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รหสัโปรแกรม : 14266 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
*** โปรแกรม GDCT08091SQ  ล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 4วัน 3 คืน  
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วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - ท่ำเรือ Marina Center –   ลงเรือ Genting Dream   

07.30 น. พร้อมกนั ณ สนำมบิน สุวรรณภูมิ  พบเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก พร้อมจดัเกบ็สัมภาระเช็คอิน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

09.40 น. เดินทางสู่ สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สำยกำรบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่  

                    SQ 973 บริกำรอำหำรบนเคร่ือง 

 
13.05 น. เดินทำงถึง สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระ 

 
15.30 น. บริกำรน ำท่ำนลงทะเบียน ณ. ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center จำกน้ันน ำท่ำนเช็คอนิ ขึน้เรือส ำรำญ  Genting Dream  เรือสำรำญที่ทันสมัย

ทีสุ่ดในเอเชียล ำหนึ่ง  

                             *** ก่อนเวลำเรือส ำรำญออกจำกท่ำ ขอเชิญทกุท่ำนร่วมกจิกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซ่ึงเป็นหนึ่งในกฎกำรเดินเรือสำกล 

โดยเม่ือมีประกำศจำกทำงเรือ ให้ทกุท่ำนไปยังจุดรวมพลตำมทีก่ ำหนดไว้บนบัตรขึน้เรือ (SeaPass) ของท่ำน *** 

 บรกิารอาหารทกุมือ้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

17.00 น. ***** เรือออกเดินทำงสู่น่ำนน ำ้สำกล มุ่งสู่ประเทศมำเลเซีย ***** 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 *** Casino ใหบ้ริการหลงั 24.00 น.*** 

วันทีส่อง   เรดัง ประเทศมำเลเซีย  

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้า   

                        กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบใุนรายการเนวเิกเตอร์) 
11.00น.           เรือส าราญเทียบทา่ ณ  เรดัง ประเทศมาเลเซีย อิสระลงทอ่งเท่ียวหรืออยู่บนเรือ* 
                    *** ส าคัญมาก กรุณาวางแผนในการท่องเท่ียวอย่างระมัดระวัง หรือ ซือ้ ออฟชั่นทัวร์จากเรือ จะดีท่ีสุด *** 

 
                   *** ในกรณีท่านอยู่บนเรือ ท่านสามารถร่วมกจิกรรมและรับประทานอาหารได้ตามปรกต ิ*** 

12.00น.          รับประทานอาหาร กลางวัน 

 
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีท่ีทา่นอยู่บนเรือ) 

                         ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั  

                         (กิจกรรมตามท่ีระบใุนรายการเนวเิกเตอร์) 

     ***  ชมการแสดงโชว์ทีห้องโชว์หลักชัน 7 ซึงจะโชว์สองรอบ ด้วยกัน คือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 

20.00น.          เรือ ออกจากทา่เรือ เรดัง  มาก่อนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
                                    *** Casino ให้บริการหลงั 24.00 น.*** 

วันทีส่ำม   สีหนุวิว ประเทศกมัพูชำ  

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้า   

                        กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบใุนรายการเนวเิกเตอร์) 
11.00น.           เรือส าราญเทียบทา่ ณ  สีหนุวิว ประเทศกัมพูชา อิสระลงทอ่งเท่ียวหรืออยู่บนเรือ* 
                    *** ส าคัญมาก กรุณาวางแผนในการท่องเท่ียวอย่างระมัดระวัง หรือ ซือ้ ออฟชั่นทัวร์จากเรือ จะดีท่ีสุด *** 

 
                   *** ในกรณีท่านอยู่บนเรือ ท่านสามารถร่วมกจิกรรมและรับประทานอาหารได้ตามปรกต ิ*** 

12.00น.          รับประทานอาหาร กลางวัน(ในกรณีที่ท่านอยู่บนเรือ) 
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17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีท่ีทา่นอยู่บนเรือ) 

       ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบใุนรายการเนวเิกเตอร์) 

19.00น.          เรือ ออกจากทา่เรือ สีหนุวิวล์  มาก่อนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
                                    *** Casino ให้บริการหลงั 24.00 น.*** 

วันทีส่ี่   ท่ำเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย  

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้า   

                        กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบใุนรายการเนวเิกเตอร์) 
09.00น.           เรือส าราญเทียบทา่ ณ  ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย อิสระลงทอ่งเท่ียวหรืออยู่บนเรือ* 

 
10.00น.          รับประทานอาหาร กลางวัน 

                      *** Check Out ค่าใช้จ่ายส่วนตัว *** 
                      *** เดนิทางสู่กรุงเทพด้วยรถตู้ปรับอากาศ คันละ 6-8 ท่าน พร้อมกระเป๋า *** 

                      *** แวะจุดพักรถ มอเตอร์เวย์ เพื่อเข้าห้องน า้ และซือ้ของฝากของที่ระลกึ *** 

15.00 น.         เดนิทางสู่กรุงเทพ  ณ.จุดนัดหมาย สถานนีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี     

                     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

                    *** หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุ เหลือ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เท่านั้น *** 

ในกรณีทีท่่ำนถูกปฏิเสธกำรขึน้โดยเจ้ำที่เรือ ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินโดยเฉพำะ พำสปอร์ตต่ำงด้ำว 

8-11 Sep 19 
อตัรำค่ำบริกำร*ไม่รวมค่ำทปิเรือ (คณะเดินททำงขั้นต ่ำ20 ท่ำน) 

ห้องไม่หน้ำต่ำง ห้องมีหน้ำต่ำง ห้องมีระเบียง 

          พักท่ำนที่ 1-2  -           -    19,999 - 
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อัตรำน้ีรวม 
1.  ค่าหอ้งพกับนเรือแบบที่ท่านเลือก 4 คืน 
2.   ค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามที่ระบุในรายการ  
3.   ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ พร้อมอาหารบนเคร่ือง น ้าหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม 
4.   ค่ารถรับส่งสนามบินสิงคโปร์ ท่าเรือมารีน่า / ท่าเรือแหลมฉบงั-กรุงเทพ 
5.   ค่าประกนัอบุติเหตุ  
6.   ไกดท์อ้งถิ่นประสานงานท่ีสิงคโปร์ 
อัตรำน้ีไม่รวม 
1. ค่ำทิปเรือ 63 SGD/ท่ำน (ช ำระบนเรือ) 
2. ไม่รวมค่ำภำษีท่ำเรือ 2,500 บำท/ท่ำน ช ำระเม่ือจอง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีดฯลฯ 
4. ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ/ ค่าท่องเที่ยว ณ.จุดจอด มาเลเซีย กมัพูชา และ ไทย 
5. ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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***หมำยเหตุ : ส ำคญัมำก 

1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภไ์ม่เกิน 24 สัปดาห์ สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภเ์กิน 24 สัปดาห์ 
ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารให้กบัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตามเง่ือนไข
ดงักล่าว 

2. เดก็อายตุ  ่ากว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้
เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง 
1. ช าระเงิน 10,000 บาท ณ วนัจอง 
2. พร้อมส าเนาหนา้พาสปอร์ต เพื่อท  าการจองเรือ และตัว๋เคร่ืองบินเน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 


