
 

                                                                                                                

                                                           

                                             THEWA TRAVEL & SERVICE CO., LTD. 
                                              506/199 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
                                                    Tel : (662) 158-9203-8 ,081-562-3288  Fax: (662) 158-9209    

        TAT.11/04268                              www.thewatourism.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม  :   สิงคโปร์ – พอร์ตคลงั – สิงคโปร์ 3 วนั 2 คืน 
สายการบิน   :   Tiger Air  เดินทางเชา้กลบัดึก 
จุดเด่นของทวัร์ :        ออกในนามกลาง " CRUISE EXPRESS "  เร่ิมเดินทางตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน59-มีนาคม60     

จุดเด่น อาหารครบทุกม้ือ  รวม เท่ียวตามจุดจอดครบ ไม่ตอ้งซ้ือออฟชัน่ทวัร์เพ่ิม ทุกจุดจอด* 
พอร์ตคลงั KL (ตามตารางเรือ) และรวมเท่ียวท่ีสิงคโปร์แลว้ มีไกด์ทอ้งถ่ินพูดไทย รถรับส่ง ภาษี
ท่าเรือ ค่า Gantuity (ทิปบริการพนกังานเรือ) ค่ารถรับส่งน าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

จุดจอด : พอร์ตคลงั KL (มาเลเซีย) 
โรงแรม  : พกับนเรือ 2  คืน ( หอ้งละ 2 ท่าน ) 
เมนูพเิศษ : ขา้วมนัไก่  Boon Tong Kee  
วนัทีเ่ดนิทาง : พธุ – ศุกร์ 

ก าหนดการเดนิทาง 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาเร่ิมต้นที ่

แบบไม่มหีน้าต่าง แบบมหีน้าต่าง แบบมรีะเบียงส่วนตวั 

16-18 พฤศจกิายน 59 ,  30 พฤศจกิายน -
1 ธันวาคม 59 

28,500 31,000 36,900 

14-16 ธันวาคม 59 27,900 30,500 37,900 

28-30 ธันวาคม 59* 
กรุณาเช็คทีน่ั่งก่อนล่วงหน้า 45วนั* 

31,500* 34,000* 39,900* 

11-13,25-27 มกราคม 60 28,500 31,000 36,900 

8-10,22-24 กมุภาพนัธ์ 60 28,500 31,000 36,900 

8-10,22-24 มนีาคม 60 28,500 31,000 36,900 

*** หอ้งประเภท ไม่มีหนา้ต่าง เป็นหอ้งท่ีมีการจองล่วงหนา้สูงสุด กรุณาวางแผนการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 90 วนั*** 
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สัมผสัการล่องเรือท่องเทีย่วอย่างมีระดับ 
โดยทมีงานทวัร์เรือมืออาชีพน าท่านท่องเทีย่วในสิงคโปร์ 

สัมผสัอาหารขึน้ช่ือ เที่ยวตึกแฝดกวัลาลมัเปอร์ 
ให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือส าราญในราคาทีท่่านเอือ้มถึง 

พกับนเรือ STAR CRUISE GEMINI 2 คืน 
โดยสายการบิน Tiger Air 

 
 ก าหนดวนัเดนิทาง :  พฤศจกิายน 59 – มนีาคม 60      CODE : SC1611 SGJ*BKK    

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน  –น า้พุแห่งความมัง่คัง่   –  GARDEN BY THE BAY  
                     ท่าเรือ  HarbourFront Centre  -  เรือซูเปอร์สตาร์ เจมไิน 

07.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ พบเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก พร้อมจดัเก็บสมัภาระเช็คอินการ

เดินทาง 

09.05 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน TIGER AIR เทีย่วบินที ่ TR 2103 

*** เน่ืองจากเป็นสายการบิน Low Cost จึงอาจมกีารปรับเปลี่ยนสายการบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทาง Cruise Express 

อาจเปลี่ยนสายการบินที่สามารถท าโปรแกรมที่สัมพันธ์กับการล่องเรือได้ โดยที่ทางทีมงานจะเลือกสายการบินที่

ใกล้เคยีงกนัมากทีสุ่ดเพ่ือความสะดวกของลูกค้าโดยจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั*** 

12.40 น. เดนิทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับสมัภาระ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ขา้วมนัไก่ Boon 

Tong Kee 
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บ่าย น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอร์ไลอ้อน สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าว

มาริน่า มีทศันียภาพท่ีสวยงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ย

หนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมววิริมแม่น ้ าสิงคโปร์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  น ้าพุแห่งความมั่ง

คั่ง ( Fountain of wealth ) ถูกสร้างอยูบ่ริเวณตรงกลางของตึกทั้ง 5 ของ Suntec city มีลกัษณะเป็นเหมือนวงแหวนอยู่

วงหน่ึง ซ่ึงไดถู้กจดัใหเ้ป็นน ้ าพท่ีุใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบน

เกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านไดช่ื้นชมกบั 

ตน้ไมน้านาพนัธ์ุ มีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร 

บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  (รวมค่าข้ึนลิฟต์ส าหรับ Super 

Tree เรียบร้อยแลว้) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Harbour Front Centre 

*** เน่ืองจากเรือ จะมาถึงท่าเรือ เวลา19.00 น.และเร่ิมบริการอาหารเยน็เวลา 19.30 น. ท่านสามารถรับประทานอาหาร

รองท้องได้ทีท่่าเรือได้ตามอธัยาศัย ซ่ึงมบีริการอาหารให้ท่านเลือกหลากหลายเมนู ร้านค้า และ ท่านยงัสามารถช็อปป้ิง

ทีห้่างสรรพสินค้าทีอ่ยู่ใกล้เคยีงได้อกีด้วย*** 

18.30 น. น าท่านลงทะเบียน สู่ เรือส าราญ ซูเปอร์สตาร์ เจมไิน (SUPERSTAR GEMINI) เชิญท่านพบกบัความอลงัการยิง่ใหญ่

ของเรือ พร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก ความบนัเทิงระดบัโลก อาหารม้ือค ่าอนัเลิศรสมากกวา่ 6 แห่งบนเรือ 

เตม็อ่ิมกบัอาหารวนัละ 4 ม้ือ และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบนัเทิงต่างๆของเรือส าราญระดบัโลก กบั

กิจกรรมมากมายท่ีรอใหท่้านไดส้มัผสั 

19.30 น.  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือ  

จากนั้นเชิญท่านอิสระพกัผอ่น หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือ รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการร้องเพลงและเตน้ระบ า 

  23.59 น. เรือออกเดนิทางสู่ พอร์ตคลงั KL 

ทีพ่กั  พกับนเรือ SUPERSTAR GEMINI 

 

วนัทีส่อง พอร์ตคลงั ประเทศมาเลเชีย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอธัยาศัย  

จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออก

ก าลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun dance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness 

Center, และผ่อนคลายไปการบริการเสริมที่ Hydro-massage spa และ 

ร่วมกจิกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ  
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บ่าย เรือส าราญเทยีบท่า ณ พอร์ตคลงั ประเทศมาเลเซีย  

15.00 น.  น าท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกวัลาลมัเปอร์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งข้ึนท่ีบริเวณท่ีแม่น ้ า 2 สายตดักนั ซ่ึงเป็นแหล่งแร่
ดีบุกชั้นดีของโลก ผา่นชม อนุสาวรีย์ทหารอาสา TUGU NEGARA เพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์ การสูร้บ ไดแ้ก่ สงครามโลก
คร้ังท่ี 1 และ 2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะท่ี ซ่ึงตั้งอยูต่รงขา้มกบั เมอร์เดก้า สแควร์ ซ่ึงเป็นจตัุรัสท่ีร าลึกถึงวนัท่ี
มาเลเซียไดฉ้ลองเอกราช พน้จากประเทศในเครือจกัรภพ ชมทศันียภาพของสญัลกัษณ์อนัดบั 1 ของกวัลาลมัเปอร์ ตกึ
แฝดปิโตรนาส ท่ีสูงท่ีสุดในโลกท่ี 452 เมตร ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางกรุงกวัลาลมัเปอร์ หรือท่ีเรียกวา่ KLCC จากนั้นใหท่้าน
อิสระชอ็ปป้ิงท่ี ห้างซูเรีย เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั 

18.30 น.  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

20.00 น.  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่ ท่าเรือพอร์ตคลงั 

ส าหรับท่านท่ีไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไวบ้ริการท่าน  

 18.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

                             เตม็อิม่ กบัอาหารสไตล์ยุโรป หรือ อาหารจนี ตามห้องทีท่่านเลือกรับประทานอาหาร ชมการแสดงอนัอลงัการ หลงัมื้อ

อาหารทุกคืนที่โรงละคร “Festival”, หรือช็อปป้ิงสินค้าที่ระลึกและแบรนด์ดัง, รวมไปถึงการร่ืนเริงกับการร้องเพลง

และเต้นระบ า, หรือเส่ียงดวงกับ CASINO และตบท้ายด้วยการวาดลีลาแดนซ์กระจายทีผ่บั Rock Star Disco จากนั้น

เชิญท่านอสิระพกัผ่อน 

20.00 น. เรือออกเดินทางกลบัสู่ สิงคโปร์  

23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

จากนั้นให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัย  

ทีพ่กั พกับนเรือ SUPERSTAR GEMINI 

วนัทีส่าม สิงคโปร์  - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ  

จากนั้นใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั บนเรือท่านจะไดพ้บกบัความบนัเทิง 

ท่ีหลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น การออกก าลงักายรับอรุณในตอนเชา้หรือ Sun dance, จ๊อกก้ิงบนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่น

ท่ีห้อง Pompeii Spa and Fitness Center, และผ่อนคลายไปการบริการเสริมท่ี Hydro-massage spa และ ร่วมกิจกรรม

บนเรือ (ดูจาก Star Navigator) 

15.00 น. เรือเทยีบท่า Harbour Front Centre สิงคโปร์ ผา่นพิธีการต่างๆรับสมัภาระ 

16.00 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอินสมัภาระโดยเจา้หนา้ท่ีสายการบิน Tiger Air 

17.30 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Tiger Air เทีย่วบินที ่TR 2112 
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                    *** เน่ืองจากเป็นสายการบิน Low Cost  จงึอาจมกีารปรับเปลี่ยนสายการบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทาง Cruise Express 

อาจเปลี่ยนสายการบินที่สามารถท าโปรแกรมที่สัมพันธ์กับการล่องเรือได้ โดยที่ ทางทีมงานจะเลือกสายการบินที่

ใกล้เคยีงกนัมากทีสุ่ดเพ่ือความสะดวกของลูกค้าโดยจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั*** 

18.55 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

   

 
*** หนงัสือเดินทางตอ้งมีอาย ุเหลือ ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เท่านั้น *** 

ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผิดชอบหากหนงัสือเดินทางเหลืออายไุม่ครบก าหนดการเดินทาง 

ในกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธการขึน้เรือโดยเจ้าหน้าทีเ่รือ ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินโดยเฉพาะพาสปอร์ตต่างด้าว 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ราคาเร่ิมต้นที ่

แบบไม่มหีน้าต่าง แบบมหีน้าต่าง แบบมรีะเบียงส่วนตวั 

16-18 พฤศจกิายน 59 
30 พฤศจกิายน -1 ธันวาคม 59 

28,500 31,000 36,900 

14-16 ธันวาคม 59 28,500 31,000 36,900 

28-30 ธันวาคม 59* 
กรุณาเช็คทีน่ั่งก่อนล่วงหน้า 45วนั* 

31,500* 34,000* 39,900* 

11-13,25-27 มกราคม 60 28,500 31,000 36,900 

8-10,22-24 กมุภาพนัธ์ 60 28,500 31,000 36,900 

8-10,22-24 มนีาคม 60 28,500 31,000 36,900 

 
อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบิน Tiger Air   
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*** เน่ืองจากเป็นสายการบิน Low Cost จึงอาจมีการปรับเปลี่ยนสายการบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทาง Cruise Express อาจ

เปลี่ยนสายการบินที่สามารถท าโปรแกรมที่สัมพันธ์กับการล่องเรือได้ โดยที่ทางทีมงานจะเลือกสายการบินที่ใกล้เคียงกันมาก

ทีสุ่ดเพ่ือความสะดวกของลูกค้าโดยจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั*** 

2. ค่าหอ้งพกับนเรือตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง)  
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ  
5. รวมค่าภาษีท่าเรือ พอร์ตคลงัKL  2,140 บาท และ ค่า Gantuity (ทปิบริการพนักงานเรือ) 1,000 บาท 
6. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมี

การตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
8. ส าหรับลูกค้า 20 ท่านขึน้ไป ม ีเอสคอร์ต ดูแลตลอดการเดนิทาง  ในกรณีลูกค้าเดนิทาง ตั้งแต่ 10-19 ท่าน จะมไีกด์ท้องถิ่นพูดไทย

คอยให้บริการในประเทศสิงคโปร์ – มาเลเซีย 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ  
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว  
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
8. ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ สิงคโปร์  ( 250 บาท) ค่าทิป ไกดท่์องถ่ินและคนขบัรถ พอร์ตคลงั KL ( 100 บาท) ส าหรับ

หวัหนา้ทวัร์ไทย ESCORT (500 บาท)  *** รวม 850 บาท *** 
 
หมายเหตุ : ส าคญัมาก 

1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภไ์ม่เกิน 18 สปัดาห์ สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภเ์กิน 
18 สปัดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่
ตรงตามเง่ือนไขดงักล่าว  

2. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้ 
3. ราคารวมค่าห้องพกั , กิจกรรมสันทนการบนเรือ และค่าอาหาร (สามารถเลือกทานได้ 1 ห้องอาหารในแต่ละม้ือ) -Mariners 

Buffet (บุฟเฟต์นานาชาติ) ชั้น 9 กลางเรือ -Bella Vista (อาหารจีน หรือ อาหารตะวนัตก Set Menu) ชั้น 9 ท้ายเรือ -Dynasty 
(อาหารจีน Set Menu) ชั้น 11 ท้ายเรือ (ในระหว่างม้ืออาหารจะมีน ้ าด่ืมเป็นน ้ าเปล่าให้บริการเท่านั้ น นอกเหนือจากน้ีเป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ อาทิ น ้ าอดัลม เบียร์ ไวน์ ค่าใชจ่้ายจะอยูใ่นความรับผิดชอบของท่านท่ีสัง่เพ่ิม)  
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4. การแสดงรอบปกติทุกคืนท่ี Galaxy of the Star วนัละ 2 รอบ 
1. หอ้งอาหารท่ีไม่รวมในค่าหอ้งพกั - ห้อง Oceana Barbecue ชั้น 12 กลางเรือ   -  ห้อง Blue Lagoon ชั้น 11 กลางเรือ / ห้อง 

Taipan ชั้น 11 ทา้ยเรือ  
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ัง่ 

1. มดัจ าท่านละ 15,000 บาท พร้อมสลิปการโอนเงินและหนา้หนงัสือเดินทาง  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน เงินมดัจ า ทั้งหมดในทุกกรณี  
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี  
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 


