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Genting Dream Singapore Summer 
โปรแกรมทวัร์ ล่องเรือส ำรำญ ประเทศสิงคโปร์ 

สิงคโปร์ เรดงั สมุย แหลมฉบงั 4วนั 3คืน 
เดนิทำงวนัที ่7 – 10 ตุลำคม 61 

*** โปรแกรมGDCF07101FD ล่องเรือGenting Dream4 วนั 3 คืน 

ก ำหนดวนัเดินทำง :   7 – 10 ตุลำคม 61 

วนัแรก ดอนเมือง – สิงคโปร์ – ท่ำเรือ Marina Center  – ลงเรือ Genting  Dream 

05.00 น. พร้อมกนั ณ สนำมบินดอนเมือง พบเจ้ำหน้ำทีค่อยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

 พร้อมจัดเกบ็สัมภำระเช็คอนิ 

07.00 น. เดินทำงสู่ สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย เทีย่วบินที ่FD359 
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10.25 น. เดินทำงถึง สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ ผ่ำนพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมืองรับสัมภำระ 

  น ำท่ำนชมและถ่ำยรูปกบั Merlion สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ สมควรแก่เวลำเดินทำงต่อ 

12.00 น.        รับประทำนอำหำรกลำงวนั (ข้ำวมันไก่ บุนทงกี)่ 

บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนสู่ ย่ำนไชน่ำทำวน์ เพ่ือสัมผัสชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวจีนในประเทศสิงคโปร์และให้ท่ำนได้

สักกำระเจ้ำแม่กวนอิมศักดิ์สิทธ์ิ ที่วัดพระเขีย้วแก้วหรือBuddha Tooth Relic Temple วัดนี้ทำงสิงคโปร์ใช้

ทุนทรัพย์สร้ำงมหำศำลประมำณ 99 ล้ำนดอลลำร์ จนได้วัดศิลปกรรมจีนสมัยรำชวงศ์ถัง ผสมผสำนกับ

ศิลปะมันดำลำ (ภำพวำดผังโลกสวรรค์แบบมหำยำน) ที่สวยงำมเป็นอำคำรสีแดงสดชมควำมงำมของวัด

พระเขีย้วแก้วและสักกำระส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเพ่ือควำมเป็นสิริมงคลทีค่นสิงคโปร์และชำวจีนนับถือเป็นอย่ำงมำก 

15.00 น. เชิญท่ำนลงทะเบียน ณ  ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center จำกน้ันน ำท่ำนเช็คอนิ ขึน้เรือส ำรำญ 

 Genting Dream  เรือส ำรำญทีท่นัสมัยทีสุ่ดในเอเชียล ำหน่ึง 
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*** เร่ิมบริกำรอำหำรบนเรือ *** 

*** ก่อนเวลำเรือส ำรำญออกจำกท่ำขอเชิญทุกท่ำนร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซ่ึงเป็นหน่ึง

ในกฎกำรเดินเรือสำกลโดยเม่ือมีประกำศจำกทำงเรือให้ทุกท่ำนไปยังจุดรวมพลตำมที่ก ำหนดไว้บนบัตรขึน้

เรือ (SeaPass) ของท่ำน*** 

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

*** Casino ใหบ้ริการหลงั 24.00 น.*** 
 

วนัทีส่อง เรดัง ประเทศมำเลเซีย 

07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้ำ 

                         กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวเิกเตอร์) 
11.00 น.  เรือส าราญเทียบท่า ณ  เรดัง ประเทศมำเลเซียอิสระลงท่องเท่ียวหรืออยูบ่นเรือ* 

*** ส ำคัญมำกกรุณำวำงแผนในกำรท่องเที่ยวอย่ำงระมัดระวงั หรือ ซ้ือ ออฟช่ันทวัร์จำกเรือ จะดีทีสุ่ด *** 

20.00 น. เรือ ออกจากท่าเรือเรดัง มำก่อนเวลำเรือออก 1 ช่ัวโมง 
*** ในกรณีท่ำนอยู่บนเรือ ท่ำนสำมำรถร่วมกจิกรรมและรับประทำนอำหำรได้ตำมปกติ *** 

12.00 น.          รับประทานอาหาร กลำงวนั 

17.30-20.00 น. รับประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีท่ีท่านอยูบ่นเรือ) 

                          ชมการแสดงโชว ์และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั  

  (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวเิกเตอร์) 

20.00 น. เรือ ออกจากท่าเรือ เรดัง  
*** Casino ใหบ้ริการหลงั 24.00 น.*** 
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วนัทีส่ำม เกำะสมุย ประเทศไทย 

07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้ำ 

                         กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวเิกเตอร์) 
10.00 น.  เรือส าราญเทียบท่า ณ  เกำะสมุย ประเทศไทย อิสระลงท่องเท่ียวหรืออยูบ่นเรือ* 
*** ส ำคัญมำกกรุณำวำงแผนในกำรท่องเทีย่วอย่ำงระมัดระวงั หรือ ซ้ือ ออฟช่ันทวัร์จำกเรือ จะดีทีสุ่ด *** 

 
19.00 น. เรือ ออกจากท่าเรือเกำะสมุย มำก่อนเวลำเรือออก 1 ช่ัวโมง 
*** ในกรณีท่ำนอยู่บนเรือ ท่ำนสำมำรถร่วมกจิกรรมและรับประทำนอำหำรได้ตำมปกติ *** 

12.00 น.          รับประทานอาหาร กลำงวนั (ในกรณีท่ีท่านอยูบ่นเรือ) 

 
17.30-20.00 น. รับประทำนอำหำร เย็น  (ในกรณีทีท่่ำนอยู่บนเรือ) 

                          ชมการแสดงโชว ์และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั  

  (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวเิกเตอร์) 

19.00 น. เรือ ออกจากท่าเรือ เกำะสมุย  
*** Casino ใหบ้ริการหลงั 24.00 น.*** 

วนัทีส่ี่   แหลมฉบัง – กรุงเทพฯ 

บริกำรอำหำรทุกมื้อ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 
ใหท้่าน พกัผอ่นอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ  

08.00 น. เรือเทยีบท่ำ ท่ำเรือ แหลมฉบัง ชลบุรี ผา่นพิธีการต่างๆรับสัมภาระ 

10.00 น.      ออกเดินทำงจำกท่ำเรือ แหลมฉบัง สู่กรุงเทพ โดยรถบัสปรับอำกำศ 
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12.00 น.      อสิระอำหำรตำมอธัยำศัย *** จุดพกัรถมอเตอร์เวย์ *** 

14.00 น.      เดินทำงสู่กรุงเทพฯ จบบริกำรด้วยควำมประทบัใจ  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

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

ในกรณทีีท่่ำนถูกปฏเิสธกำรขึน้โดยเจ้ำทีเ่รือ ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินโดยเฉพำะ พำสปอร์ตต่ำงด้ำว 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

7 – 10 ตุลำคม 61 
อตัรำค่ำบริกำร*ไม่รวมค่ำทิปเรือ (63SGD ช ำระบนเรือ) 

ห้องไม่มีหน้ำต่ำง แบบมีหน้ำต่ำง ห้องมีระเบียง 

รำคำท่ำนที ่1-2 ท่ำนละ  25,999.- - 31,999 - 

รำคำท่ำนที ่3-4 ท่ำนละ 25,999.- - 31,999 - 

***กรุณำอพัเดตห้องก่อนกำรจองทุกคร้ัง 

อตัรำนีร้วม 
1. ค่าห้องพกับนเรือตามแบบท่ีท่านเลือก (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 3 คืน 
2.    ค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามท่ีระบุในรายการ 
3.   รวมค่าภาษีท่าเรือ 2,100 บาท 
4.    ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไทยแอร์เอเชีย กรุงเทพ สิงคโปร์ น ำ้หนักกระเป๋ำ 20 กโิลกรัม 
5.    รถ รับ -  ส่ง พร้อมCity tourสิงคโปร์ พร้อมอำหำร ตำมที่ระบุในรำยกำร 
6.    รถ รับ - ส่ง  ท่ำเรือ แหลมฉบัง กรุงเทพ 
7.   เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก จากกรุงเทพ 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท 
 ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส ำหรับผู้ที่อำยุไม่เกนิ 70 ปี) 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำทิปเรือ 63SGD (ช ำระบนเรือ) 
2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
***หมำยเหตุ : ส ำคญัมำก 
1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภไ์ม่เกิน 18 สปัดาห์ สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภเ์กิน 18 สัปดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได ้

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารให้กบัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตามเง่ือนไขดงักล่าว 
2. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้
เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง 
1. ช าระเงิน 10,000 บาท ณ วนัจอง 
2. ส่ง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต เพ่ือท าการจองเรือและตัว๋เคร่ืองบิน เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 
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