DREAM CRUISE

4 DAYS 3 NIGHTS 7-10 ต ุลาคม 2561

วันที่ 1 ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครสู เซนเตอร์ )
*** นัดพบที่ สนามบิ นดอนเมือง วันอาทิตย์ที่ 7 ต ุลาคม 2561 เวลา 06.30 น.
อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู 1 เคาน์เตอร์ 2 โดยสายการบิ น ไทยแอร์เอเชีย
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ***
น้าหนักกระเป๋า 20 กิโล 1 ชิ้น /ท่าน

วันเดินทาง
7 ตุลาคม 2561

จุดหมายปลายทาง
DMK - SIN

โดยเที่ยวบิน
FD357

เวลาออกเดินทาง
10.40

เวลาถึงที่หมาย
14.05

14.05 น.

ถึงสนามบิน ชางงี ประเทศสิงคโปร์ นาท่านเดินทางไปท่าเรือ Marina Bay Cruise Center

15.00 น.

ถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center เพื่อทาการเช็คอินขึ้นเรือ ทาการติด Tags กระเป๋ าและโหลดสัมภาระ
ของทุกท่านขึน้ เรือสาราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนัน้ ลูกค้านาตัว๋ เรือเช็คอินและรับ Cruise
Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนัน้ ขึน้ สูเ่ รือสาราญ

18.00 น.

เรื อ ล่อ งออกจากท่า เรื อ มารี น่า เบย์ ครูส เซน
เตอร์ ประเทศสิงคโปร์ ทุกท่านจะต้องซ้อมระบบ
รักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการ
ล่องเรือสากลแล้ว 1 ชัว่ โมง หลังจากนั้นท่าน
สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
หลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน
หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ
ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่หอ้ ง
โชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทาการจองรอบที่
โต๊ะ Box Office ซึ่งตัง้ อยูโ่ ซน Lobby ชัน้ 6)
และดนตรีส ดตามบาร์ต่า งๆทัว่ ทั้งล าเรือ และ
พัก ผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่
น่ า นน้า สากลแล้ว ร้า นค้า ปลอดภาษี จ ะเปิ ด
ให้บริการรวมทัง้ ในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)
ท่านสามารถทราบรายละเอียดกิจกรรมต่างๆที่
ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปได้จาก Dream
Daily ซึ่งเป็ นหนังสือพิมพ์รายวันที่ทา่ นจะได้รบั ใน
แต่ละวันที่หอ้ งพักของท่าน

วันที่ 2

เช้า

ท่าเรือเรดัง ประเทศมาเลเซีย

ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
* ห้องอาหาร The Lido
** ห้องอาหาร Dream Dining
(Walk-in open seating)

11.00 น.

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตัง้ อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือสาราญ
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตัง้ อยูท่ ี่ชนั้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรือ

เรือสาราญจะจอดที่ เรดัง ประเทศ มาเลเซีย ทุกท่านสามารถเลือกโปรแกรมสาหรับทัวร์บนฝัง่ กับทางเรือสาราญ
ได้โดยติดต่อที่โต๊ะ Shore excursion ชัน้ 6 กลางลาเรือ

1.

ท่านสามารถอยู่และพักผ่อนอย่างอิสระบนเรือสาราญได้ที่หอ้ งพัก ทางเรือมีกิจกรรมและร้านอาหาร
ต่างๆบนเรือเปิ ดให้บริการ ตามปกติ
2.
ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือเรดังก็สามารถทาได้เนื่องจากตรงจุดที่เรือจอดจะมีชายหาดและ
ร้านค้า ต่างๆให้เดินได้ ทางเรือสาราญจะมีเรือเล็กให้บริการวิ่ง ไป-กลับ ทุกๆ 30นาที ตลอดทั้งวัน
เรือแนะนาเวลา กลับมาที่เรืออย่างช้า เวลา 18.00 น. เพื่อที่ทกุ ท่านจะพร้อมที่ จะรับประทานอาหารเย็น
** ตัวอย่าง ทัวร์เรดัง จะเป็ นทัวร์พาไป Scuba Driving แบบไม่ลึกพาไปดานา้ ในจุดที่ปะการังสวยที่สดุ ในเกาะเรดังและ
เหมาะสาหรับท่านที่ฝึกหรือเพิ่งจะดานา้ ระยะเวลาในการดานา้ 2 ชัว่ โมง ซึ่งจะมีอปุ กรณ์ให้บริการรวมถึงวีดีโอแนะนาและ
เตรียมตัวก่อนลงดานา้ (ท่านจะต้องแน่ใจว่าสุขภาพท่านแข็งแรงพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมดานา้ ทัวร์นี้ไม่เหมาะสาหรับสตรีมี
ครรภ์ และเด็กอายุตา่ กว่า 8 ปี เด็กอายุระหว่าง 8-11 ปี ต้องอยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครอง) **
โปรแกรมและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากทางเรือสาราญโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
20.00 น.
เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่านสามารถรับประทานอาหารเย็นได้ที่หอ้ งอาหารหลักที่แสดงอยูใ่ นบัตร Cruise
Card ของท่าน หลังจากนัน้ ชมการแสดงโชว์ที่หอ้ งโชว์หลักชัน้ 7 หรือท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

ท่าเรือเกาะสมุย ประเทศไทย

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้า
อย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้
ให้

.
* ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตัง้ อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือสาราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตัง้ อยูท่ ี่ชนั้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรือ
(Walk-in open seating)
เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่หอ้ งพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน

19.00 น.

เรือล่องออกจากท่าเรือ เกาะสมุย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่หอ้ งอาหารหลักที่แสดงอยู่ใ นบั ตร
Cruise Card ของท่าน หลังจากนัน้ ห้ามพลาดการแสดงโชว์ที่หอ้ งโชว์หลักชัน้ 7 กรุณาเช็ครอบเวลาโชว์
อีกครัง้ บนเรือ หลังจากนัน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย

22.00 น.

เรือจะมีแท๊กกระเป๋ าและกาหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนากระเป๋ าเดินทางของ
ท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนาลงไปที่ท่าเรือในวันรุง่ ขึ้น (สิ่งของที่ท่านจาเป็ นต้องใช้ระหว่างวัน
ให้ท่า นแยกใส่ใ นกระเป๋ าถื อ) ** ถ้า ท่า นใดมี ค วามประสงค์จ ะถื อกระเป๋ าเดิ น ทางลงด้ว ยตนเองไม่
จาเป็ นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **

วันที่ 4

ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย

ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือ
เตรียมไว้ให้
* ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตัง้ อยู่ บนชัน้
16 ของเรือสาราญ

** ห้องอาหาร Dream
Dining (Walk-in open
seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ
ซึ่งตัง้ อยูท่ ี่ชนั้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรือ

08.00 น.

เรือเทียบท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋ า
เดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนัน้ นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพโดยรถ
โค้ชโดยสวัสดิภาพ
**กรุณาตรวจสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

กิจกรรมบนเรือ GENTING DREAM

** ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง **
พีเรียด 7-10 ต ุลาคม 2018

ราคา

ห้องพักแบบไม่มหี น้าต่าง
17,900 / ท่าน
(INSIDE)
ห้องพักแบบมีระเบียง
25,800 / ท่าน
(BALCONY)
*อัตรานี้ไม่รวม ภาษีท่าเรือ 2100 บาท/ท่าน
เงื่อนไขการจอง
1. ชาระเต็มจานวนทันที หลังจากได้รบั การยืนยันห้องพัก
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชาระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทัง้ นี้ข้นึ อยูก่ บั ระยะเวลาในการจองและจานวนห้องว่างบนเรือ
หมายเหต ุ
1. สาหรับผูม้ ีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขนึ้ เรือ
2. สาหรับเด็กอายุตา่ กว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขนึ้ เรือ
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครัง้ และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
3. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาต
ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
4. บริษทั ฯ สงวนสิทธิใ์ นการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริษทั ฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสดุ วิสยั ในการเดินทาง
5. บริษทั ฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษทั ฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็ นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลกู ค้าทราบก่อนเดินทางอีกครัง้
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ห้องพักบนเรือสาราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ทา่ นได้ทาการชาระเงิน)
2. อาหารบนเรือสาราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสาราญ
3. ค่าภาษีเชื้อเพลิง
4. ตัว๋ เครือ่ งบิน กร ุงเทพฯ - สิงคโปร์ (ชัน้ ประหยัด), น้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม ไม่เกิน 1 ชิ้น ต่อคน
ในกรณีที่น้าหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกาหนดผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
5. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินสิงคโปร์ – ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center / ท่าเรือแหลมฉบัง – กร ุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อคนต่อคืน สาหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สาหรับห้อง Suite
หรือสูงขึน้ ไป
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝัง่ ตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
3. อาหารพิเศษที่ทา่ นสัง่ เพิ่มเติมกับทางเรือ
4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสาราญ / ค่า WIFI
5. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
6. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊
มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
2. การชาระค่าบริการ
2.1 กรุณาชาระเต็มจานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชัน่ มีหอ้ งพักในจานวนจากัด
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชาระเงิน
3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
3.2 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั้ นี้ทา่ นจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่เกิ ดขึน้ ตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้
3.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
สาคัญ!! บริษทั ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกู ค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึน้ อยูก่ ับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจ
คนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทงั้ สิ้น
3.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น

