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ล่องเรือส าราญ Genting Dream ซัมเมอร ์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน 
โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย 

สิงคโปร์ - เกาะเรดัง มาเลเซีย - เกาะสมุย - แหลมฉบัง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
โปรโมชั่นพิเศษ 

 รวมตั๋วเครื่องบินขาไป ไทยแอร์เอเชีย กรงุเทพ สิงคโปร ์น้ าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม  
 บริการอาหารบนเครื่องบิน 
 รถ รับ - ส่ง ท่าเรือสิงคโปร ์
 รถ รับ - ส่ง  ท่าเรือ แหลมฉบัง กรุงเทพ ( จุดจอดรถ BTS ช่องนนทร ี) 
 รวมค่าภาษีทา่เรือ 2,100 บาท 
 ค่าห้องพักบนเรือตามแบบทีท่่านเลือก (สองท่านต่อหนึง่ห้อง) 3 คืน 
 มีหัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดินทาง 

ไฟล์ทบินขาไป  ดอนเมือง-สิงคโปร ์ FD 357 :  10.40-14.05  
รถ รับ-ส่ง ขากลับ 
13.00 น.     ออกเดินทางจากท่าเรือ แหลมฉบัง สู่กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ 
17.00 น.     เดินทางสู่กรุงเทพฯ สถานีรถไฟฟ้า ช่องนนทรี 
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ก าหนดการเดินทางวันที่  7-10 ตุลาคม 61   พักห้องไม่มีหน้าต่าง ราคาเริ่มต้นเพียง  27,999.-  

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง) - สนามบนิชางฮี - เช็คอินลงเรือส าราญ Genting Dream ณ ท่าเรือ Marina Bay cruise 
centre (SCC) 61 Marina Coastal Drive, Singapore 018947 - เรือออกเดินทางจากสิงคโปร์ - อิสระพักผ่อนบนเรือ
ส าราญ 

วันที่2 
11.00 น. เรือเทียบท่า เกาะเรดัง มาเลเซีย - อิสระเดนิชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติม
บนเรือ) - 20.00 น. กลับขึน้เรือ อสิระพกัผ่อน 

วันที่3 
10.00 น. เรือเทียบท่า เกาะสมุย ไทย - อิสระเดินชมเมอืง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบน
เรือ) - 19.00 น. กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
08.00 น. เรือเทียบทา่ แหลมฉบัง ไทย - อ าลาเรือส าราญ Genting Dream - บริการรถส่งที่ สถานีรถไฟฟา้ ช่องนนทรี 
กรุงเทพฯ 

 

วันแรก ดอนเมือง - สิงคโปร์ - ท่าเรือMarina Center - ลงเรือ Genting Dream 

08.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

  พร้อมจัดเก็บสัมภาระเช็คอิน 

10.40 น. เดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์โดย สายการบินไทยแอร ์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD357 

 ***น้ าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรมั ระบุที่นั่ง, บริการอาหารบนเครื่อง *** 

 
 14.05 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮีประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระ 

16.00 น. เชิญท่านลงทะเบียน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center จากนั้นน าท่านเช็คอินขึ้นเรือส าราญ

Genting Dream เรือส าราญที่ทันสมัยทีสุ่ดในเอเชียล าหนึ่ง 

*** เริ่มบริการอาหารบนเรือ *** 

*** ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน 

‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวม

พลตามที่ก าหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน*** 
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บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

***  ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชัน้ 7 ซึง่จะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 
   21.00 น. ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ าสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย ***** 

  *** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.*** 

วันที่สอง เรดัง ประเทศมาเลเซีย 

07.30-09.00 น.รับประทานอาหารเชา้ 

                   กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
11.00น.  เรือสําราญเทียบท่า ณ เรดัง ประเทศมาเลเซียอิสระลงท่องเที่ยวหรืออยู่บนเรือ* 

**ส าคัญมากกรุณาวางแผนในการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง หรือ ซือ้ ออฟชั่นทัวร์จากเรือ จะดทีี่สุด** 
 

 
*** ในกรณีทา่นอยู่บนเรือ ท่านสามารถรว่มกิจกรรมและรับประทานอาหารได้ตามปกติ *** 

12.00น.          รับประทานอาหารกลางวัน 



     

     

 

 
 
 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS100818 

  Page 4 of 7  
 

 
17.30-20.00 น. รับประทานอาหารเยน็ (ในกรณีที่ท่านอยู่บนเรือ) 

 ชมการแสดงโชว์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย  

 (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 

***  ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชัน้ 7 ซึง่จะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 
20.00น. เรือ ออกจากท่าเรือเรดัง มาก่อนเวลาเรือออก1 ชั่วโมง 
 *** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.*** 

วันที่สาม เกาะสมุย ประเทศไทย 

07.30-09.00 น.รับประทานอาหารเชา้ 

                   กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
10.00น.  เรือสําราญเทียบท่า ณ เกาะสมุย ประเทศไทยอิสระลงท่องเที่ยวหรืออยู่บนเรือ* 

**ส าคัญมากกรุณาวางแผนในการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง หรือ ซือ้ ออฟชั่นทัวร์จากเรือ จะดทีี่สุด** 

 
*** ในกรณีทา่นอยู่บนเรือ ท่านสามารถรว่มกิจกรรมและรับประทานอาหารได้ตามปกติ *** 

12.00น.          รับประทานอาหารกลางวัน (ในกรณีทีท่่านอยู่บนเรือ) 

 
17.30-20.00 น. รับประทานอาหาร เย็น (ในกรณีที่ท่านอยูบ่นเรือ) 

                  ชมการแสดงโชว์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 

19.00น. เรือ ออกจากท่าเรือเกาะสมุย มาก่อนเวลาเรือออก 1 ชั่วโมง 
***  ชมการแสดงโชว์ทีห้องโชว์หลักชัน 7 ซึงจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 

 *** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.*** 
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วันที่สี่   แหลมฉบัง - กรุงเทพฯ 

บริการอาหารทุกมื้อ ณ ห้องอาหารของเรอืส าราญ 
ให้ท่าน พักผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ  

08.00 น. เรือเทียบท่า ท่าเรือ แหลมฉบัง ชลบุรีผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ 

12.00น.       รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.      ออกเดินทางจากท่าเรือ แหลมฉบัง สู่กรุงเทพ โดยรถบัสปรับอากาศ 

 
15.00 น.     อิสระตามอัธยาศัย *** จุดพักรถมอเตอร์เวย์ *** 

17.00 น.     เดินทางสู่กรุงเทพ สถานีรถไฟฟ้า ช่องนนทรี 

   

*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น *** 
ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจ้าที่เรอื ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว 

 
ค าแนะน า  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวนัเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง 
              ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน  
งดแถมกระเป๋า 

อัตราค่าบริการ*ไม่รวมค่าทปิเรือ (63SGD ช าระบนเรอื) 

ห้องไม่มีหน้าต่าง ห้องมีระเบียง 

ราคาท่านที ่1-3  27,999.- 34,000 - 

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 24,000.- 30,000.- 

***กรุณาอัพเดตห้องก่อนการจองทุกครั้ง 
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ประเภทห้อง 

 ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ห้องพักแบบมีระเบียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรานี้รวม 
1.ค่าหอ้งพักบนเรือตามแบบที่ท่านเลือก (2ท่านต่อหนึ่งห้อง) 3 คืน 
2.   ค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามที่ระบุในรายการ 
3.  รวมค่าภาษีท่าเรือ 2,100 บาท 
4.   ค่าตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย กรุงเทพ สิงคโปร์ น้ าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม / บริการอาหารบนเครื่อง 
5.   รถ รับ -  ส่ง สนามบิน ท่าเรือมารีน่า สิงคโปร์ ตามที่ระบุในรายการ 
6.   รถ รับ - ส่ง  ท่าเรือ แหลมฉบัง กรุงเทพ 
7. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก จากกรุงเทพ 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทในกรณีที่เสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
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อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปเรือ 63SGD (ช าระบนเรือ) ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ท่าน 
2. ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีดฯลฯ 
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
***หมายเหตุ : ส าคัญมาก 
1. ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์

เกิน 18 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามเง่ือนไขดังกล่าว 

2. เด็กอายุตํ่ากว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรือได ้
3. โปรแกรม ราคา และเวลาที่ระบุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 
* โปรดช าระคา่ทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันที่นั่งวา่งจากเจ้าหน้าที่แล้วทันท ีพร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423   (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดใด ผูจ้ัดมีสิทธิยกเลกิการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
เงื่อนไขการยกเลิกบริการ   
เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระค่าบริการยอดเต็มจํานวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก 
ขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 
 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ว่าไม่หมดอายุภายใน 6 เดือนนับจากวันก่อนเดินทาง จนถึงวันเดินทาง 
กรณีอายุหนังสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบท าเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งส าเนาหน้า

หนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
*** เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าบริการทัวร์ หรือช าระค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนแล้ว *** 

*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ *** 
 


