โปรแกรม GDCT11091SQ ล่องเรือสําราญ Genting Dream 1วัน 0 คืน
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วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าเรือ แหลมฉบัง - ลงเรือ Genting Dream
06.10 น.
พร้อมกัน ณ สถานนีร ถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอํานวยความสะดวก พร้อมจัดเก็บ
สัมภาระเช็คอิน
07.00 น.
เดินทางสู่ สนามบินท่าเรือแหลมฉบัง โดย รถบัสปรับอากาศ
11.10 น.
เดินทางถึง จุดพักรถ มอเตอร์เวย์ *** อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ***

11.30 น.

15.00 น.

บริการนําท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ แหลมฉบัง จากนั้นนําท่านเช็คอิน ขึ้นเรือสําราญ Genting Dream เรือสาราญ
ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียลําหนึ่ง
*** ก่อนเวลาเรือสําราญออกจากท่า ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’
ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากล โดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือ ให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่กําหนดไว้บนบัตร
ขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน ***
 บริการอาหารทุกมือ้ ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ
เรือออกเดินทางสู่น่านน้ําสากล มุ่งสู่น่านน้ําสากล

*** Casino ให้บริการหลัง 02.00 น.***

วันที่สอง

น่านน้ําสากล

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้า
กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์)
12.00 น.
รับประทานอาหาร กลางวัน
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17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น
ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย
(กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์)
23.00-24.00 น . รับประทานอาหาร รอบดึก *** Casino ให้บริการหลัง 02.00 น.

วันที่สาม

สิงคโปร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด- กรุงเทพฯ
 บริการอาหารทุกมือ้ ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ
ให้ท่าน พักผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ

10.00 น.

เรือเทียบท่า ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ

บ่าย

จากนั้นให้ ทุกท่านได้ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก มากมาย หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น หมูแผ่น ,เสื้อยืด,พวง
กุญแจนําท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนมรุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า
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ที่ ตั้ ง อยู่ บ น ถนนสายนี้ เ ป็ น แห่ ง แรก มี ศู น ย์ ก ารค้ า ร้ า นค้ า มากมายตั้ ง อยู่ เ รี ย งราย สองฝั่ ง ถนน อาทิ ห้ า ง
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย **** อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ****
13.00 น.
เดินทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอินสัมภาระโดยเจ้าหน้าที่ สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
15.30 น.
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดย สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 982
17.00 น.
เดินทางกลับถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ํากว่า 4 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***
ในกรณีทที่ า่ นถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจ้าทีเ่ รือ ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ โดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว
อัตราค่าบริการ*ไม่รวมค่าทิปเรือ (คณะเดินททางขัน้ ต่าํ 00 ท่าน)
11-11 Sep 19
ห้องไม่หน้าต่าง
ห้องมีหน้าต่าง
ห้องมีระเบียง
พักท่านที่ 1-0

-

-

17,777 -

อัตรานี้รวม
1. ค่าห้องพักบนเรือแบบที่ท่านเลือก 0 คืน
2. ค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามที่ระบุในรายการ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ พร้อมอาหารบนเครื่อง น้ําหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม
2. ค่ารถรับส่ง กรุงเทพ - ท่าเรือแหลมฉบัง / ท่องเที่ยวสิงคโปร์ ตามรายการ
3. ค่าประกันอบุติเหตุ
4. ไกด์ท้องถิ่นพูดไทยประสานงานที่สิงคโปร์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปเรือ 41 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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