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Genting Dream Singapore Summer 
เสน้ทาง สงิคโปร ์ปีนงั ลงักาวี สงิคโปร ์4วนั 3คืน 

แพคเกจทวัรล่์องเรอืส าราญ 

หอ้งพกั + ภาษีท่าเรอื + CITY TOUR สงิคโปร ์

โปรโมช่ัน วนันี ้– 31 ส.ค.61 เท่าน้ัน 
 

***  โปรแกรม GDCT30091P  ล่องเรือ Genting Dream  4วนั 3คืน     

ก าหนดวนัเดนิทาง :    อาทติย์-พุธ 
   30 ก.ย.  - 3 ต.ค. 61 
   28 – 31 ต.ค. 61 
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วนัแรก         ท่าเรือ Marina Center –   ลงเรือ Genting Dream   

      *** อสิระท่านเดนิทางสู่ สิงคโปร์ด้วยตัวท่านเอง  ควรเลือกเส้นทาง ที่เดนิทางงึไม่เกนิเวลา 14.00 น.**** 

      *** เดนิทางสู่ท่าเรือมารีน่า ด้วยตนเองใช้เวลา ในการเดนิทางประมาณ 1 ชม *** 

14.00 น.  เชิญท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center จากน้ันน าท่านเช็คอนิ ขึน้เรือส าราญ  Genting Dream  เรือสาราญที่ทันสมัยที่สุด

ในเอเชียล าหนึ่ง  

 
                     *** เร่ิมบริการอาหารบนเรือ ***   

                     *** ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากท่า ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซ่ึงเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากล โดย

เม่ือมีประกาศจากทางเรือ ให้ทุกท่านไปยงัจุดรวมพลตามที่ก าหนดไว้บนบัตรขึน้เรือ (SeaPass) ของท่าน *** 

 บริการอาหารทุกมื้อ ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
   17.00 น.                ***** เรือออกเดนิทางสู่น่านน า้สากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย ***** 

                                          *** Casino ให้บริการหลงั 24.00 น.*** 

วนัที่สอง   เกาะปีนัง มาเลเซีย 

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้า   

                        กิจกรรมตา่งๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามที่ระบใุนรายการเนวิเกเตอร์) 
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12.00น.          รับประทานอาหาร กลางวัน 

                         กิจกรรมตา่งๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามที่ระบใุนรายการเนวิเกเตอร์) 

13.30น.          เรือส าราญเทียบทา่ ณ  เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย อิสระท่านทอ่งเที่ยว  
                    *** ส าคัญมาก กรุณาวางแผนในการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง ในการใช้รถTaxiบริการรับ-ส่ง*** 
                    *** สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า *** 

- วัดไทย วัดพม่า 

- Street Art 
- วัดเขาเต่า 
- ช๊อคโกแล๊ต แฟคตอร่ี 
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17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีที่ทา่นอยูบ่นเรือ) 

                         ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมตา่งๆของเรือ ตามอธัยาศยั 

                          (กิจกรรมตามที่ระบใุนรายการเนวิเกเตอร์) 

 
 22.30น.          เรือ ออกจาก ท่าเรือเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย  มาก่อนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
                                                *** Casino ให้บริการหลงั 24.00 น.*** 

วนัที่สาม   เกาะลงักาว ีประเทศ มาเลเซีย  

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้า   

                        กิจกรรมตา่งๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามที่ระบใุนรายการเนวิเกเตอร์) 
07.00น.          เรือส าราญเทียบทา่ ณ  เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย อิสระท่านทอ่งเที่ยว  

                    *** ส าคัญมาก กรุณาวางแผนในการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง ในการใช้รถTaxiบริการรับ-ส่ง*** 
                    *** สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า *** 

- พิพิธภัณ มหาเธ 
- สุสานพระนาง มัสุหรี 
- อนุสาวรีย์ อินทรี 
- ตลาดกัว 

 
12.00น.          รับประทานอาหาร กลางวัน(ในกรณีที่อยู่บนเรือ) 

                        กิจกรรมตา่งๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามที่ระบใุนรายการเนวิเกเตอร์) 

16.00น.          เรือ ออกจาก ท่าเรือเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย  มาก่อนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น 

                           ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมตา่งๆของเรือ ตามอธัยาศยั  

                           (กิจกรรมตามที่ระบใุนรายการเนวิเกเตอร์) 

                                              *** Casino ให้บริการหลงั 24.00 น.**** 

วนัที่ส่ี    สิงคโปร์    

 บริการอาหารทุกมื้อ ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
ให้ท่าน พกัผอ่นอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ  
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12.00น.          รับประทานอาหาร กลางวัน 

14.00 น. เรือเทียบท่า ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ผา่นพิธีการต่างๆรับสมัภาระ 

                                              จบการบริการพร้อมความประทับใจ 

   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

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

ในกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการขึน้โดยเจ้าทีเ่รือ ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว 
 

 อตัราค่าบริการ 
ก าหนดวนัเดนิทาง :    อาทติย์-พุธ 
   30 ก.ย.  - 3 ต.ค. 61 
   28 – 31 ต.ค. 61 
 

30 ก.ย.  - 3 ต.ค. 61 
28 – 31 ต.ค. 61 

อตัราค่าบริการ*ไม่รวมค่าทิปเรือ (63 SGD ช าระบนเรือ) 

ห้องไม่มีหน้าต่าง ห้องมีหน้าต่าง ห้องมีระเบียง 

          พกัท่านที ่1-3  10,400.- - 14,000 - 

***กรุณาอพัเดตห้องก่อนการจองทุกคร้ัง 

 

ประเภทห้อง 
 ห้องพกัแบบไม่มีหน้าต่าง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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 ห้องพกัแบบมีระเบียง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าหอ้งพกับนเรือแบบท่ีท่านเลือก 3 คืน 
2.   ค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามท่ีระบุในรายการ 
3.   รวมค่าภาษีท่าเรือ1,900 บาท /ค่าประกนัเรือ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าทปิเรือ 63 SGD(ช าระบนเรือ) 
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% 
 
***หมายเหตุ : ส าคญัมาก 
1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภไ์ม่เกิน 18 สปัดาห์ สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภเ์กิน 18 สัปดาห์ 

ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารให้กบัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตามเง่ือนไข
ดงักล่าว 

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