** โปรแกรม GDCT08091SQ ล่องเรือสําราญ Genting Dream 4 วัน 3 คืน**
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วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - ท่าเรือ Marina Center - ลงเรือ Genting Dream
05.10 น.
07.40 น.

พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอํานวยความสะดวก พร้อมจัดเก็บสัมภาระเช็คอิน
เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973
บริการอาหารบนเครื่อง

13.03 น.

เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ

15.30 น.

บริการนําท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center จากนั้นนําท่านเช็คอิน ขึ้นเรือสําราญ Genting
Dream เรือสาราญที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียลําหนึ่ง
*** ก่อนเวลาเรือสําราญออกจากท่า ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’
ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากล โดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือ ให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่กําหนดไว้บนบัตร
ขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน ***
 บริการอาหารทุกมือ้ ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ
***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ําสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย *****

15.00 น.

*** Casino ให้บริการหลัง 02.00 น.***
วันที่สอง
เรดัง ประเทศมาเลเซีย
07.30-09.00 น .รับประทานอาหาร เช้า
กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์)
11.00น.
เรือสําราญเทียบท่า ณ เรดัง ประเทศมาเลเซีย อิสระลงท่องเที่ยวหรืออยู่บนเรือ*
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*** สําคัญมาก กรุณาวางแผนในการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง หรือ ซื้อ ออฟชั่นทัวร์จากเรือ จะดีที่สุด ***

12.00 น.

*** ในกรณีทา่ นอยูบ่ นเรือ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารได้ตามปรกติ ***
รับประทานอาหาร กลางวัน

17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น (ในกรณีที่ท่านอยู่บนเรือ)ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย
(กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์)
*** ชมการแสดงโชว์ทีห้องโชว์หลักชัน 5 ซึงจะโชว์สองรอบ ด้วยกัน คือ 00.00 น. และ 00.00 น. ***
20.00น.
เรือ ออกจากท่าเรือ เรดัง มาก่อนเวลาเรือออก 1 ชั่วโมง

*** Casino ให้บริการหลัง 02.00 น.***
วันที่สาม
สีหนุวิว ประเทศกัมพูชา
07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้า
กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์)
11.00น.
เรือสําราญเทียบท่า ณ สีหนุวิว ประเทศกัมพูชา อิสระลงท่องเที่ยวหรืออยู่บนเรือ*
*** สําคัญมาก กรุณาวางแผนในการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง หรือ ซื้อ ออฟชั่นทัวร์จากเรือ จะดีที่สุด ***

*** ในกรณีทา่ นอยู่บนเรือ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารได้ตามปรกติ ***
12.00น.
รับประทานอาหาร กลางวัน(ในกรณีทที่ า่ นอยูบ่ นเรือ)
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17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น (ในกรณีที่ท่านอยู่บนเรือ) ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย
(กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์)
17.00น.
เรือ ออกจากท่าเรือ สีหนุวิวล์ มาก่อนเวลาเรือออก 1 ชั่วโมง
*** Casino ให้บริการหลัง 02.00 น.***
วันที่สี่
ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย
07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า
กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์)
07.00น.
เรือสําราญเทียบท่า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย อิสระลงท่องเที่ยวหรืออยู่บนเรือ*

10.00น.

รับประทานอาหาร กลางวัน
*** Check Out ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว ***
*** เดินทางสูก่ รุงเทพด้วยรถตู้ปรับอากาศ คันละ 4-6 ท่าน พร้อมกระเป๋า ***
*** แวะจุดพักรถ มอเตอร์เวย์ เพือ่ เข้าห้องน้าํ และซือ้ ของฝากของทีร่ ะลึก ***
15.00 น.
เดินทางสูก่ รุงเทพ ณ.จุดนัดหมาย สถานนีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี
**********************************************************************************
*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ํากว่า 4 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***
ในกรณีทที่ า่ นถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจ้าทีเ่ รือ ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ โดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว
อัตราค่าบริการ*ไม่รวมค่าทิปเรือ (คณะเดินททางขัน้ ต่าํ 00 ท่าน)
6-11 Sep 19
ห้องไม่หน้าต่าง
พักท่านที่ 1-0

-

ห้องมีหน้าต่าง
-

ห้องมีระเบียง
17,777 -

อัตรานี้รวม
1. ค่าห้องพักบนเรือแบบที่ท่านเลือก 2 คืน
2. ค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามที่ระบุในรายการ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ พร้อมอาหารบนเครื่อง น้ําหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม
2. ค่ารถรับส่งสนามบินสิงคโปร์ ท่าเรือมารีน่า / ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ
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3. ค่าประกันอบุติเหตุ
4. ไกด์ท้องถิ่นประสานงานที่สิงคโปร์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปเรือ 62 SGD/ท่าน (ชําระบนเรือ)
2. ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือ 0,300 บาท/ท่าน ชําระเมื่อจอง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ/ ค่าท่องเที่ยว ณ.จุดจอด มาเลเซีย กัมพูชา และ ไทย
5. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
***หมายเหตุ 8 สําคัญมาก
1. ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 02 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 02
สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
เงื่อนไขดังกล่าว
2. เด็กอายุต่ํากว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรือได้
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1. ชําระเงิน 10,000 บาท ณ วันจอง
2. พร้อมสําเนาหน้าพาสปอร์ต เพื่อทําการจองเรือ และตั๋วเครื่องบินเนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
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