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รหสัโปรแกรม : 14267 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
*** โปรแกรม DCCO20051GD  ล่องเเรือส ำรำญ Genting Dream 5วัน 4 คืน  

ก ำหนดวันเดินทำง : 20-25 May , 12-17 Aug 19 

วันแรก  สิงคโปร์  -ท่ำเรือ Marina Center –   ลงเรือ Genting Dream   

                   **** อิสระท่านเลือกสายการบินจากกรุงเทพ ตามอธัยาศยั **** 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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           สายการบนิ             เที่ยวบนิ            ดอนเมือง               สงิคโปร์ 
 Air Asia             FD 359            07.00            10.25 
 Thai Lion Air             SL 100            07.40            11.20 
 Nok Scoot             TR 609            08.40            12.10 

  10.25-12.10 น.เดินทำงถึง สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระ 

                   *** อสิระท่ำนเดินทำงจำกสนำมบิน ชำงฮี สิงคโปร์ตำมอธัยำศัย ***   

13.00 น. เชิญท่ำนลงทะเบียน ณ. ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Centerจำกน้ันน ำท่ำนเช็คอนิขึน้เรือส ำรำญGenting Dream  เรือสำรำญที่ทันสมัยที่สุดใน

เอเชียล ำหนึ่ง 

 
                   *** ก่อนเวลำเรือส ำรำญออกจำกท่ำขอเชิญทกุท่ำนร่วมกจิกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซ่ึงเป็นหนึ่งในกฎกำรเดินเรือสำกลโดยเม่ือ

มีประกำศจำกทำงเรือให้ทกุท่ำนไปยังจุดรวมพลตำมทีก่ ำหนดไว้บนบัตรขึน้เรือ (SeaPass) ของท่ำน*** 

บริกำรอำหำรทกุมื้อ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 
21.00 น. ***** เรือออกเดินทำงสู่น่ำนน ำ้สำกล มุ่งสู่ประเทศมำเลเซีย ***** 

 
          ชมการแสดงโชว์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบใุนรายการเนวิเกเตอร์) 

                                 *** Casino ใหบ้ริการหลงั 24.00 น.*** 

วันทีส่อง   น่ำนน ำ้สำกล 

   07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า   

                     กจิกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กจิกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์)

 
   11.00-13.30 น.  รับประทานอาหาร กลางวัน (ณ.ห้องอาหารบนเรือ) 
                       กจิกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กจิกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
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17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น (ณ.ห้องอาหารบนเรือ)  

         ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบใุนรายการเนวิเกเตอร์) 

                                                 *** Casino ให้บริการหลงั 24.00 น.*** 

วันทีส่ำม   เกำะสมุย ประเทศไทย  

07.00น.           เรือส าราญเทียบทา่ ณ  เกาะสมุย ประเทศไทย อิสระลงทอ่งเท่ียวหรืออยู่บนเรือ* 
07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้า   

                       กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบใุนรายการเนวเิกเตอร์) 
                    *** ส าคัญมาก กรุณาวางแผนในการท่องเท่ียวอย่างระมัดระวัง หรือ ซือ้ ออฟชั่นทัวร์จากเรือ จะดีท่ีสุด *** 

 
                   *** ในกรณีท่านอยู่บนเรือ ท่านสามารถร่วมกจิกรรมและรับประทานอาหารได้ตามปรกต ิ*** 

12.00น.          รับประทานอาหาร กลางวัน (ในกรณีที่ท่านอยู่บนเรือ) 

 
16.00น.          เรือ ออกจากท่าเรือ เกาะสมุย มาก่อนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 

17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีท่ีทา่นอยู่บนเรือ) 

         ชมการแสดงโชว์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบใุนรายการเนวเิกเตอร์) 

                                            *** Casino ให้บริการหลงั 24.00 น.*** 

วันทีส่ี่ เรดัง ประเทศมำเลเซีย 

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้า   

                        กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบใุนรายการเนวเิกเตอร์) 
09.00น.           เรือส าราญเทียบทา่ ณ  เรดัง ประเทศมาเลเซีย อิสระลงทอ่งเท่ียวหรืออยู่บนเรือ* 
                    *** ส าคัญมาก กรุณาวางแผนในการท่องเท่ียวอย่างระมัดระวัง หรือ ซือ้ ออฟชั่นทัวร์จากเรือ จะดีท่ีสุด *** 

                  *** ในกรณีท่านอยูบ่นเรือ ท่านสามารถร่วมกจิกรรมและรับประทานอาหารไดต้ามปรกติ *** 
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12.00น.          รับประทานอาหาร กลางวนั (ในกรณีท่ีท่านอยู่บนเรือ)                  

   
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีท่ีทา่นอยู่บนเรือ) 

20.00น.          เรือ ออกจากท่าเรือเรดัง มาก่อนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 

           ชมการแสดงโชว์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบใุนรายการเนวิเกเตอร์) 

                                                  *** Casino ให้บริการหลงั 24.00 น.*** 

วันทีห้่ำ สิงคโปร์  

บริกำรอำหำรทกุมื้อ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 
ใหท่้าน พกัผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกจิกรรมบนเรือ 

 
13.00 น. เรือเทยีบท่ำ ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Centerผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ 

 (ส้ินสุดกำรให้บริกำร) 

                       **** อิสระท่านเลือกสายการบินจากสิงคโปร์ ตามอธัยาศยั ****                        
           สำยกำรบิน             เทีย่วบิน            สิงคโปร์            ดอนเมือง 
 Air Asia             FD 350            20.40            22.05 
 Thai Lion Air             SL 105            20.30            22.05 
 Nok Scoot             TR 868            22.20            23.45 
           สายการบนิ             เที่ยวบนิ            สงิคโปร์           สุวรรณภูมิ 
 Thai Airway             TG 410            20.50            22.10 
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Date 12-17 Aug 19 

 

Date 20 Oct 19 
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อตัรำนีร้วม 
1.  ค่าหอ้งพกับนเรือแบบท่ีท่านเลือก 4 คืน 
2.   ค่าอาหารและกจิกรรมต่างๆ บนเรือตามท่ีระบุในรายการ 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำทปิเรือ 84 SGD/ท่ำน (ช ำระบนเรือ) 
2. ไม่รวมค่ำภำษีท่ำเรือ 1,600 บำท/ท่ำน ช ำระเม่ือจอง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีดฯลฯ 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ/ ค่ำท่องเทีย่ว ณ.จุดจอด มำเลเซียและไทย 
5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก  ากบัภาษี) และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
7.   ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 
***หมำยเหตุ : ส ำคญัมำก 

1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภไ์ม่เกนิ 24 สัปดาห ์สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์เกนิ 24 สัปดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได ้
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตามเง่ือนไขดงักล่าว 

2. เด็กอายุต ่ากว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 
1. ช าระเงิน 100 % ณ วนัจอง 
2. พร้อมส าเนาหนา้พาสปอร์ต เพ่ือท าการจองเรือ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 
 


