3 DAYS 2 NIGHTS
10-12 APRIL 2019

DREAM CRUISE

กาหนดการเดินทาง: 10-12 เมษายน 2562

วันแรกของการเดินทาง

กร ุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบิน ชางงี – ท่าเรือ
04.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 7-8 โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยอํานวยความ สะดวกแก่ท่าน
ในการตรวจเช็ ค เอกสาร สัม ภาระ และที่ นัง่ ก่อ นออก
เดินทาง

07:40 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ชางงี โดย
เที่ยวบินที่ SL 100

ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี
12.45 น.

เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง กรุณาปรับ
เวลาให้เป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมายหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
กระเป๋ าแล้ว

นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS) เพื่อทําการเช็คอินขึ้นเรือ ทําการติด
Tags กระเป๋ าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึน้ เรือสําราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนัน้
ลูกค้านําตัว๋ เรือเช็คอินและรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนัน้ ขึน้ สูเ่ รือสําราญ

ทุกท่านจะต้องซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากลแล้ว1 ชัว่ โมง
หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลักจากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise
Card ของท่าน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนัน้ ชมการ
แสดงที่หอ้ งโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทําการจองรอบที่โต๊ะ Box Office ซึ่งตัง้ อยู่โซน Lobby ชัน้
6) และดนตรีสดตามบาร์ตา่ งๆทัว่ ทัง้ ลําเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

Genting Dream เรือสาราญในตระกลู ของ Dream Cruise สร้างขึ้นและนาลงทะเลล่องในปี 2016 มีความใหญ่โต
ถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชัน้ และจุผโ้ ู ดยสารทัง้ หมด 3,352 คนและลกู เรืออีก 2,016 คน มีจานวน
ห้องพักทัง้ หมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลกู ค้าในทกุ
ระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้
ค ุณได้ล้ ม
ิ ลองแบบนับไม่ถว้ นเลยทีเดียว

ท่านสามารถทราบรายละเอียดกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทัง้ ทริปได้จาก Dream Daily
ซึ่งเป็ นหนังสือพิมพ์รายวันที่ท่านจะได้รบั ในแต่ละวันที่หอ้ งพักของท่าน
เย็น
21.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่หอ้ งอาหารหลัก The Lido หรือ Dream Dining
เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ (หลังจากเรือล่องออกสู่นา่ นนํา้
สากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิ ดให้บริการรวมทัง้ ในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)

\
วันที่สองของการเดินทาง

ท่าเรือ DICKSON ประเทศ มาเลย์เซีย (อิสระบนเรือสาราญ)

เช้า

ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

10.00 น.

เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ DICKSON ประเทศมาเลเซีย สําหรับท่านที่ทาํ การจองทัวร์บนฝั ง่ กับทางเรือ
พนัก งานจะแจ้ง เวลาจากเรื อ และสถานที่ นัด พบบนเรื อ ส่ว นท่า นที่ สะดวกเดิน ทางท่ อ งเที่ ยวเอง
สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชัว่ โมง ณบริเวณท่าเรือ DICKSON จะมีบริการ แท๊กซี่ จาก
ท่า เรื อ เข้า ไปในตัว เมือ งอีก ด้ว ย ท่า นใดที่ ไม่ลงจากเรื อ สามารถสนุกกับ กิจกรรมต่า งๆที่ ท างเรื อ
เตรียมไว้ให้ตลอดทัง้ วันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่
ห้องพักของท่าน (ท่าเรืออาจมีการเปบี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

เย็น

21.00 น.

ท่านสามารถรับประทานอาหารเย็นอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

เรือล่องออกจากท่าเรือ DICKSON ประเทศมาเลเซีย
**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่หอ้ งพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**

ช่วงค่า

เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกาหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนากระเป๋า
เดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนาลงไปที่ท่าเรือในวันรงุ่ ขึ้น(สิ่งของที่ท่าน
จาเป็นต้อ งใช้ระหว่ า งวันให้ท่า นแยกใส่ในกระเป๋าถื อ)** ถ้า ท่ านใดมี ความประสงค์จะถื อ
กระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จาเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **

วันที่สามของการเดินทาง

สิงค์โปร์ – Merlion – Orchard – สนามบินดอนเมือง

เช้า

ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

12.00 น.

เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีนา่ เบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋ าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนัน้ ทุกท่าน เช็ค-เอ้าท์ที่
ท่าเรือเรียบร้อยแล้ว นําท่านสู่ Merlion Park เมอร์ไลออน รูปปั้ นกึ่งสิงโตกึ่งปลาที่เป็ นสัญลักษณ์นี้
ตัง้ อยู่ริมแม่นาํ้ สิงคโปร์ ณ เมอร์ไลออน พาร์ค (Merlion Park)
**กร ุณาตรวจสัมภาระ ของท ุกท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยง
อิ ส ระช้อ ปปิ้ ง ถนน Orchard – สวรรค์ของนัก ช้อ ปทุกคน ถนนออร์ช าร์ด ถนนสายช้อ ปปิ้ งที่ มี
ชื่อเสียงที่สดุ ของเอเชีย และมีรา้ นเสื้อผ้าแฟชัน่ ยอดนิยม ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง และผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองไลฟ์ สไตล์อื่นๆ อีกมากมาย

20.30 น.
22.05น.

ออกเดินทางกลับสู่ กร ุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทยไลอ้อนแอร์ไลน์ SL115
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กร ุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
พร้อมด้วยความประทับใจ

ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง:
ประเภทห้องพัก
Inside คนที่ 1-2

ราคาท่านที่ 1-2
16,900 บาท / ท่าน

Balcony คนที่ 1-2

21,500 บาท / ท่าน

**เด็กทารกไม่เกิน 2 ปี** ต้องมีอาย ุไม่เกิน 2 ปี ตลอดการเดินทางทัง้ ทริป **
*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ค่าทิป SGD 21 ต่อคนต่อคืน สาหรับห้อง Inside, Balcony
ค่าภาษีท่าเรือ ท่านละ 1,200 บาท ขออนญ
ุ าตเก็บพร้อมค่าทัวร์
***** หมายเหต ุ สาหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ *****

ชนิดและประเภทห้องพัก บนเรือ GENTING DREAM

(ห้องไม่มีหน้าต่าง) INSIDE

(ห้องมีระเบียง) BALCONY

เงื่อนไขการจอง
1. ชาระเต็มจานวนทันที หลังจากได้รบั การยืนยันห้องพัก
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชาระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทัง้ นี้ข้ ึนอยูก่ บั ระยะเวลาในการจองและจานวนห้องว่างบน
เรือ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ห้องพักบนเรือสําราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทาํ การชําระเงิน)
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ
3. ตัว๋ เครื่องบินและภาษีนาํ้ มัน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัดเป็ นหมูค่ ณะ.นํา้ หนักกระเป๋ า
เดินทางที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องตามที่สายการบินกําหนดให้ท่านละ 20 กิโลกรัม ในกรณีที่นาํ้ หนักเกินทางผูเ้ ดินทาง
ต้องรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายเอง
4. ประกันเดินทางแบบอุบตั เิ หตุ (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์กาํ หนด)
5. รวมค่าทิปไกด์ที่มาเลเซียและสิงคโปร์
6. ประกันการเดินทางแบบอุบตั เิ หตุ (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
7. รถรับส่งและโปรแกรมท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อคนต่อคืน สาหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony
ค่าภาษีท่าเรือ ท่านละ 1,200 บาท ขออนญ
ุ าตเก็บพร้อมค่าทัวร์
อาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรือ
ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญ / ค่า WIFI
ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสําราญ เป็ นการเดินทางเอง มีหวั หน้าทัวร์ และ รถรับส่งนําเที่ยว
2. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯเพื่อเช็คว่า
กรุป๊ มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนือ่ งจาก ราคาโปรโมชัน่ มีหอ้ งพักในจํานวนจํากัด
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชําระเงิน
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด เนือ่ งจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ จากการยกเลิกของท่าน
4.2 กรณีเจ็บป่ วย ไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ ตามจริง ในกรณีที่
ไม่สามารถเดินทางได้
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกู ค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิด

กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่าน
ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆ ได้ทงั้ สิ้น
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
4.5 บริษทั ขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือ โปรแกรม เนือ่ งจากคํานึงความปลอดภัยเป็ นหลัก
หมายเหต ุ
1. สําหรับผูม้ ีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขนึ้ เรือ
2. สําหรับเด็กอายุตาํ่ กว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครัง้ และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
3. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
4. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริษทั ฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสดุ วิสยั ในการเดินทาง
5. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็ นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลกู ค้าทราบก่อนเดินทางอีกครัง้

