
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจลองเรอืสําราญ เก็นติ้ง ดรีม 3 วัน 2 คืน 

เสนทาง สงิคโปร - กัวลาลัมเปอร - สิงคโปร 
พิเศษ ชมคอนเสิรต วงลิปตา - แดนสสุดมันกับ Boom Boom Cask 

ไมรวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร-กรุงเทพฯ 

 
 

อ่ิมอรอยกับอาหารหลากหลายเมนู ใน 4 หองอาหารทีท่านเลือกได 

 
 

 

 

กําหนดเดินทาง วันท่ี   28-30 มี.ค. 61   (หองมีระเบียงสวนตัว)                       ราคา  17,500.-   

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 

17.00 น.-19.00 น. เชค็อินลงเรือ Genting Dream ณ ทาเรือ Marina สิงคโปร              บริการอาหาร  (-/-/เย็น) 

21.00 น.             เรือออกจากทาเรือสงิคโปร สู กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย 

** Miin Concert Boom Boom Cash ** 

วันที่2 

10.00 น.  เรอืเทียบทา กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย - อิสระเที่ยวชมเมืองดวยตัวเอง หรือ เลือกซื้อทัวรเสริมเที่ยวบนฝง 

(สอบถามคาบรกิารทัวรเสรมิจากเคานเตอรบนเรือ) (กรุณากลบัขึน้เรือกอนเวลา 20.00 น.) 

                                           ** Miin Concert Lipta **                       บริการอาหาร  (เชา/เทีย่ง/เยน็) 

วันที่3 
11.00 น.  เรอืเทียบทา Marina สิงคโปร  หลังผานขั้นตอนตรวจคนเขาเมืองสงิคโปร  อิสระเดินทางกลับสูจุดหมาย 

                                                                                                           บริการอาหาร  (เชา/-/-) 
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หองอาหาร 4 หองที่รวมในแพ็คเกจ 

* หอง Genting Dining ช้ัน 7 ทายเรือ (อาหารจีน)   

* หอง Gream Dining ช้ัน 8 ทายเรือ (อาหารจีน และมังสวิรัติ) 

* หอง The Lido Buffet ช้ัน 16 ทายเรือ (อาหารบุฟเฟตนานาชาติ)  

* หอง World Grill ช้ัน 16 ทายเรือ (Coffee Break) 
 

 

 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลกิเงื่อนไขตางๆ โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 
 

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท,  

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 
 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก   etravelway.com/airticket 

 

หองพักแบบ BALCONY (หองพักแบบมีระเบยีง) 

  

 

 

 
 

อัตรานี้รวม:  

1. คาหองพักบนเรือสําราญ 2 คืน พรอมอาหารทุกมื้อบนเรือ 

2. คารถรับสง สนามบินสิงคโปร - ทาเรือ - สนามบินสิงคโปร 

3. กิจกรรมตางๆบนเรือ (บางกิจกรรมอาจมีคาใชจายเพ่ิม กรุณาตรวจสอบบนเรืออีกครั้ง) 

4. นํ้าด่ืมบริการในหองพัก เฉพาะวันเช็คอิน 1 ขวดตอทาน 

5. ฟรี เขาชมคอนเสิรตศิลปนไทย 2 วง ในชวงค่ํา 

อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา  วันที่  28-30 มี.ค. 61 

หองมีระเบียงสวนตัว  ราคาผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 17,500.- 

ทานที่ 3 และทานที่ 4 พักรวมกัน 1 หอง (กรณีพักหองละ 3-4ทาน) 10,500.- 

พักเด่ียว 25,850.- 

เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ขวบ (พักเปนทานที่ 3 หรือ 4 ของหอง) 5,200.- 
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อัตรานี้ไมรวม:  

1. คาต๋ัว เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร-กรุงเทพฯ และคาภาษีสนามบิน, คาภาษีนํ้ามัน 

2. คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิม (คาแพ็คเกจเครื่องด่ืม Soft Drink และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล Unlimited ตลอดทริป 70 SGD) 

3. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

4. คาวีซา สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (กรณีตองยื่นวีซา) 

5. คาทิปพนักงานบนเรือ ทานละ 40 SGD (ประมาณ 1000 บาท) และคา Internet (ตามแพ็คเกจที่ทานเลือก) 

6. คาทัวรเสรมิบนฝงทุกแหง 

7. คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  

8. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไวเง่ือนไขการเดินทาง 

หมายเหตุ 

1. อัตราคาบริการขางตน เปนการเดินทางดวยตัวเอง ไมมีหัวหนาทัวรบริการ 

2. โปรแกรม และเวลาที่ระบุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

3. กรุณาตรวจสอบวาหนังสือเดินทางของทานมีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน 

4. สตรีมีครรภ ที่มีอายุครรภไมเกิน 24 สัปดาห ตองแจงลวงหนา พรอมใบรับรองจากแพทย (ภาษาอังกฤษ) กอนการเดินทาง 

การชําระเงิน  

* โปรดชาํระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันทีน่ั่งวางจากเจาหนาที่แลวทันท ีพรอมสงสําเนาหนาหนังสือ

เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอน

เงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423   (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด 

ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรอืยกเลิกการเดินทาง) 

** เน่ืองจากเปนทัวรราคาโปรโมช่ัน เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขช่ือผูเดินทาง หรือยกเลกิ 

ขอคืนคาทัวร ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม 
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