
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจลองเรือสาํราญ Dream Cruises Cruise Only 4 วัน 3 คืน                

เสนทาง สิงคโปร เกาะเรดัง (มาเลเซีย) เกาะสมุย แหลมฉบัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี  15-18 เม.ย. 61       ราคาเริ่มตนท่ี  29,220 บาท 
 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 
อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไมรวมต๋ัวเครื่องบิน) - ทาเรือ Marina Bay สิงคโปร - เช็คอินขึ้นเรือสาํราญ 

Dream Cruises - อิสระพกัผอนบนเรือ 

วันที่2 
เรือสาํราญเทยีบทา เกาะเรดัง มาเลเซีย - อิสระเดินเลนบนฝง หรือเลอืกซื้อทัวรเสรมิบนฝง (สอบถามอัตรา

คาบริการเพิ่มเติมบนเรอื) - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่3 
เรือสาํราญเทยีบทา เกาะสมุย - อิสระเดินเลนบนฝง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการเพิม่เติม

บนเรอื) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน 

วันที่4 อําลาเรือสําราญ - เทียบทา แหลมฉบัง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

วัน เวลา รายการ & กิจกรรม อาหาร 

วันแรก 14.00 น.-16.00 น. 

18.00 น. 

เช็คอินลงเรือ Genting Dream ณ ทาเรือ Marina สิงคโปร 

เรือออกเดินทางจากสิงคโปร สูนานนํ้าสากล มุงหนาสู อินโดนีเซีย          

…../……./เย็น 

วันที่สอง 11.00 น. 

 

20.00 น. 

เรือเทียบทา เกาะเรดัง ประเทศมาเลเซีย อิสระทองเที่ยวที่เกาะ หรือเลือก

ซื้อทัวรบนเรือ 

เรือออกจาก เกาะเรดัง เดินทางสูเกาะสมุย อิสระรวมกจิกรรมตางๆบนเรือ

ตามอัธยาศัย 

เชา/เที่ยง/เย็น 

 

วันที่สาม 11.00 น.(10.00) 

 

20.00 น.(19.00) 

เรือเทียบทาที่ เกาะสมุย *เลือกซื้อทัวร หรอื อิสระทองเที่ยวที่เกาะนาฮา

ตามอัธยาศัย 

เรือออกจาก เกาะสมุย มุงหนาสู ทาเรือแหลมฉบัง 

เชา/เที่ยง/เย็น 

 

วันที่สี่    09.00 น.(08.00) เรือเทียบทาที่ ทาเรือแหลมฉบัง  อําลาเรือ Genting dream เดินทางสู

จุดหมายตอไป 

เชา/….../…… 
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หมายเหตุ : รายการ เวลา และราคาที่ระบุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

หองอาหาร 4 หอง ที่รวมในแพ็คเกจ  

หอง Gentting Dining   ชั้น 7 ทายเรือ (อาหารจีน)   

หอง Dream Dining  ชั้น 8 ทายเรือ (อาหารจีนและมังสวิรัติ) 

หอง The Lido Buffet  ชั้น 16 ทายเรือ (อาหารบฟุเฟตนานาชาติ)  

หอง World Grill ชั้น 16 ทายเรือ  (บฟุเฟต) 

 

 

 

 
 

(แพ็คเกจไมรวมตั๋วเครื่องบิน) 

อัตราคาบริการ ตอทาน    คนที่ 1-2 (กรณีพักหองละ 2 คน) คนที่ 3-4 ของหอง (กรณีพักหองละ3-4คน) 

หองไมมีหนาตาง 29,220 บาท 19,050 บาท 

หองมีหนาตาง 31,220 บาท 20,300 บาท 

หองมีระเบียงสวนตัว 35,800 บาท 24,550 บาท 

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
 

อัตรานี้รวม 

- คาหองพักบนเรือ 3 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน)    

- อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสําราญ 

- นํ้าด่ืมบริการในหองพัก (เฉพาะวันที่เช็คอิน)  

- รถรับสง สนามบินสิงคโปร - ทาเรือ // แหลมฉบัง-กรุงเทพ 

- ภาษีทาเรือ 

อัตรานี้ไมรวม 

- ต๋ัวเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร (หากตองการซื้อต๋ัวเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 

- คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ีและคานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ 

- คาทิปพนักงานบนเรือ  63 SGD 
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- คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)  

- อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

- คาแพ็คเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI  

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง  

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ คาซักรีด คาโทรศัพท  

  คาโทรศัพททางไกล คาเครื่องด่ืม มินิบารในหอง ฯ 

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

- หัวหนาทัวร 

เงื่อนไขการชาํระเงนิ :  

- โปรดชําระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการย่ืนยันที่น่ังวางทันที จากเจาหนาที่แลว ภายใน 2 วันทําการนับ 

จากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 

เลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423  (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไม 

ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

- แพ็คเกจน้ี ไมมีเจาหนาที่ทวัรเช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหวางการทองเที่ยว  

- ยกเลิกหลงัการยืนยนั และชําระเงนิแลว เก็บคาใชจายเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆก็ตาม 

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยูกับระยะเวลาในการจอง และจํานวนหองวางบนเรือ 

เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว  

ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู 
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