
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจลองเรอืสําราญ Genting Dream Cruise Only 3 วนั 2 คืน 

เสนทาง สิงคโปร - พอรทคลัง กัวลาฯ - สิงคโปร 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี  6-8 / 20-22 มิ.ย. // 4-6 / 11-13 / 25-27 ก.ค. 61        ราคาเริ่มตนท่ี  14,900.- 

                               1-3 / 15-17 / 22-24 ส.ค. 61         ราคาเริม่ตนท่ี  14,900.- 

                               12-14 / 19-21 / 26-28 ก.ย. // 17-19  /24-26 ต.ค. 61   ราคาเริ่มตนท่ี  14,900.-   

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 

อิสระเชค็อินลงเรือสําราญ Genting Dream ณ ทาเรือ Marina Bay cruise centre (SCC) 61 Marina Coastal 

Drive, Singapore 018947  

21.00 น. เรือออกเดินทางจากสิงคโปร สูพอรตคลัง - อิสระพักผอนบนเรือสําราญ 

วันที่2 

10.00 น. เรือเทียบทา พอรตคลัง กัวลาลมัเปอร มาเลซยี - อิสระเที่ยวเอง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (โปรดสอบถาม

คาบริการทัวรเสริมบนเรือเพิ่มเติม) 

 21.00 น. เรอืออกจาก พอรตคลงั - อิสระรวมกิจกรรมตางๆบนเรือตามอัธยาศัย 

วันที่3 11.00 น. เรือเทียบทา Marina Bay cruise centre - อําลาเรือ Genting Dream - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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หองอาหาร 4 หอง ที่รวมในแพ็คเกจ 

- หอง Genting Dining ชั้น 7 ทายเรือ อาหารจีน 

- หอง Dream Dining ชั้น 8 ทายเรือ (อาหารจีนและมังสวิรัติ) 

- หอง The Lido Buffet ชั้น 16 ทายเรือ (อาหารบุฟเฟตนานาชาติ)  

- หอง World Grill ชั้น 16 ทายเรือ ( coffee break ) 
 

วันที่ 1   ตอนรับสู ประเทศสิงคโปร (ทาเรือ มารีนา เบย ครูสเซนเตอร ) 

............... อิสระเดินทางเอง สูประเทศสงิคโปร และขึ้นเรือสําราญ Genting Dream บริเวณทาเทียบเรือ Marina Bay 

Cruise Centre (SCC) 61 Marina Coastal Drive, Singapore 018947  

21.00 น. เรือลองออกจากทาเรือมารีนา เบย ครูสเซนเตอร ประเทศสงิคโปร หลังจากทุกทาน ซอมการระบบรักษาความ

ปลอดภัยของทาเรือตามกฏของการลองเรือสากลแลว หลังจากน้ัน สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหาร 

หลัก จากที่โชวอยูบนบัตร Cruise Card ของทาน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ นานาชาติ ไดตามอัธยาศัย 

หลังจากน้ัน หรือชมการแสดงที่หองโชวหลัก และดนตรีสดตามบารตางๆทั่วทั้งลําเรือ และพักผอนตามอัธยาศัย      

(หลังจากเรือลองออกสูนานนํ้าสากลแลว รานคาปลอดภาษีจะเปดใหบริการรวมทั้งในสวนของคาสิโนอีกดวย) 

 
 

วันที่  2  ทาเรือ พอรตคลัง ประเทศ มาเลยเซีย 

10.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือ พอรตคลัง ประเทศมาเลเซีย สําหรับทานที่ทําการจองทัวรบนฝงกับทางเรือ พนักงาน

จะแจงเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  สวนทานที่สะดวกเดินทางทองเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลัง

เวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมง  ณ บริเวณทาเรือ พอรตคลังจะมีบริการ แทกซี่ จากทาเรือเขาไปในตัวเมืองอีกดวย ทานใด

ที่ไมลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมตางๆที่ทางเรือเตรียมไวใหตลอดทั้งวันโดยสามารถดูไดจาก ตารางกิจกรรม

ที่ทานจะไดรับในแตละวันที่หองพักของทาน 
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21.00 น. เรือลองออกจากทาเรือพอรตคลังประเทศมาเลเซีย ทานสามารถทานอาหารเย็นไดที่หองอาหารหลักที่แสดงอยูใน

บัตร Cruise Card  ของทานตามเวลาจองของทานวาจะเปนรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากน้ัน ดูการแสดง

โชวที่หองโชวหลักช้ัน 7 ซึ่งจะโชวสองรอบดวยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย 

 
เรือจะมีใบแจง สถานที่และเวลาที่หองพักของทานเพื่อใหทานรับหนังสือเดินทางคนื 

22.00 น. เรือจะมีแทกกระเปาและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ใหทานนํากระเปาเดินทางของทานวาง

ไวหนาหองเพ่ือใหพนักงานนําลงไปที่ทาเรือในวันรุงขึ้น  (สิ่งของที่ทานจําเปนตองใชระหวางวันใหทานแยกใสใน

กระเปาถือ)  ** ถาทานใดมีความประสงคจะถือกระเปาเดินทางลงดวยตนเองไมจําเปนตองวางไวที่หนาหองพัก ** 

 
 

 
 

วันที่ 3   เรือสาํราญจอดเทียบทา ประเทศสงิคโปร 

11.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือมารีนาเบย ครูสเซนเตอรประเทศสิงคโปร หลังจากทุกทานลงจากเรือจะผาน พิธีการตรวจ

คนเขาเมือง และรับกระเปาเดินทางของทานดานลางหลังจากน้ัน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS260418 

  Page 3 of 6  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
 

อัตราคาบรกิารนี้รวม 

1. หองพักบนเรือสําราญ 2 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน) 

2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสําราญ 

3. คาภาษีทาเรือ 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 

1. คาทิปส SGD 21 ตอคน ตอคืน สาํหรบัหอง Inside, Oceanview, Balcony และ  

คาทิปส SGD 26 ตอคน ตอคืน สาํหรบัหอง Suite หรือสูงขึน้ไป 

2. คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

3. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

4. คาแพ็คเกจเครือ่งด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 

5. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 

อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา 

วันที่  6-8 / 20-22 มิ.ย. // 4-6 / 11-13 / 25-27 ก.ค. 61 

1-3 / 15-17 / 22-24 ส.ค. // 12-14 / 19-21 / 26-28 ก.ย. 61 

17-19  / 24-26 ต.ค. 61 

ทานที่ 1, 2 (พัก 2 ทานตอหอง) 

หองไมมีหนาตาง  Inside 14,900.- 

หองมีหนาตาง Ocean View 18,600.- 

หองมีระเบียงสวนตัว  Balcony 22,200.- 
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7. คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ - สิงคโปร - กรุงเทพฯ (หากตองการซื้อต๋ัวเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 

8. คารถรับสงจาก สนามบินสิงคโปร - ทาเรือ - สนามบินสิงคโปร (หากตองการซื้อรถรับสง กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือเสนอ

ราคาอีกครั้ง) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เงื่อนไขการจอง 

* โปรดชาํระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันทีน่ั่งวางจากเจาหนาที่แลวทันท ีพรอมสงสําเนาหนาหนังสือ

เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอน

เงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423   (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด 

ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรอืยกเลิกการเดินทาง) 

* ยกเลิกหลังการยืนยนั และชําระเงนิแลว  เก็บคาใชจายเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆก็ตาม 

* ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยูกับระยะเวลาในการจองและจํานวนหองวางบนเรือ 

หมายเหตุ 

1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 

2. สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 

2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทาง

ออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุ

ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตาม

สภาพอากาศและฤดูกาล หรอืเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบกอนเดินทางอีกครั้ง 

เงื่อนไขการใชบริการ 

1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนําเที่ยว 

2. ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอน

เฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. การชําระคาบริการ 

3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 

4. การยกเลิก และคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 

4.1 แจงยกเลกิกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง

อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
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4.2 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง 

คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณทีี่ไมสามารถเดินทางได 

4.3 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศทองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน

การผานการตรวจคนเขาเมือง ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ

ทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น 

4.5 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถอืวาทานสละ

สิทธ์ิ ไมอาจเรยีกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว  

ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู 
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