วันที่พิมพ์ : 17-09-2019 07:24:22

DE535 : โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสำราญสุดหรู สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา แหลมฉบัง 4 วัน 3 คืน (Genting Dream)
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วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์

6.00 น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว H-J สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยอำนวยความสะดวกให้การต้อนรับ

11.15 น.

เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง
กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าแล้วเดินทางโดย จัดรถโค้ชมารับจากสนามบิน
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center(MBCCS)
เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือ (ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)
การเดินทางจากสนามบินชางงี ไปที่ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ สามารถเดินทางด้วย Taxi,
จากสนามบินใช้เวลาประมาณ 30 นาที ค่าใช้จ่ายประมาณ SGD20 (500บาท)
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947
ทำการติดTags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสำราญทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ
จากนั้นลูกค้านำตั๋วเรือเช็คอินและรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นขึ้นสู่ เรือสำราญ

17.00 น.

เรือล่องออกจาก ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์
ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมง
ก่อนเรือออกเดินทาง

เย็น

หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน
หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย
* ห้องอาหาร The Lido- ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ
** ห้องอาหาร Dream Dining - (Walk-inopen seating) ห้องอาหารแบบ A La Cartนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ
ชั้น 8 ของเรือ
หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น
6) และดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ ทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการ รวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย
ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily
หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

ที่พัก

เรือสำราญสุดหรู Genting Dream

วันที่ 2

ท่าเรือเรดัง ประเทศมาเลเซีย

เช้า

ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

11.00 น.

เรือสำราญจะจอดที่ เรดัง ประเทศ มาเลเซีย ทุกท่านสามารถเลือกโปรแกรมอิสระ โดยทัวร์ส่วนใหญ่ที่เกาะเรดัง
จะเป็นกิจกรรมดำน้ำ ซึ่งจะจัดไว้ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ ลูกค้าสามารถซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งได้โดยติดต่อที่โต๊ะ
Shore Excursion ชั้น 6 กลางลำเรือ,
หรือ ท่านสามารถอยู่และพักผ่อนอย่างอิสระบนเรือสำราญได้ห้องพัก ทางเรือมีกิจกรรมและร้านอาหารต่าง ๆ
บนเรือเปิดให้บริการ ตามปรกติ
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ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือเรดังก็สามารถทำได้เนื่องจากตรงจุดที่เรือเล็กจอดจะมีชายหาดและร้านค้าต่างๆให้เดินได้
ทางเรือสำราญจะมีเรือเล็กให้บริการวิ่ง ไป-กลับ ทุกๆ 30 นาที ตลอดทั้งวัน เรือแนะนำเวลา กลับมาที่เรือ อย่างช้า เวลา
18.00 น. เพื่อที่ทุกท่านจะพร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น
** ตัวอย่าง ทัวร์เรดังจะเป็นทัวร์พาไป Scuba Driving
แบบไม่ลึกพาไปดำน้ำในจุดที่ปะการังสวยที่สุดในเกาะเรดังและเหมาะสำหรับท่านที่ฝึกหรือเพิ่งจะดำน้ำระยะเวลาในการดำน้ำ 2
ช่ัวโมง ซึ่งจะมีอุปกรณ์ให้บริการรวมถึงวีดีโอแนะนำและเตรียมตัวก่อนลงดำน้ำ
(ท่านจะต้องแน่ใจว่าสุขภาพท่านแข็งแรงพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมดำน้ำทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า
8 ปี เด็กอายุระหว่าง 8-11 ปี ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง) **
เย็น

รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชม การแสดงที่ห้องโชว์หลัก (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า)
หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนั้น เรือล่องออกจากท่าเรือเรดัง ท่านสามารถรับประทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ ในบัตร Cruise
Card ของท่าน
หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์ หลักชั้น 7 หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก
วันที่ 3

เรือสำราญสุดหรู Genting Dream
ท่าเรือสีหนุวิลล์ - ประเทศกัมพูชา

เช้า/กลางวัน

ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าและเที่ยง อย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

12.00 น.

เรือจอดเทียบท่าเรือ สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
อีกหนึ่งจุดหมายปลายที่มีของขายมากมายและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพค
สามารถเยี่ยมชมวัดใหญ่ประจำเมืองที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนภายในเมืองได้ สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ
พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง
ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือสีหนุวิลล์ ก็สามารถทำได้ แต่ทางเราแนะนำให้ซื้อทัวร์กับทางเรือในท่านี้
เนื่องจากแถวท่าเรือไม่ค่อยมีสถานทีท่องเที่ยวนัก เรือแนะนำเวลากลับมาที่เรือ อย่างช้า 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก
เพื่อที่ทุกท่านจะพร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น

เย็น

รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชม การแสดงที่ห้องโชว์หลัก (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า)
หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน

ช่วงค่ำ

เรือจะมีแท็กกระเป๋า และกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่าน
นำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้อง เพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น
(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)
* ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก*
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20.00 น.

เรือล่องออกจาก ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ทุกท่านต้องเคลียร์ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทิปพนักงานบนเรือ, ค่า wifi,
ค่าแพ็คเก็จเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยนำบัตร Cruise Card ของท่านไปติดต่อที่ Reception ชั้น 6 สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต
หรือเงินสด สกุลเงินสิงคโปร์ ดอลล่าห์

ที่พัก

เรือสำราญสุดหรู Genting Dream

วันที่ 4

ท่าเรือแหลมฉบัง / กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เช้า

ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้า อย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

10.00 น.

ถึง ท่าเรือแหลมฉบัง /กรุงเทพฯ ประเทศไทย
**หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น
พาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชกลับกรุงเทพมหานครโดยปลอดภัย**
**กรุณาตรวจสอบสัมภาระก่อนออกจากท่าเรือ*
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อัตรานี้รวม
• ห้องพักบนเรือสำราญ3คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
• อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
• ค่าภาษีท่าเรือ
• ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ
• รถรับส่งสนามบินชางงี-ท่าเรือ
• รถรับส่งจากท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพ
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าทิปส์ SGD 21ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
• ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
• อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
• ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
• ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง
• ชำระเต็มจำนวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก
• ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ
หมายเหตุ
• สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
• สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน)
• ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย
ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล
หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง
เงื่อนไขการใช้บริการ
• การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสำราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนำเที่ยว
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• ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• การชำระค่าบริการ
• กรุณาชำระเต็มจำนวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด
• การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ
ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ
จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ
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