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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Genting Dream, Cruise & Tranfer 6 วัน 5 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - ปีนัง - ภูเก็ต - ลังกำวี - สิงคโปร์  

 
เดินทำงด้วยตนเอง - ไม่มีหัวหน้ำทัวร์พำเที่ยว  

อัตรำนี้ไม่รวม ตั๋วเคร่ืองบินไป, กลบั - ไม่รวม ค่ำทิปเรือ 105 SGD ต่อท่ำน (ช ำระบนเรือ) 
ไม่รวมค่ำทิปคนรถสิงคโปร์ 10 SGD ต่อท่ำน 

ไม่รวมค่ำภำษีท่ำเรือ 2,500 บำท ต่อท่ำน ช ำระเมื่อจองค่ำท่องเที่ยว ณ.จุดจอด มำเลเซีย และไทย 
**** อิสระท่ำนเลือกสำยกำรบินตำมอัธยำศัย **** 

**** กรุณำแจ้งสำยกำรบินกับเจ้ำหน้ำที่ ที่ท่ำนจองก่อนเดินทำง 7 วันท ำกำรขึ้นไป **** 
แนะน ำสำยกำรบิน อำทิ 

 

           สำยกำรบิน             เที่ยวบิน            ดอนเมือง               สิงคโปร์ 

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 

สำยกำรบิน เที่ยวบิน สุวรรณภูมิ สิงคโปร์ 
Thai Airway TG 403 08.00 11.15 

 

โปรโมชั่นอัพเกรด ห้องพัก เฉพำะคณะเดินทำง 22-27 ก.ย. 62  
จำกห้องมีหน้ำต่ำง เป็น ห้องมีระเบียง ด่วนจ ำนวนจ ำกัด ภำยใน 29 เม.ย. 62 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่22-27 ก.ย. // 20-25 ต.ค. 62  รำคำเริ่มต้นที่ 15,500 บำท (ห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 
 

วันแรก             สิงคโปร์  - ท่ำเรือ Marina Center - ลงเรือ Genting Dream   

10.25-12.10 น.   เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ 
                   *** อิสระท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ.สนามบิน ชางฮี สิงคโปร์ ***   
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                   *** บริการ รถรับ-ส่ง สนามบิน –ท่าเรือ มารีน่าเบย์ ( เจ้าหน้าที่ชูป้ายรับ)***                 
13.00 น. เชิญท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centerจากนั้นน าท่านเช็คอินขึ้นเรือส าราญGenting Dream  

เรือสาราญที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียล าหนึ่ง 

 
                   *** ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็น

หนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่ก าหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ 
(SeaPass) ของท่าน*** 
บริการอาหารทุกมื้อ ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

17.00 น. ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ าสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย ***** 

 
*** Casino ให้บริกำรหลัง 24.00 น. *** 

วันที่สอง    ปีนัง, ประเทศ มำเลเซีย 

07.30-09.00 น .  รับประทานอาหาร เช้ำ   
                     กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
12.00น.            รบัประทานอาหาร กลำงวัน 
13.30น.          เรือส าราญเทียบท่า ณ ปีนัง ประเทศมำเลเซีย อิสระลงท่องเที่ยวหรืออยู่บนเรือ* 

*** ส ำคัญมำก กรุณำวำงแผนในกำรท่องเที่ยวอย่ำงระมัดระวัง หรือ ซื้อ ออฟชั่นทัวร์จำกเรือ จะดีที่สุด *** 

 
                   *** ในกรณที่ำนอยู่บนเรือ ท่ำนสำมำรถร่วมกิจกรรมและรับประทำนอำหำรได้ตำมปรกติ *** 
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17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น (ในกรณีท่ีท่านอยู่บนเรือ) 
                      ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 

***  ชมการแสดงโชว์ทีห้องโชว์หลักชัน 7 ซึงจะโชว์สองรอบ ด้วยกัน คือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 
23.30น.          เรือออกจากท่าเรือ ปีนัง  มำก่อนเวลำเรือออก 1 ชั่วโมง 

*** Casino ให้บริกำรหลัง 24.00 น. *** 
วันที่สำม  ภูเก็ต, ประเทศไทย 

07.30-09.00 น.รับประทานอาหาร เช้า   
                     กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
11.00 น.          เรือส าราญเทียบท่า ณ ภูเก็ต ประเทศไทย อิสระลงท่องเที่ยวหรืออยู่บนเรือ* 
                    *** ส าคัญมาก กรุณาวางแผนในการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง หรือ ซื้อ ออฟชั่นทัวร์จากเรือ จะดีท่ีสุด *** 

 
                   *** ในกรณีท่านอยู่บนเรือ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารได้ตามปรกติ *** 
12.00 น.          รับประทานอาหาร กลางวัน (ในกรณีท่ีท่านอยู่บนเรือ) 

 
17.30-20.00 น .   รับประทานอาหาร เย็น (ในกรณีท่ีท่านอยู่บนเรือ) 
                         ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย  
                         (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
23.00 น.          เรือ ออกจากท่าเรือ หาดป่าตอง  มาก่อนเวลาเรือออก 1 ชั่วโมง 

*** Casino ให้บริกำรหลัง 24.00 น. *** 

วันที่สี่              เกำะลังกำวี, ประเทศมำเลเซีย 

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้ำ   
                    กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
10.00 น.         เรือส าราญเทียบท่า ณ  ท่ำเรือเกำะลังกำวี ประเทศมำเลเซีย อิสระลงท่องเที่ยวหรืออยู่บนเรือ* 
                    *** ส ำคัญมำก กรุณำวำงแผนในกำรท่องเที่ยวอย่ำงระมัดระวัง หรือ ซื้อ ออฟชั่นทัวร์จำกเรือ จะดีที่สุด *** 
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                   *** ในกรณที่ำนอยู่บนเรือ ท่ำนสำมำรถร่วมกิจกรรมและรับประทำนอำหำรได้ตำมปรกติ *** 
12.00 น.          รับประทานอาหาร กลำงวัน (ในกรณีที่ท่ำนอยู่บนเรือ) 

 
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น (ในกรณีท่ีท่านอยู่บนเรือ) 
                         ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย  
                         (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
20.00 น.          เรือ ออกจากท่าเรือ เกำะลังกำวี  มำก่อนเวลำเรือออก 1 ชั่วโมง 

*** Casino ให้บริกำรหลัง 24.00 น. *** 

วันที่ห้ำ            พอร์ตคลัง (กัวลำลัมเปอร์), ประเทศมำเลเซีย 
07.30-09.00      รับประทานอาหาร เช้ำ   
                    กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
10.00 น.   เรือส าราญเทียบท่า ณ  ท่ำเรือพอร์ตคลัง ประเทศมำเลเซีย อิสระลงท่องเที่ยวหรืออยู่บนเรือ* 
                    *** ส ำคัญมำก กรุณำวำงแผนในกำรท่องเที่ยวอย่ำงระมัดระวัง หรือ ซื้อ ออฟชั่นทัวร์จำกเรือ จะดีที่สุด *** 

 
                   *** ในกรณที่ำนอยู่บนเรือ ท่ำนสำมำรถร่วมกิจกรรมและรับประทำนอำหำรได้ตำมปรกติ *** 
12.00 น.          รับประทานอาหาร กลำงวัน (ในกรณีที่ท่ำนอยู่บนเรือ) 

 
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีท่ีท่านอยู่บนเรือ) 
                         ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย  
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                         (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
20.00 น.          เรือ ออกจากท่าเรือ พอร์ตคลัง  มำก่อนเวลำเรือออก 1 ชั่วโมง 

*** Casino ให้บริกำรหลัง 24.00 น. *** 
วันที่หก  สิงคโปร์ 

บริกำรอำหำรทุกม้ือ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 
ให้ท่าน พักผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ 

 
12.00 น. เรือเทียบท่า ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centerผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ 

  บ่ำย             อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย  
จากนั้นให้ ทุกท่านได้ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก มากมาย หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นหมูแผ่น,เสื้อยืด,พวง
กุญแจน าท่านช้อปปิ้งย่าน    ถนนออร์ชาร์ด   สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด   จะถูกน ามาวางขายตาม
ห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรก  มีศูนย์การค้า ร้านค้า มากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิ  
ห้าง TAKASHIMAYA,ISETAN,TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
16.00 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอินสัมภาระ (สิ้นสุดการให้บริการ) 

 
 
 
 

Package Cruise & Tranfer คณะเดินทำงข้ันต่ ำ 4 ท่ำน 
เดินทำง 22-27 ก.ย. 62 

โปรโมชั่นอัพเกรด ห้องพัก 
จำกห้องมีหน้ำต่ำง เป็น ห้องมีระเบียง 

จ ำนวนจ ำกัด ภำยใน 29เม.ย.62 

อัตรำค่ำบริกำร*ไม่รวมค่ำทิปเรือ (105 SGD ช ำระบนเรือ) 

ห้องไม่มีหน้ำต่ำง ห้องมีหน้ำต่ำง ห้องมีระเบียง 

พักท่ำนที่ 1-2 15,500.- 16,500.-* 16,500.-* 

พักท่ำนที่ 3-4 9,500.- 10,000.- 11,500.- 
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Package Cruise & Tranfer คณะเดินทำงข้ันต่ ำ 4 ท่ำน 

20-25 ต.ค. 62 
อัตรำค่ำบริกำร*ไม่รวมค่ำทิปเรือ (105 SGD ช ำระบนเรือ) 

ห้องไม่มีหน้ำต่ำง ห้องมีหน้ำต่ำง ห้องมีระเบียง 

พักท่ำนที่ 1-2 15,500.- 16,500.- 19,500.- 

พักท่ำนที่ 3-4 9,500.- 10,000.- 11,500.- 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
 
อัตรำนี้รวม 
1.  ค่าห้องพักบนเรือแบบที่ท่านเลือก 5 คืน 
2.   ค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามที่ระบุในรายการ 
3.  ค่ารถรับส่งสนามบิน สิงคโปร์ ท่าเรือ พร้อม ชอปปิ้ง ขากลับ ที่ถนนออร์ชาร์ต  
อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ค่ำทิปเรือ 105 SGD/ท่ำน (ช ำระบนเรือ)/ค่ำทิปคนรถสิงคโปร์ 10 SGD/ท่ำน 
2. ไม่รวมค่ำภำษีท่ำเรือ 2,500 บำท/ท่ำน ช ำระเม่ือจอง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ/ ค่ำท่องเที่ยว ณ.จุดจอด มำเลเซียและไทย 
5. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
***หมำยเหตุ : ส ำคัญมำก 
1. ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ สามารถข้ึนเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 

สัปดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถข้ึนเรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
เงื่อนไขดังกล่าว 

2. เด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรือได้ 
เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง 
1. ช าระเงิน 100 % ณ วันจอง 
2. พร้อมส าเนาหน้าพาสปอร์ต เพ่ือท าการจองเรือและตั๋วเครื่องบิน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัด
จ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
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