวมารีน่าให้ท่านได้บนัทกึภาพเป็นท่ีระลกึ  
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น าท่านเดินทางต่อไปยงั ไชน่าทาวน์..ศนูย์รวมทางวฒันธรรมของผู้อพยพชาวจีนในสงิคโปร์ สงิคโปร์มีประชากรที่เป็นคนจีนอยู่อาศยักว่า 
70% ของประชากรทงัหมด อาจเรียกว่าเป็นประเทศของคนจีน เชิญชมความงามของอาคารบ้านเรือนของชาวจีนท่ียงัคงความเป็น
เอกลกัษณ์ได้ในย่านนี ้มรดกทางวฒันธรรมอนัดีงามของชมุชนชาวจีน ตัง้แต่อดีตถงึปัจจบุนั มีร้านค้ามากมาย เลอืกซือ้สนิค้าราคาถกู 
จ าหน่ายทัง้ป้ายอกัษรลายมือพู่กนัจีน สมนุไพรและรังนกในร้านยาจีน จากนัน้ไปนมสัการ เจ้าแม่กวนอมิ ซึง่เป็นวดัอนัศกัด์ิสทิธ์ิ ของ
สงิคโปร์   
 

 
 

น าท่านเดินทางต่อไปยงั วดัพระเขีย้วแก้ว เป็นวดัพทุธนิกายมหายานในไชน่าทาวน์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมในแบบยคุราชวงศ์ถงั ด้วยเงิน  
62  ล้านเหรียญดอลลาร์สงิคโปร์ ใช้เวลาก่อสร้างจนเสร็จประมาณ 2 ปี ภายในวดัแห่งนีเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระทนต์ขององค์พระสมัมาสมั
พทุธเจ้า ซึง่ถกูพบในปี 1980 หลงัการถลม่ของสถปูแห่งหนึ่งในประเทศพม่า ในวดัยงัมีสว่นของพิพิธภัณฑ์ทางพทุธศาสนานิกายมหายาน 
วดัแห่งนีไ้ด้รับความเคารพจากชาวพทุธในสงิคโปร์มาก มีผู้มาปฏิบติัธรรมกนัมากมาย 
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น าท่านเดินทางต่อไปยงั ย่านออร์ชาร์ด แหลง่ช็อปปิง้มีชื่อเสยีงของชาวสงิคโปร์และเป็นถนนท่ีคลาคล า่ไปด้วยผู้คน สวรรค์ของนกัช้อปปิง้
ทัว่โลก เต็มไปด้วยห้างสรรพสนิค้า และโรงแรมชัน้ดีตัง้อยู่เรียงรายสองฝ่ังถนน รวมทัง้ร้านค้ามากมาย ตัง้แต่หวัถนนจรดปลายถนน และมี
ต้นไม้ขนาดใหญ่ปลกูอยู่ตลอดเส้นทางของถนน ชาวสงิคโปร์ถือว่าย่านนี ้คือย่าน City Center ของประเทศ เชิญช้อปปิง้อิสระตามบน
ห้างสรรพสนิค้าชัน้น า พบกบัสินค้าหลากหลายแบรนด์เนมชื่อดงั รุ่นใหม่ลา่สดุจะถกูน ามาวางขายตามห้างสรรพสนิค้าเหลา่นี ้มีตัง้แต่
ราคาแพงหรูเริศ จนถงึราคาย่อมเยา 
แวะรับประทานอาหารค ่าที่ MOOI CHIN  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบนิ สนามบินชางฮี 

เดินทางไปยงัประเทศบรูไน ด้วยสายการบิน รอยลั บรูไน  แอร์ไลน์ 
BI424   SIN-BWN  21:25 - 23:30    

และ เดินทางเข้าท่ีพกั  The Centrepoint or similar  

 
วันที่ 

4 

 “ถ่ายรูป มสัยิดทองค า เจมส์ อาร์ อสัซานสั โบลเกียห์” 
“มสัยิดสลุต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน”  “พิพิธภณัฑ์ Royal Regalia”  

“ลอ่งเรือชมหมู่บ้านกลางน า้” “ลอ่งเรือชม ลงิโพรบอสซสิ” “ Dinner *อาหารอนิโดนีเซีย* 

 รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม และ ออกเดินทาง Full day City Tour 
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จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูป มสัยิดทองค า  Jame Asr Hassanil Bolkiah ในบรรยากาศตอนพลบค ่า ซึง่นบัเป็นวิวที่สวยงามอย่างมากไป
ถ่าย  มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสลุต่านองค์ปัจจบุนั มสัยิดทองค าแห่งนี ้
เป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สดุในบรูไนโดยมีการนาเข้าวสัดใุนการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่โลกอาทิ
เช่นหินอ่อนจากประเทศอิตาล ีแชนเดอเลยีร์ทองค าแท้ขนาดใหญ่ที่สดุในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้ว
เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง,โดมทองค าจ านวน  29  อนั บนัไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29  
ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สลุต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญีฮสัซานลัโบลเกียห์มอูิซซดัดินวดัเดาละห์ซึง่เป็นสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจบุนัของบรูไน 
 

 
 

จากนั้นนาํท่านผ่านชมและถ่ายรูปดา้นนอก มสัยิด Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั สร้างข้ึนโดย สุลต่าน โอ
มาร์ อาลีไซฟุดดินซ่ึงเป็นมสัยิดประจาพระองคข์องสมเดจ็พระมหาราชาธิบดีองคท่ี์28ของบรูไนซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเดจ็พระราชาธิ
บดีองคท่ี์29องคปั์จจุบนัภายในมสัยิดประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบ้ืองสีอยา่งเรียบง่ายเหมาะสมสาหรับสถานท่ีในการสวดมนตข์อ
พรและยงัใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีร์อลักุรอาน มสัยิดแห่งน้ีเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรม
อิตาลี ไดรั้บการขนานนามว่า มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึงมสัยิดแห่งน้ีภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธ์ุไมน้านาชนิดซ่ึง
เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้่าเป็นมสัยิดท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
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จากนัน้เยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์  Royal Regalia  มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่  29  แห่งบรูไน
และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์สลุต่านเอาไว้มากมายอาทิเช่นเคร่ืองเงิน , เคร่ืองทอง มงกฎุ เคร่ืองราชย์และเคร่ืองบรรณาการจากประเทศ
ต่างๆ รวมทัง้ของขวญัจากผู้น าประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สลุต่าน ต่อไป เยี่ยมชม หมู่บ้านริมน า้และ ลอ่งเรือชม ลงิโพรบอสซิส 

 
 

ลอ่งเรือชมหมู่บ้านลอยน า้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก หรือ กมัปงไอเยอร์ ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้บรูไน ว่ากนัว่ามีคนอาศยัอยู่กนัมาอย่างยาวนาน
กว่า  1,300  ปี  เสน่ห์ของกมัปงไอเยอร์  คือ  ศิลปะการสร้างบ้านเรืองแบบพืน้นบัพนัหลงั ปลกูสร้างอยู่บนเสาค า้ยันและเชื่อมต่อกนัด้วย
สะพาน หมู่บ้านกลางน า้นีม้ีทัง้บ้านพกัอาศยั   มสัยิด โรงเรียน   สถานีอนามยั   สถานีต ารวจ   ร้านค้า   ร้านอาหาร ฯลฯ ครบครัน  ในช่วง
ปี ค.ศ. 1482  ถงึ  ค.ศ. 1524   กมัปงไอเยอร์เป็นศนูย์ราชการ   เป็นนครหลวงของจกัรวรรด์ิบรูไน   เป็นท่าเรือท่ีส าคญัของภมูิภาค เป็น
ศนูย์กลางการพบปะของพ้อค้าจากตะวนัตก  จีน  กมัพชูา  และประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ กมัปงไอเยอร์นบัเป็นสถานท่ีที่แสดงให้เห็นถงึ
วฒันธรรมริมน า้ของประเทศนีอ้ย่างชดัเจนที่สดุ  พิเศษ!! น าทกุท่านลอ่งเรือ  River Safari   ชมบ้านเรือนสองฝ่ังแม่น า้ เร่ือยยาวไปจนถงึ
ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น า้   เพื่อชมความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนซึง่เป็นท่ีอาศยัของลงิจมกูยาว   สตัว์ป่าหายากใกล้สญูพนัธ์ 

DINNER   * อาหารอนิโดนีเซีย* 
แม้จะเป็นประเทศเลก็ ๆ แต่ที่น่ีก็มีอาหารที่หลากหลาย มีการผสมผสานกนัของอาหารท้องถิ่น อาหารอินโด อาหารมาเลย์ อาหารจีน   ท า

ให้ออกมาเป็นอาหารที่มีเอกลกัษณ์ 
และที่ส าคญัถกูปากคนไทยเราเสยีด้วยสร้ิานอาหารที่น่ีมีหลากหลายมาก  

และเดินทางเข้าที่พกั The Centrepoint or similar  
 
 

วันที่ 
5 

“ตลาด Tamu Market”  “อสิตานา นรูัล อีมาน” “เย่ียมชม The Empire Hotel  ” 
“เย่ียมชม  Brunei Arts and Handicraft Centre”  “ เย่ียมชม  Brunei Maritime” “ช้อปปิง้” 

บรูไน – สวุรรณภมูิ 

  
 
 



 

 
10 

 

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม และ ออกเดินทาง  City Tour 
จากนัน้ชม Tamu Market น าท่านสมัผสับรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถชีีวิตของชาวบรูไน 

          
 

จากนัน้น าท่านผ่านชมพระราชวงั Istana Nurul Iman พระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุในโลกเป็นท่ีประทบัของสลุต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์
สร้างขึน้เมื่อปีค. ศ. 1984 มีมลูค่า 1.4 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯบนพืน้ท่ี 2,152,782 ตารางฟุตประกอบไปด้วยโดมท าด้วยทองค าห้อง 
1,768 ห้องห้องน า้ 257ห้องสิง่อ านวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งนีคื้อสระว่ายน า้จานวน 5 สระคอกม้าติดเคร่ืองปรับอากาศส าหรับม้า
เพื่อแข่งโปโลขององค์สลุต่านจ านวน  500  ตวัโรงจอดรถขนาด 110 คนัห้องจดังานเลีย้งที่สามารถจคุนได้ถงึ 4,000 คนและสเุหร่าที่จคุน
ได้ 1,500 คนพระราชวงัแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บเหลา่บรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย 
 

   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 
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จากนั้นน าท่านเยีย่มชม The Empire Hotel & Country Club, Brunei  

 
จากนั้นน าท่านชม Brunel' s Arts and Handlerait ใหท่้านไดช้มศิลปะการทอผา้โบราณของบรูไนมีลวดลายประณีต
สวยงามแมว้า่ปัจจุบนัเทคโนโลยจีะเจริญข้ึนมากแต่คนบรูไนก็ยงัอนุรักษศิ์ลปะการทอผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ
เอาไวแ้ละมีการจดัการเรียนการสอนทอผา้ข้ึนในท่ีน้ีดว้ยรับประทานอาหารกลางวนัจากนั้นน าท่านชม 
จากนั้นน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงท่ียายา่ซันคอมเพล็กซ์เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีสาคญัใจกลางเมืองบรูไนมีทั้งสินคา้พื้นเมือง,ของ
โบราณ ไปจนถึงคริสตลัและเคร่ืองประดบัราคาแพงหลงัจากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบินเพือ่นาท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศ
ไทย 

 

เดินทาง
กลบั 

หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินบรูไน “เหิรฟ้าสู่ประเทศ ไทย ” โดยสายการบินรอยลั บรูไน 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 02.45  ชม. /รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน )  
 ( สนามบินบรูไน – สนามบินสุวรรณภมิู )  ดว้ยเท่ียวบิน   BI519  BWN-BKK  18:30  20:15 
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เงือ่นไขการจอง 
1. ช าระมดัจ า 12,500 บาท หลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกัภายใน 3 วนั  

2. (ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 35 วนั) พรอ้มภาษ ี

3. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

 
*** อตัรานีร้วม *** 

1. หอ้งพกับนเรือส าราญ  2  คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้  าการช าระเงินมา) 
2. หอ้งพกัโรงแรมท่ีบรูไนท ์(ระดบั 3 ดาว)  2 คืน ,   
3. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบงั  
4. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั   สิงคโปร์ – บรูไนท ์- กรุงเทพฯ  
5. ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซ่ึงสายการบินมีบริการ น ้าหนกัไม่เกิน  30 กิโลกรัม หากน ้าหนกัหรือจ านวนของกระเป๋า

เกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เชค็อิน 
6. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ, ทวัร์ท่ีบรูไนท ์ และ 

สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ) 
7. เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่

เกิน 70 ปี) 
9. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี 
10. น ้าด่ืมบริการในหอ้งพกั เฉพาะวนัเชค็อิน 1 ขวด/ท่าน 

ช่วงวนัเดนิทาง 

15 – 19 APR 2020 

ค่าบริการ / ท่าน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
ราคาต่อท่าน 

ท่านท่ี 3-4 ของหอ้ง 
(กรณีพกัหอ้งละ 4 ท่าน) 

ไม่รวม ค่าทิปบนเรือ 
(ช าระบนเรือ) 

หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง 21,888.- 17,888.- 21.-SGD/ท่าน/คนื 
หอ้งแบบมีหนา้ต่าง 22,788.- 18,688.- 21.-SGD/ท่าน/คนื 

หอ้งพกัแบบมีหอ้งระเบียง 23,688.- 19,788.- 21.-SGD/ท่าน/คนื 
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*** อตัรานีไ้ม่รวม *** 
 

1. ภาษีท่าเรือ  แหลมฉบงั – สิงคโปร์   THB 2,500  

2. ค่าทิปพนกังานบนเรือ  21.-SGD/ท่าน/ คืน  (ซ่ึงเป็นธรรมเนียมสาํหรับการล่องเรือสาํราญ)  

3. ค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินสิงคโปร์ ท่านละ 10 SGD / ต่อท่าน 
4. ค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินบรูไนท ์ท่านละ 14 SGD / ต่อท่าน 
5. ค่าทวัร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด 
6. ค่าอาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกบัทางเรือ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์
8. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสาํหรับชาวต่างชาติ 
9. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

**** หมายเหตุ    **** 
1. โปรแกรม ราคา และเวลาท่ีระบุ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. กรุณาตรวจสอบว่า หนงัสือเดินทางของท่านมีอายเุหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน 
3. สาํหรับผูมี้ครรภท่ี์มีอายคุรรภไ์ม่เกิน 24 สัปดาห์ ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ พร้อมใบรับรองจากแพทย ์ 
( ภาษาองักฤษ )ก่อนการเดินทาง 
4.สงวนสิทธ์ิสาํหรับเดก็อายตุ ํ่ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตใหข้ึ้นเรือ 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ 
1. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทัฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิร์มเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
2. การชาํระค่าบริการ 
    2.1 กรุณาชาํระเตม็จาํนวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมชัน่มีหอ้งพกัในจาํนวนจาํกดั 
3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการชาํระเงิน 

3.1    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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3.2   กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

3.3   กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

สาํคญั!! บริษทั ทาํธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศท่องเท่ียวโดยผดิกฎหมาย
และในขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหัวหนา้ทวัร์และมคัคุเทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆ ไดท้ั้งส้ิน 
3.4  เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง 

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

 
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิ, 

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


