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NT115
โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสําราญ สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพู ชา 4 วัน 3 คืน (GENTING DREAM)
ทัวร์ เว ียดนาม กัมพู ชา สิงคโปร์ , 4 วั น 3 คืน , 13-16 ตุล าคม 2562

ชมโชว์สดุ อลังการ บาร์ และดนตรีสดมากมายบนเรือสําราญ
ดํานาชมประการัง ณ เกาะเรดัง (Redang Island) สามารถเยียมชมวัดใหญ่ประจําเมือง ณ สหี นุวิลล์ ประเทศกัมพู ชา
ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเรือ
เพลิดเพลินกับร้านค้าปลอดภาษี คาสโิ น Fitness center และ Spa
** ราคาทัว ร์ข ึนอยู่ก ับ ประเภทของห้อ งพั ก โปรดตรวจสอบห้อ งพั ก กับ เจ้า หน้า ทีทุก ครังก่อ นทํา การจอง **

กําหนดการเดินทาง
ตุ ล าคม 2562
13-16

รายละเอียดการเดินทาง
วัน ที 1
สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ - ประเทศสิ ง คโปร์ - ท่ า เร ื อ มาร ี น่ า เบย์ ครู ส เซนเตอร์
05.00 น.
พบกันที สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชันที 4 ประตู 2 โรล M สายการบิ น สิ ง คโปร์ แอร์ ไลน์ มีเจ้าหน้าทีคอยต้อนรับ
09.40 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบิ น ชางง ี ประเทศสิ ง คโปร์ โดย สายการบิ น สิ ง คโปร์ แอร์ ไลน์ เทียวบิน SQ973 (มีอาหารร้อนบริการบนเครืองบิน)

13.05 น.
เดินทางถึง สนามบิ น ชางง ี ประเทศสิ ง คโปร์ (เวลาท้องถินเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง
กรุณาปรับเวลาให้เปนเวลาท้องถินเพือสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเปาแล้ว เดินทางโดยจัดรถโค้ชมารับจากสนามบิน
นําท่านเดินทางสู่ ท่ า เร ื อ Marina Bay Cruise Center (MBCCS) เพือทําการเช็คอินขึนเรือ
การเดินทางจากสนามบินชางง ี ไปทีท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ สามารถเดินทางด้ว ย Taxi, จากสนามบินใช้เวลาประมาณ 30 นาที
ค่าใช้จา่ ยประมาณ SGD20 (500บาท) (ท่านควรมาถึงท่าเรือเพือเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชัวโมง)
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947
ทําการติด Tags กระเปาและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึนเรือสําราญ ทุกท่านจะผ่าน จดุ แสกนสัมภาระ จากนัน ลูกค้านําตัวเรือเช็คอินและรับ
Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนันขึนสู่เรือสําราญ
17.00 น.
เร ือล ่องออกจากท่าเร ือมาร ีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์
ทุกท่านจะต้องเข้าร ่ว มการซ้อมระบบรั กษาความปลอดภัยของท่าเร ือตามกฏของการล ่องเร ือสากล 1 ชัวโมงก่อนเรือออกเดินทาง
จากนันท่านสามารถ รั บประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลั ก จากทีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน
หรือเลือกรับประทานทีห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัยหลัง
จากนันชมการแสดงทีห้องโชว์หลัก (ท่านทีจะชมโชว์จะต้องทําการจองรอบโต๊ะ ที Box Of ce ซึงตังอยู่โซน Lobby ชัน 6)
และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทัวทังลําเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากเรือล่องออกสู่น่านนาสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษี
จะเปดให้บริการรวมทังในส่ว นของคาสิโนอีกด้ว ย ท่านสามารถเข้าร่ว มสนุกกับกิจกรรมต่างๆทีทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทังทริปจาก Dream Daily
หนังสือพิมพ์ประจําวันทีมีร ายละเอียดกิจกรรมในแต่ล ะวันทีห้องพักของท่าน
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารทีเรือเตรียมไว้ให้ ดังนี
ห้ องอาหาร The Lido
ห้ องอาหาร Dream Dinning
(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ Buffet อยู่บนชัน 16 ของเร ือสําราญ
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ อยู่บนชัน 7 และ 8 ของเร ือสําราญ

วัน ที 2
ท่ า เร ื อ เรดั ง ประเทศมาเลเซ ีย
เช้ า
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารทีเรือเตรียมไว้ให้ ดังนี
ห้ องอาหาร The Lido
ห้ องอาหาร Dream Dinning
(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ Buffet อยู่บนชัน 16 ของเร ือสําราญ
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ อยู่บนชัน 7 และ 8 ของเร ือสําราญ

11.00 น.
เรือสําราญจะจอดที เรดั ง ประเทศ มาเลเซ ีย ทุกท่านสามารถเล ือกโปรแกรมอสิ ระ โดยทัว ร์ส่ว นใหญ่ทีเกาะเรดัง จะเปนกิจกรรมดํานา
ซึงจะจัดไว้ ให้ล ูกค้าได้เลือกใช้บริการเพิมเติมได้
ลูกค้าสามารถซือทัว ร์เสริมบนฝงได้โดยติดต่อทีโต๊ะ Shore Excursion ชัน 6 กลางลําเร ือ หร ือ
ท่านสามารถอยู่และพักผ่อนอย่างอิสระบนเรือสําราญได้ห้องพัก ทางเรือมีกิจกรรมและร้านอาหารต่างๆบนเรือเปดให้บริการตามปรกติ
ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือเรดังก็สามารถทําได้เนืองจากตรงจุดทีเรือเล็กจอด
จะมีชายหาดและร้านค้าต่างๆให้เดินได้ทางเรือสําราญจะมีเรือเล็กให้บริการวิง ไป-กลั บ ทุกๆ 30นาที ตลอดทังวัน เร ือแนะนําเวลา กลับมาทีเรือ
อย่างช้า เวลา 18.00 น. เพือทีทุกท่านจะพร้อมทีจะรับประทานอาหารเย็น
คา
รับประทานอาหารคาตามห้องอาหารทีทางเรือจัดให้

ท่านสามารถ รับ ชมการแสดงทีห้อ งโชว์ห ลัก (กรุณาสํารองทีนังล่ว งหน้า) หร ือ ดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทัวทังลําเรือ
จากนันให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น.
เร ือล ่องออกจากท่าเร ือเรดัง ท่านสามารถรับประทานอาหารได้ทีห้องอาหารหลักทีแสดงอยู่ในบัตร Cruise Card ของท่าน
หลังจากนัน ชมการแสดงโชว์ทีห้องโชว์หลักชัน 7 หร ือ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วัน ที 3
ท่ า เร ื อ สี ห นุ ว ิ ล ล์ ( ประเทศกัม พู ช า )
เช้ า - เทียง
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารทีเรือเตรียมไว้ให้ ดังนี
ห้ องอาหาร The Lido
ห้ องอาหาร Dream Dinning
(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ Buffet อยู่บนชัน 16 ของเร ือสําราญ
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ อยู่บนชัน 7 และ 8 ของเร ือสําราญ

12.00 น.
เร ือจอดเทียบท่าเร ือ สีหนุว ิล ล์ ประเทศกัมพู ชา อีกหนึงจุดหมายปลายทีมีของขายมากมายและเต็มไปด้ว ยนักท่องเทียวแบบแบ็คแพค
สามารถเยียมชมวัดใหญ่ประจําเมืองทีเปนศูนย์ร วมจิตใจของคนภายในเมืองได้ สําหรับท่านทีทําการจองทัว ร์บนฝงกับทางเรือ
พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานทีนัดพบบนเรือ ส่ว นท่านทีสะดวกเดินทางท่องเทียวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชัวโมง
ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล ่นแถวท่าเร ือสีหนุว ิล ล์ ก็สามารถทําได้แต่ทางเราแนะนําให้ซือทัว ร์กับทางเรือในท่านี
เนืองจากแถวท่าเรือไม่ค่อยมีสถานทีท่องเทียวนัก แนะนําเวลากลับมาทีเรือ อย่างช้า 1 ชัวโมงก่อนเรือออก
เพือทีทุกท่านจะพร้อมทีจะรับประทานอาหารคา
คา
รับประทานอาหารคาตามห้องอาหารทีทางเรือจัดให้
จากนันท่านสามารถ รับ ชมการแสดงทีห้อ งโชว์ห ลัก (กรุณาสํารองทีนังล่ว งหน้า) ดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทัวทังลําเรือ
หรืออิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
**เร ือจะมีใบแจ้ง สถานทีและเวลาทีห้องพักของท่านเพือให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**
เรือจะมีแท็กกระเปาและกําหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนํากระเปาเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้อง
เพือให้พนักงานนําลงไปทีท่าเรือในวันรุ่งขึน (สิงของทีท่านจําเปนต้องใช้ร ะหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเปาถือ)
**ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเปาเดินทางลงด้ว ยตนเองไม่จําเปนต้องวางไว้ทีหน้าห้องพัก**
20.00 น.
เร ือล ่องออกจาก ท่ า เร ื อ สี ห นุ ว ิ ล ล์ ประเทศกัม พู ช า ทุกท่านต้องเคล ียร์ ค่าใช้จา่ ย เชน่ ค่าทิปพนักงานบนเร ือ, ค่าwi , ค่าแพ็คเก็จเครืองดืม ฯลฯ
โดยนําบัตร Cruise Card ของท่านไปติดต่อที Reception ชัน 6 สามารถชําระด้ว ยบัตรเครดิต หร ือเงนิ สด สกุล เงนิ สิงคโปร์ ดอลล ่าห์
วัน ที 4
ท่ า เร ื อ แหลมฉบั ง ( กร ุ ง เทพฯ )
เช้ า
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารทีเรือเตรียมไว้ให้ ดังนี
ห้ องอาหาร The Lido
ห้ องอาหาร Dream Dinning
(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ Buffet อยู่บนชัน 16 ของเร ือสําราญ
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ อยู่บนชัน 7 และ 8 ของเร ือสําราญ

10.00 น.
ถึงท่า เร ื อ แหลมฉบั ง กร ุ ง เทพฯ ประเทศไทย หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเปาเดินทาง

ของท่านด้านล ่าง ** กร ุ ณ าตรวจสอบสั มภาระก่ อ นออกจากท่ า เร ื อ **
จากนันนําท่านเดินทางด้ว ยรถโค้ชกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวั สดิภาพ

อัตราค่าบริการทัว ร์ เวียดนาม กัมพู ชา สิง คโปร์
13-16 ตุ ล าคม 2562

ว่าง

฿18,900

NT115-39426 : โปรแกรมทัวร์ ล ่องเร ือสําราญ สิงคโปร์ มาเลเซยี กัมพู ชา 4 วั น 3 คืน (Genting Dream)
ห้องพั กแบบไม่มีหน้าต่าง ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน ราคาท่านละ
ห้ องแบบมีหน้ าต่าง ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน ราคาท่านละ
ห้องพั กแบบมีห้องระเบียง ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน ราคาท่านละ

ข้อมูล ทัว ร์อัปเดทเมือ :
วันอังคารที 10 กันยายน 2562 เวลา 16:46 น.

฿18,900
฿20,900
฿21,900

เงือนไขการให้บ ริการทัว ร์เวียดนาม กัมพู ชา สิง คโปร์
อั ตราค่าบริการรวม
• ห้องพั กบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพั กทีท่านได้ทําการชําระเงิน)
• อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิ เศษ), กิจกรรมและความบั นเทิงบนเรือสําราญ
• ค่าภาษี ท่าเรือ
• ค่าตัวเครืองบินชันประหยัดแบบหมู่คณะ
• รถรั บส่งสนามบินชางงี - ท่าเรือ
• รถรั บส่งจากท่าเรือแหลมฉบั ง - กรุงเทพ

อั ตราค่าบริการไม่รวม
• ค่ า ทิ ป SGD 21 ต่ อ คนต่ อ คื น สํา หรั บห้ อง Inside, Ocean view, Balcony และ SGD 26 ต่ อ คนต่ อ คื น สํา หรั บห้ อง Suite
หรือ สูง ขึนไป
• ค่าทัวร์เสริมบนฝงตามเมืองต่างๆ ทีเรือจอด (Shore Excursion)
• อาหารพิ เศษทีท่านสังเพิ มเติมกับทางเรือ
• ค่าแพคเกจเครืองดืมบนเรือสําราญ / ค่า WIFI
• ค่าทําหนั งสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรั บชาวต่างชาติ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าซั กรีด ค่าโทรศั พท์ ค่าเครืองดืม ฯลฯ
• ค่าภาษี มูลค่าเพิ ม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%

เงือนไขในการจอง
• ชํา ระเต็ ม จํา นวนทั นที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพั ก
• ยกเลิกหลั งการยืนยั นและชําระเงินแล้ ว เก็บค่าใช้ จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
• ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคา ทังนีขึนอยู่กับระยะเวลาในการจองและจํานวนห้องว่างบนเรือ

หมายเหตุ
• สําหรั บผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ เกิน 24 สั ปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึนเรือ
• สําหรั บเด็กอายุตากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึนเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างตา 6 เดือน 7วั น)
• ลูกค้ าต้ องเตรียมพาสปอร์ ตมา ณ วันเดินทางทุกครัง และต้ องมีอายุมากว่า 180 วั น นั บจากวั นเดินทางกลั บ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย
ไม่ว่ากรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนั ดหยุดงาน, จลาจล,
การล่าช้าหรือยกเลิกของเทียวบิน, การเปลียนแปลงโปรแกรมการท่องเทียวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสดุ วิสัยในการเดินทาง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
• ในโปรแกรมเวลาทีใช้ในการเทียบท่าเปนเวลาไทย อาจมีการเปลียนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครัง

เงือนไขการใช้บริการ
• การเดินทางในแพ็ คเกจล่องเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้ าทั วร์ และรถรับส่งนําเทียว
• ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯเพื อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟร์มเดินทางก่อนทุกครัง
มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
• การชําระค่าบริการ
• กรุณาชําระเต็มจํานวนเนืองจาก ราคาโปรโมชันมีห้องพั กในจํานวนจํากัด
• การยกเลิกและคืนค่าทั วร์ หลั งจากมีการชําระเงิน
• แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิ จารณาเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป
แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัวเครืองบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริง ในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได้
• กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
• บริษัท ทําธุรกิจเพื อการท่องเทียวเท่านัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเทียวโดยผิดกฎหมายและในขันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ขึนอยู่กับการพิ จารณาของเจ้าหน้าทีเท่านัน ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตั วของท่านเอง
• เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือ

ขันตอนการขึน-ลง เรือสําราญ
• เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก นําพาสปอร์ ต เช็คอินได้ที เคาน์ เตอร์ เช็คอิน ท่านจะได้ รับ Cruise Card ทีจะใช้แทนกุญแจห้องพั ก ใช้เปนเครดิตการ์ด
แทนการขึนและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป
• นําสั มภาระ(กระเปาเดินทาง) ผ่านพิ ธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางทีสนามบิน โดยติดปาย Luggage Tag
เพื อให้เจ้าหน้าทีทางเรือลําเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านทีสะดวกจะถือกระเปาขึนไปเองก็สามารถทําได้
(อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการลําเลียงสัมภาระสู่ห้องพั กของท่าน)
• นําพาสปอร์ ต สําเนาพาสปอร์ ต และใบ ตม. ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกั บการเดินทางออก โดยสารเครืองบิน (กรณีถือพาสปอร์ ตไทย ไม่ต้องมีใบ
ตม.ไทย)
• เมือถึงประตูเรือ เจ้าหน้าทีเรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวั นเดินทางกลั บ พร้อมนําการ์ดห้องพั กท่านรูดกับเครืองบันทึก
เพื อยืนยันว่าท่านได้เปนผู้ร่วมเดินทางในทริปนี ของเรือสําราญ
• สามารถไปทีห้องพั กของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟในทันทีทีขึนเรือสําราญ
กรุณาศึ กษาจุดซ้อมอพยพหนีภัยฉุกเฉินทีอยู่ด้านหลังประตูห้องพั กของท่าน
• ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือทีระบุไว้ จะมีการซ้ อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึน ให้ไปตามจุดทีระบุไว้ใน Cruise Card
และจะมีเครืองแสกนบัตร Cruise Care ตามจุดเพื อรับฟงการซ้อมอพยพหนีภัย

ขันตอนเคลียร์ค่าใช้จ่าย และรั บพาสปอร์ตคืน
• ขันตอนเคลียร์ค่าใช้จ่าย และรั บพาสปอร์ ตคืน1. คืนสุดท้ ายของการเดินทาง นําการ์ดห้องพั กของท่าน แจ้ งชําระค่าใช้ จ่าย ที Reception
เจ้าหน้าทีจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายทีใช้ไปทังหมด ท่านสามารถชําระเปนเงินสด หรือบั ตรเครดิต **กรณีชําระบั ตรเครดิต อัตราแลกเปลียน ตามเงือนไขทีเรือกําหนด**
• ก่อนวันสุดท้ายทีเรือสําราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาทีรับหนังสือเดินทางคืนแก่ทุกท่าน

