
 

 
 ลอ่งเรอืสําราญ ทรปิเดยีวเทีย่ว 2 ประเทศ 

มาเลเซยี-สงิคโปร ์
สงิคโปร-์พอรต์คลงั(กวัลาลมัเปอร)์-สงิคโปร ์ 

พักบนเรอื 2 คนื สงิคโปร ์1 คนื 
4 วนั 3 คนื 

บนิโดย Singapore Airlines 
       

+ 
โปรแกรมรวม ตัว๋เครือ่งบนิ เรอืสําราญ รถรับสง่ พรอ้มดว้ยหวัหนา้ทัวรด์แูลตลอดการเดนิทาง 

 
วันเดนิทาง เวลาเรอืออก 

4-7 ธนัวาคม 2562     23.59 น. 
8-11 มกราคม 2563 21.00 น. 
12-15 กมุภาพนัธ ์2563 21.00 น. 
1-4 เมษายน 2563 21.00 น. 

 
 

 

 

 
 

2-Night Kuala Lumpur 
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 
Wed Singapore - 23.59/21.00 
Thu      Port Klang, Malaysia 12.00 23.00 
Fri Singapore 12.00 - 

  

 
 

Genting Dream 



โปรแกรมการเดนิทาง 
วนัที ่1           กรงุเทพฯ-สงิคโปร-์น้ําพแุหง่ความมั่งคั่ง-วดัพระเขีย้วแกว้-Marina Bay Cruise Centre 
06.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิบรเิวณเคานเ์ตอร ์สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES(SQ) เพือ่ทําการ

เชค็อนิสมัภาระและรับตั๋วเดนิทาง 
09.45 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ973 

(บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
  หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

นําทา่นแวะชม นํา้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่(Fountain of wealth) แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่ทา่มกลางหมู่ตกึซันเทคซติี ้
ซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลวา่ความสําเร็จชิน้ใหม่ หมู่  ตกึซันเทค สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็น
โครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบ ลานน้ําพุ และไดส้มัผัสน้ําจะพบโชคดี
และ รํ่ารวยตลอดปี  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูย่่านไชน่าทาวน์ชม วดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพือ่เป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง 
สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ังวางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่าย
ในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร์ (ประมาณ 1500 ลา้นบาท) 
ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ีชัน้ 2-3 เป็นพิพธิภัณฑแ์ละหอ้ง
หนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะ
องคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 
พรอ้มเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง 

18.00 น. เชค็-อนิ ณ ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  
21.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  
21.00 น. เชค็-อนิ ณ ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์(สาํหรับวนัที ่4 ธ.ค. 62)  
23.59 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์(สาํหรับวนัที ่4 ธ.ค. 62)    

ทกุทา่นจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฏของการลอ่งเรอืสากล  
1 ชัว่โมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลงัจากนัน้ทา่นสามารถ รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารหลักจากทีโ่ชวอ์ยู่บน บตัร 
Cruise Card ของท่าน หรือเลอืกรับประทานทีห่อ้งอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาตไิดต้ามอัธยาศัยหลังจากนัน้ชมการ
แสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั(ทา่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งทําการจองรอบโต๊ะที ่Box Office ซึง่ตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรี
สดตามบารต์า่งๆทั่วทัง้ลําเรอืและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน้ําสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีและ
คาสโินจะเปิดใหบ้รกิาร) 
ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกจิกรรมต่างๆทีท่างเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้ทริปจาก Dream Daily หนังสอืพิมพ์
ประจําวนัทีม่รีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี ้

*  หอ้งอาหาร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 
** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ชัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวนัตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 
ทา่นสามารถทานไดไ้มอ่ัน้ 

 
 
 
 

 

 

 

 



วนัที ่ 2       กัวลาลัมเปอร(์พอรต์คลัง),มาเลเซยี 
เชา้/กลางวนั  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้งันี ้
 
*  หอ้งอาหาร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 
** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ชัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวนัตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 
ทา่นสามารถทานไดไ้มอ่ัน้ 

 
12.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืพอรต์คลงั(Port Klang) ประเทศมาเลเซยี  

สําหรับทา่นทีทํ่าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นที่
สะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถ ลงจากเรอืหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บรเิวณท่าเรอื พอร์ตคลังจะมบีรกิาร 
แทก๊ซี ่จากทา่เรอืเขา้ไปในตวั เมอืงกวัลาลมัเปอร(์Kuala Lumpur)อกีดว้ย  

***กรุณากลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สาํหรับทา่นทีทํ่าการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นที่
สะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื และกรุณากลบัถงึเรอื
กอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 
ตวัอยา่ง Shore Excursions คลกิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาํหรับทา่นทีป่ระสงคท์ีจ่ะอยูบ่นเรอื ทา่นสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างเรอืจัดใหห้รอืพักผ่อนไดต้ามอธัยาศยั 
กจิกรรมบนเรอืคลกิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

https://www.dreamcruiseline.com/en-us/plan-your-holiday/cruise-destinations/malaysia/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-/media/5e2dabdde70e4bbc827e4dcf3ff2acdd.ashx
https://www.dreamcruiseline.com/en-us/cruise-experiences/sports-recreation/


หลงัจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรุณาสาํรองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั่วทัง้
ลําเรอื  หลงัจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.00 น. เรอืออกจาก ทา่เรอืพอรต์คลงั(Port Klang), ประเทศมาเลเซยี 
**เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

ชว่งคํา่ เรือจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรือใหท้่านในหอ้งพักของท่าน ใหท้่านนํากระเป๋าเดนิทางของท่านวางไว ้
หนา้หอ้งเพื่อใหพ้นักงานนําลงไปทีท่า่เรือในวันรุ่งขึน้(สิง่ของทีท่า่นจําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋า
ถอื )   
** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจํ่าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก**  
 

วนัที ่ 3       สงิคโปร-์เมอรไ์ลออ้น-Garden by the Bay-Marina Bay Sand 
เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดงันี้ 
*  หอ้งอาหาร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 
** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ชัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวนัตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 
ทา่นสามารถทานไดไ้มอ่ัน้ 

 
12.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  

หลงัจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผ่าน พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ กระเป๋าเดนิทาง
ของทา่นดา้นลา่ง 
นําท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร์โดยรูปปั้นครึ่ง
สงิโตครึ่งปลานี้หันหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า มี ทัศนียภาพทีส่วยงาม โดยมีฉาก
ดา้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ย
หนามทเุรยีน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา่ ซึง่ในอดตีเป็น
ทีต่ัง้ของรัฐสภา ของสงิคโปรปั์จจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตรี การเตน้รํา การ
แสดง ตลก มทีศันยีภาพทสีวยงาม  

จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ แหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ล่าสุดบ นเกาะสงิคโปร ์
GARDEN BY THE BAYอสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะ
สงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง
แห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์
นอกจากนียั้งมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กับ Super tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน 
มไีวส้ําหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร บนยอด
ของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ 
โดยรอบ (ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิตส์ําหรับ Super Tree 8 SGD + และ 2 Domes 28 
SGD) 

นําทา่นเดนิทางสู ่มารนิา่ เบย ์แซนด(์Marina Bay Sands)เป็นอกีหนึ่ง
สญัญลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ทีเ่ป็น complex ขนาดใหญ่ทีร่วมเอา รสีอร์
ทหรู ศูนยก์ารคา้ สวนลอยฟ้า พรอ้มสระวา่ยน้ําขนาดใหญ่ และเป็นจุดชมววิ
เมอืงสงิคโปรม์ุมสงูทีส่วยทีส่ดุจุดหนึง่เลยทเีดยีว ทําใหท้ีน่ี่เป็นสถานทีท่ีคุ่ณ
จะไดใ้ชช้วีติแบบหรูหรามากทีส่ดุในประเทศสงิคโปร ์ประกอบไปดว้ย อาคาร
สงู 55 ชัน้ 3 ตกึทีเ่ป็นหอ้งพักโรงแรม แลว้ประกอบดว้ยอาคารรูปตกึวางอยู่ที่
ดา้นบนสดุของอาคารทัง้ 3 อกีท ีโดยทีช่ัน้บนจะมสีวนและสระว่ายน้ําแบบ 
infinity edge pool ทีเ่ป็นทีส่ดุไม่ใชแ่คใ่นสงิคโปรแ์ตเ่ป็นอันดับตน้ๆของโลก
ดว้ย 



คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร Boon Tong Kee (เมนูข ึ�นช ือ่ ขา้วมนัไก )่ 
ทีพั่ก  Fort Canning Lodge Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่ 4       อสิระชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกทัวรเ์สรมิ-สนามบนิ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

(ไมม่บีร กิารรถ มเีฉพาะรถไปสง่สนามบนิ) อสิระทา่นท่องเทีย่วตามอัธยาศัยตลอดทัง้วัน เชน่ ชอ้ปป้ิง ถนนออร์
ชารด์ ศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําและสนิคา้หลากหลาย อาท ิเชน่ เซ็นเตอรพ็์อยท,์ โรบนิสนั, ลักกีพ้ลาซา่, อเิซตัน
, ตากาชยิามา่, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายจากทั่วโลก ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้แบรนด์
เนมชัน้นําตา่ง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของทีร่ะลกึ ของเลน่เด็กตา่ง ๆ มากมาย  
หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIO ราคาทา่นละ 85 SGD (รวมรถรับสง่) 
**ตอ้งมจํีานวน 20 ทา่นขนึไปเทา่นัน้** 
นําท่านเดนิทางสูโ่ลกเหนือจนิตนาการไปยังดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทงิ ระดับโลก 
ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตา และความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีว ที่ๆ  คุณ และครอบครัว  จะไดพ้บ และ
สมัผัสกับประสบการณ์ใหม่....!!!! ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ !!!!  เปิดฉากความสนุกกับ  ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ  !!! ทีแ่รก
และทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้กับเครือ่งเลน่ 24 ชนดิ โดย 18 ชนดิ เป็นเครือ่งเลน่ทีอ่อกแบบใหม่หรอื
ดดัแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!  แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ 

 เมอืงไซไฟ  ทีส่ดุของรถไฟเหาะรางคู ่ท ัง้หวาดเสยีวและสูงทีสุ่ดในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตร โดยจําลอง 
จากซรีี่ยช์ ือ่ดัง แบทเทลิสตาร  ์กาแล็กตกิา ซึง่ผูเ้ล่นสามารถเลอืกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนุษยห์รือฝ่ายวายรา้ยไซลอน 
กอ่นลงมอืฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย  
โซนอยีปิตโ์บราณ พบกบัเครือ่งเลน่เขยา่ขวญัทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณมัมมีจ่ะคบืคลานใน
ทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้วั  
 โซนเดอะ ลอสต์เวลิด ์หรอืดนิแดนจลุสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลบัไปสูย่คุดกึดําบรรพ ์ หากใครลว่งล้ําเขา้เขตหวงหา้ม 
ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทนัท ีเทา่นัน้ยังไมพ่อ คณุยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผนเสีย่งตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่
วอเตอรเ์วลิด ์!! 
 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์การ์ตนูเรือ่ง 
มาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ ์, มารต์ี,้ เมลแมน , กลอเลยี ทคีอยตอ้นรับคณุ เขา้สูป่่าทบึแหง่นี ้
 โซนนวิยอรก์ สัมผัสเมอืงจําลองนวิยอรก์ เมอืงทีใ่หญ่และเจรญิทีส่ดุในอเมรกิา และตืน่ตาไปกับบรรยากาศแห่งการ
สรา้งภาพยนตร ์การแสดงสเปเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษ ไลท!์  คาเมรา่! แอคช ัน่! สรา้งโดย สตเีวน่ 
สปีลเบริก์  
 โซนฮอลลวีูด้ พบกับ โรงละครสไตลบ์รอดเวย ์และการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ ีจ่ะมายนืปรากฏตัวบนทอ้งถนน
แหง่นี ้ 
 โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ คร ัง้แรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวย ์พรอ้มทัง้ชม ภาพยนตร ์ 3มติ ิเรือ่ง เชร็ค 
ซึง่คณุไม่เคยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ี้เท่านัน้ นอกจากนี้  ยังมมีุม ลดความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบา ๆ เอาใจนัก
กนิ-ดืม่-ชอ้ป กบัรา้นอาหาร บาร ์คลบั ที ่

  และพบกับเครือ่งเลน่ใหม่ลา่สดุ ทรานสฟ์อรเ์มอรส์ เดอะ ไรด ์(Transformers the Ride) สงครามศกึจกัรกล
แบบ 3 มติ ิเป็นเครือ่งเลน่ชนดิเสมอืนจรงิทีจํ่าลองเอาฉากของภาพยนตรด์ังเรือ่งทรานสฟ์อรเ์มอรส์มาใหผู้เ้ลน่เขา้เป็น
สว่นหนึง่กบักองกําลงัเนสเขา้ร่วมกบัฝ่ายออโตบ้อทสทํ์าหนา้ทีพ่ทิกัษ์ปกป้องแหลง่พลังชวีติออลสปารก์จากเหลา่ศัตรูดี
เซ็ปตคิอนส ์

15.00 น. ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ 
ทา่นสามารถแวะชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางทา่อากาศยานชางง ี
(ใกลก้บั Termanl 1) เกดิจากความร่วมมอืของ Changi Airport Group และ 
CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท้ีน่ี่เป็นทัง้ศูนยก์ลางแห่งการบนิ 
การชอ้ปป้ิง และการพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ ซึง่โดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมล้ํา
สมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่ม
ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบชือ่ดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ 
Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่
ปรกึษาในการออกแบบเทอรม์นิอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่  มพีืน้ทีท่ัง้หมด
ราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบง่เป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชือ่มตอ่ไปยังเทอรม์นิอล 1-3 
ได ้โดยจุดกึง่กลางสดุของอาคารจะอลังการดว้ยน้ําตกยักษ์ (Rain Votex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมน้ํีาไหลพร่ังพรูลงมา
จากเพดาน สูแ่อง่น้ําวนขนาดใหญด่า้นลา่ง 

15.30 น. นําทา่นเชค็อนิและโหลดสมัภาระ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
18.35 น. เดนิทางกลบั กรุงเทพ ฯ  โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES(SQ)  เทีย่วบนิที ่SQ978 

 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
20.00  น. คณะเดนิทางกลบัถงึ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 
***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นทําการจอง*** 

วนัเดนิทาง 
4-7 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่) 

 
ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพั่กหอ้งเดยีวกนั 2-4 ทา่น 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเทา่กบัผูใ้หญ)่  

พักเดีย่ว 
ราคาทา่นละ ทา่นที ่1-2 

ราคาทา่นละ 
ทา่นที ่3-4 
ราคาทา่นละ 

เด็กทารก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 
ราคาทา่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง(Inside) 21,900.- 21,900.- 11,900.- 25,900.- 
หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง(Oceanview) 23,900.- 23,900.- 12,900.- 29,900.- 
หอ้งพักแบบมรีะเบยีง(Balcony) 24,900.- 24,900.- 13,900.- 30,900.- 

 
 

วนัเดนิทาง 
8-11 มกราคม 2563  

12-15 กมุภาพนัธ ์2563 
1-4 เมษายน 2563 

ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพั่กหอ้งเดยีวกนั 2-4 ทา่น 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเทา่กบัผูใ้หญ)่  

พักเดีย่ว 
ราคาทา่นละ ทา่นที ่1-2 

ราคาทา่นละ 
ทา่นที ่3-4 
ราคาทา่นละ 

เด็กทารก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 

ราคาทา่นละ 
หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง(Inside) 20,900.- 20,900.- 9,900.- 23,900.- 
หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง(Oceanview) 22,900.- 22,900.- 11,900.- 27,900.- 
หอ้งพักแบบมรีะเบยีง(Balcony) 23,900.- 23,900.- 12,900.- 28,900.- 

 
***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิสเ์รอื SGD 42 /คน/ทรปิ (ชําระบนเรอื)*** 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

INSIDE พัก 1-2 ท่าน OCEANVIEW BALCONY 

Inside พัก 3-4 ทา่น ไดจ้ะเป็นเตยีงแบบ Pullman Bed  
(เตยีงดงึลงมาจากเพดานหรอืขา้งผนังหอ้ง) 

**หอ้งสําหรับพัก 3-4 ทา่น มจํีานวนจํากดั กรณุาตรวจสอบหอ้งพักกอ่น
ทําการจอง** 



เง ือ่นไขการจอง 
1. ชําระคา่มดัจําหลงัจากไดร้บัการยนืยนัการจอง 50% ของราคา หลงัจากไดร้บัการยนืยนั 
2. ชําระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 60 วนั 
3. กรณีวนัเดนิตํา่กวา่ 60 วนั ชําระเต็มจํานวน 100% หลงัจากไดร้บัการยนืยนั 
4. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจํานวนหอ้งวา่งบนเรอื 
5. การไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือาหารบางมือ้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี เนือ่งจากเป็น

การจองแบบกรุป๊ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนั คนืเงนิเต็มจํานวน 100 % 
2. ยกเลกิกอ่นเดนิทางตํา่กวา่ 60-45 วนั คนืเงนิมดัจํา 50 % 
3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วนั เก็บเงนิเต็มจํานวน 100% 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืสาํราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชาํระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสาํราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสาํราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ รวมภาษี ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สงิคโปร-์กรุงเทพฯ สายการบนิตามทีกํ่าหนด 
5. คา่รถรับสง่ ไป-กลับ สนามบนิ-ทา่เรอื ตลอดจนนําเทีย่วตามรายการ 
6. หอ้งพักทีส่งิคโปร ์1 คนื 
7. ทปิสไ์กดท์อ้งถิน่ 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทปิส ์SGD 21 /คน/คนื สําหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื สาํหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป 
2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืสาํราญ / คา่ WIFI 
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สาํหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
หมายเหต ุ
1. สาํหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 
2. สาํหรับเด็กอายตํุา่กวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื(เด็กทารกควรมอีายุอย่างตํา่ 6 เดอืน 7วนั) 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลับ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทาง 
    ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้
    เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพ   
    อากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI PACKAGE ON BOARD 
ใช้ได้เฉพาะตอนอยู่บนเรือเท่านัน้ 



 

 
 
 

 

หนงัสอืเดนิทาง
และวซีา่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นการเดนิทาง 
• ประเทศทีค่ณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทนวาง

แผนการทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 
บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ   SGD   ซึง่สามารถทํารายการผา่น

บัตรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกับบัตร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้
เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 

บาท หากมคีวามจําเป็นทีจ่ะใชจ้า่ยมากกวา่นีต้อ้งแจง้และสําแดงกับเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงทัง้ขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้า่ยบนเรอืตอ้งนําเงนิสดขัน้ตํา่ 150 USD 
(รายละเอยีดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืสําราญ) โดยวนักอ่นเรอื
จะเทยีบทา่วนัสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและทํารายการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ือ้ประกันการเดนิทาง 
อณุหภมู ิ สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง 
เวลาทอ้งถ ิน่     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นีอ้าจมกีาร

เปลีย่นแปลงในแตล่ะวนั ตามเขตน่านน้ําแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้าก
หนังสอืพมิพป์ระจําวนับนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ SGD  
 อัตราเทยีบ 24.40 บาท ตอ่ 1 SGD 
*ตรวจสอบ ณ เมือ่วนัที ่วันที ่15 ม.ิย. 61 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากทา่นใชบ้ตัรเครดติในการชําระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทัีง้กระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง้แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรปู  
(แนะนําใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 
 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  นํา้ด ืม่ บนเรอืมน้ํีาดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด ตอ่วนั 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ
เวลาเป็นไปตามทีเ่รอืกําหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวนั เย็น คํา่จนถงึดกึ
ใหบ้รกิาร สบัเปลีย่นกันตามมือ้อาหารตลอดทัง้วนั หรอืมือ้อาหารเย็นทา่นอาจเลอืก
รับประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอาหารหลักทีจ่ะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทา่น 
โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์ับการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ทา่นที่
ทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบ
หลัง 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืสําราญ Genting Dream 

 

https://www.accuweather.com/


** คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิม่เตมิบนเรอื
สําราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืกําหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม � ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 
� เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนือ่งจากวนัแรกทีทํ่าการเช็คอนิหนังสอืเดนิทาง

ตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 
� ตั๋วลอ่งเรอื 
� ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 
� แบบฟอรม์การลงเรอื 
� เงนิสด/ บัตรเครดติ 
� กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง ประกันอบุัตเิหต ุ
� ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจํ่าเป็น 
� ยารักษาโรค ยาประจําตัว 
� ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม � แวน่ตา, แวน่กันแดด, รม่, หมวก, ครมีกันแดด และเสือ้คลมุกันหนาว เนือ่งจากบนเรอื
อาจมลีมแรง 

� ยาประจําตัว ทีม่รีายละเอยีดกํากับ 
� อปกุรณ์อาบน้ํา ของใชส้ว่นตัว   
� Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์
� ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ํารอง 
� รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 
� หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  
� ชดุวา่ยน้ํา 

สิง่ทีไ่มอ่นญุาต
ใหน้ําข ึน้และลง
เรอื 

• ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกันกับเครือ่งบนิ 
• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 
• ตัวสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน้ 
• เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์
• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว ์
• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย • การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวนัและทีท่า่เรอืเพือ่
รว่มโปรแกรมทรปิกับทางเรอืทีไ่ดทํ้ารายการจองไว ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการ
เชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความรว่มมอื
ทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึง่ทางการได ้

 
 
  



 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืสําราญ  
1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทา่นจะ 
2. ไดรั้บ Cruise Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. นําสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอื
กระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

4. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกับการเดนิทางออก 
โดยสารเครือ่งบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

5. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวนัเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์หอ้งพัก

ทา่นรดูกับเครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปินี ้ของเรอืสําราญ 
6. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืสําราญ กรณุาศกึษา

จดุซอ้มอพยพหนภัียฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 
7. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภัีย หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดัง

ขึน้ ใหไ้ปตามจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไว ้
ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้

ทาง Reception 



ข ัน้ตอนเคลยีคา่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 
1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชําระคา่ใชจ้า่ย ที ่Reception เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอด
คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 
**กรณีชําระบัตรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืกําหนด** 
2. กอ่นวนัสดุทา้ยทีเ่รอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลา
ทีรั่บหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 
 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้
เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอื

จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกับเครือ่งอืน่ได ้
สงวนสทิธิอ์ัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเช็คราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กับเจา้หนา้ทีบ่นเรอื 

(สญัญาณบางพืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 
 

PACKAGE UNIT GDR- SINGAPORE WDR-NANSHA/ 
HONG KONG 

DESCRIPTION RECOMMENDED 
USE 

STANDARD 

1 NIGHT SGD19 HKD125 -Connect to Internet at basic  • Email 
2 NIGHTS SGD38 HKD198 speeds in an affordable manner. • Chat 
3 NIGHTS SGD57 - -Allow 2 devices simultaneously  • Social 

media 
4 NIGHTS SGD76 - for the whole voyage  
5 NIGHTS SGD95 HKD640   

PREMIUM 

1 NIGHT SGD29 HKD168 -Connect to the Internet at prime • Email 
2 NIGHTS SGD58 HKD268 Speeds.   • Chat 
3 NIGHTS SGD87 - -Allow 2 devices simultaneously  • Social 

media 
4 NIGHTS SGD116 - For the whole voyage. • Light media 

streaming 
5 NIGHTS SGD145 HKD840   
24 HOUR SGD39 HKD228 Connect to the Internet at prime 

speeds. 
Allow 1 device for a continuous 24 
hour period only. 

 

  
กรณีทีท่า่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม

ประเทศทีเ่ดนิทาง โดยวนัปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป็นบางชว่งแตห่ากเป็นวนัทีเ่รอืลอ่ง
น่านน้ําสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนีไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 


