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Genting Dream Singapore Summer 
เสน้ทาง สงิคโปร ์พอรต์คลงั มาเลเซยี สงิคโปร ์3วนั 2คืน 

แพคเกจทวัรล่์องเรอืส าราญ 

หอ้งพกั + ภาษีท่าเรอื + CITY TOUR สงิคโปร ์

โปรโมช่ัน วนันี ้– 31 ส.ค.61 เท่าน้ัน 

*** โปรแกรมGDCT01081EC ล่องเเรือGenting Dream3วัน 2 คืน  

โปรโมช่ันพเิศษ 

 ค่าห้องพกับนเรือ 2 คืน  
 รวมค่าภาษีท่าเรือ 1,600 บาท 
 รวม CITY TOUR สิงคโปร์ พร้อมรถ รับ ส่ง /ไกด์ท้องถิ่น / อาหารสิงคโปร์ 1 มื้อ 

ก ำหนดวนัเดินทำง :  พุธ – ศุกร ์  

    22 – 24 สิงหำคม 61  

    12 – 14, 19 – 21, 26 – 28 กนัยำยน 61  

    17 – 19, 24 – 26 ตุลำคม 61 
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วนัแรก ท่าเรือ Marina Center –ลงเรือGenting Dream 

11.00-13.00 น.  อิสระท่านเดินทางสู่สิงคโปร์ ตามสายการบินท่ีท่านเลือก  

                         กรุณาแจ้งไฟล์ท การเดินทางล่วงหน้าก่อน 7 วนั 

*****  เจ้าหน้าที ่ชูป้ายรับท่านทีส่นามบิน บริการรถน าท่านเดินทาง ท่องเทีย่วสิงคโปร์ ***** 

  เทีย่ง        รับประทานอาหาร กลางวนั (เมนูพเิศษ ซงฟา บะกุ๊เต๋) 

                    น าท่านท่องเทีย่วในสิงคโปร์ สถานทีท่่องเทีย่ว 

- เมอไลอ้อน/วดัพระเขีย้วแก้ว 

17.00 น. เชิญท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centerจากน้ันน าท่านเช็คอินขึน้เรือส าราญGenting 

Dream  เรือสาราญทีท่นัสมัยทีสุ่ดในเอเชียล าหน่ึง 

 

                   *** ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ 

ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎการเดินเรือสากลโดยเม่ือมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยงัจุดรวมพลตามที่ก าหนดไว้

บนบัตรขึน้เรือ (SeaPass) ของท่าน*** 

บริการอาหารทุกมื้อ ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

21.00 น. ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน า้สากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย ***** 

 
 *** Casino ให้บริการหลงั 24.00 น.*** 
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วนัทีส่อง พอร์ตคลงั ประเทศ มาเลเซีย 

07.30-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

                         กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวเิกเตอร์) 

 
10.00น.  เรือส าราญเทียบท่า ณ  พอร์ตคลงั กลัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซียอิสระท่านท่องเท่ียว  
*** ส าคัญมากการเดินทางสู่เมือง กัลป์ลาลัมเปอร์ ใช้เวลาต่อคร้ัง ประมาณ 2 ชม.กรุณาวางแผนในการท่องเที่ยวอย่าง

ระมัดระวงั หรือ ตรงเวลาในการนัดหมายในขากลบัหรือซ้ือทวัร์จากทางเรือ*** 

 
12.00 น.           รับประทานอาหาร กลางวนั (ในกรณีท่ีท่านอยูบ่นเรือ) 
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17.30-20.00 น. รับประทานอาหาร เย็น (ในกรณีท่ีท่านอยูบ่นเรือ) 

                          ชมการแสดงโชว ์และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั  

             (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวเิกเตอร์) 

 

21.00 น. เรือออกจากท่าเรือพอร์ตคลงั KL  มาก่อนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
 *** Casino ใหบ้ริการหลงั 24.00 น.**** 

วนัทีส่าม สิงคโปร์  

บริการอาหารทุกมื้อ ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

 
11.00 น. เรือเทยีบท่า ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centerผา่นพิธีการต่างๆรับสัมภาระ 

                   น าท่านท่องเทีย่วสิงคโปร์ 

                   Garden By the Bay(ไม่รวมค่าขึน้ Top Tree) 

                   ถนน ออร์ชาร์ต (แหล่งชอปป้ิงของสิงคโปร์) 

12.00 น.    *** อสิระมื้อเทีย่ง อาหารเทีย่ง  *** 

15.00 น. เดินทางสู่ สนามบิน สิงคโปร์ น าคณะเช็คอนิสัมภาระ       

                         *****  จบการให้บริการ อสิระท่านท่องเทีย่วหรือเดินทางกลบัด้วยตนเอง ***** 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
*** หนงัสือเดินทางตอ้งมีอาย ุเหลือ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เท่านั้น *** 

ในกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธการขึน้โดยเจ้าทีเ่รือ ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว 
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อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดวนัเดินทำง :   22 – 24 สิงหำคม 61 

     12 – 14, 19 – 21, 26 – 28 กนัยำยน 61 

     17 – 19, 24 – 26 ตุลำคม 61 

 

อตัราค่าบริการ 
อตัราค่าบริการ*ไม่รวมค่าทิปเรือ (42 SGD ช าระบนเรือ) 

ห้องไม่มีหน้าต่าง ห้องมีหน้าต่าง ห้องมีระเบียง 

พกัท่านที ่1 – 3  13,500.- 15,500.- 17,500.- 

***กรุณาอพัเดตห้องก่อนการจองทุกคร้ัง 

 

ประเภทห้อง 
 ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ห้องพกัแบบมีหน้าต่าง 
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 ห้องพกัแบบมีระเบียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรานีร้วม 
1.   ค่าหอ้งพกับนเรือแบบท่ีท่านเลือก 2 คืน 
2.   ค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามท่ีระบุในรายการ 
3.   รวมค่าภาษีท่าเรือ 1,600 บาท 
4.   ค่า City Tour สิงคโปร์ พร้อมรถ รับ ส่ง /ไกดท์อ้งถ่ิน / อาหารสิงคโปร์ 1 ม้ือ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าทปิเรือ 42 SGD (ช าระบนเรือ)ค่าทปิ ไกด์ คนรถ สิงคโปร์ 20 SCG 

2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
***หมายเหตุ : ส าคัญมาก 
1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถข้ึนเรือได้โดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ี

ตั้งครรภเ์กิน 18 สัปดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารให้กบัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือ
ไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตามเง่ือนไขดงักล่าว 

2. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. ช าระเงิน 100 % ณ วนัจอง 
2. พร้อมส าเนาหนา้พาสปอร์ต เพื่อท าการจองเรือและตัว๋เคร่ืองบิน เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 



 7 

 
 


