
 

 

รหัสทัวร 1902493 
ทัวรลองเรือสําราญ BWT Genting Dream Sin-Pen-Hkt-Lkw 6 วัน 
- ลองเรือเสนทาง สิงคโปร – ปนัง – ภูเก็ต – ลังกาวี – กัวลาลัมเปอร – สิงคโปร   
- หองพักบนเรือสําราญตามแบบ ที่ทานไดทําการจอง 
- อาหารบนเรือทุกม้ือ (ยกเวนหองอาหาพิเศษ) 
- กิจกรรมสันทนาการตางๆบนเรือ (แบบไมตองชําระเงินเพ่ิม) 
 
 

 
*** โปรแกรม DCCO22091GD  ลองเรือสาราญ Genting Dream 6วัน 5 คืน  

กําหนดวันเดินทาง : 22-27 Sep , 20-25 Oct 19 
 
วันแรก  สิงคโปร  -ทาเรือ Marina Center –   ลงเรือ Genting Dream   

                   **** อิสระทานเลือกสายการบินจากกรุงเทพ ตามอัธยาศัย **** 
           สายการบิน             เที่ยวบิน            ดอนเมือง               สิงคโปร 
 Air Asia             FD 359            07.00            10.25 
 Thai Lion Air             SL 100            07.40            11.20 
 Nok Scoot             TR 609            08.40            12.10 



 

 

  10.25-12.10 น.เดินทางถึง สนามบินชางฮ ีประเทศสิงคโปรผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
รับสัมภาระ 
                   *** อิสระทานเดินทางจากสนามบิน ชางฮี สิงคโปรตามอัธยาศัย ***   
13.00 น. เชิญทานลงทะเบียน ณ. ทาเรือ Marina Bay Cruise Centerจากนั้นนํา

ทานเช็คอินขึ้นเรือสําราญGenting Dream  เรือสาราญที่ทันสมัยที่สุดใน
เอเชียลําหนึ่ง 

 
                   *** กอนเวลาเรือสําราญออกจากทาขอเชิญทุกทานรวมกิจกรรมซอมจุด

รวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเปนหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดย
เม่ือมีประกาศจากทางเรือใหทุกทานไปยังจุดรวมพลตามที่กําหนดไวบนบัตร
ขึ้นเรือ (SeaPass) ของทาน*** 
บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ 

17.00 น. ***** เรือออกเดินทางสูนานน้ําสากล มุงสูประเทศมาเลเซีย ***** 

 
          ชมการแสดงโชว และกิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามท่ีระบุใน
รายการเนวิเกเตอร) 
 *** Casino ใหบริการหลัง 24.00 น.*** 
 
 
วันที่สอง   ปนัง ประเทศมาเลเซีย 

07.30-09.00 น . รบัประทานอาหาร เชา   
                       กิจกรรมตางๆของเร ือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที ่ระบุในรายการ

เนวิเกเตอร) 



 

 

12.00น.           รับประทานอาหาร กลางวัน 
13.30น.           เรือสําราญเทียบทา ณ  ปนัง ประเทศมาเลเซีย อิสระลงทองเที่ยวหรืออยู

บนเรือ* 
*** สําคัญมาก กรุณาวางแผนในการทองเที่ยวอยางระมัดระวัง หรือ ซื้อ ออฟช่ันทัวรจาก

เรือ  
จะดีที่สุด *** 

 
   11.00-13.30 น.  รับประทานอาหาร กลางวัน (ณ.หองอาหารบนเรือ) 
กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร) 

 
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีท่ีทานอยูบนเรือ) 
ชมการแสดงโชว และกจิกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ
เนวิเกเตอร) 
23.30น.          เรือ ออกจากทาเรือ ปนัง  มากอนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
                                    *** Casino ใหบริการหลัง 24.00 น.*** 
 
วันที่สาม   ภูเก็ต ประเทศไทย 

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เชา   
                       กิจกรรมตางๆของเร ือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที ่ระบุในรายการ

เนวิเกเตอร) 
11.00น.           เรือสําราญเทียบทา ณ  ภูเก็ต ประเทศไทย อิสระลงทองเที่ยวหรืออยูบน

เรือ* 
*** สําคัญมาก กรุณาวางแผนในการทองเที่ยวอยางระมัดระวัง หรือ ซื้อ ออฟช่ันทัวรจาก

เรือ  
จะดีที่สุด *** 



 

 

 
*** ในกรณีทานอยูบนเรือ ทานสามารถรวมกิจกรรมและรับประทานอาหารไดตามปรกติ 
*** 
12.00น.          รบัประทานอาหาร กลางวัน (ในกรณีที่ทานอยูบนเรือ) 

 
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีท่ีทานอยูบนเรือ) 
23.00น.          เรือ ออกจากทาเรือ หาดป�าตอง  มากอนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
ชมการแสดงโชว และกจิกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ
เนวิเกเตอร) 
                                    *** Casino ใหบริการหลัง 24.00 น.*** 
 
วันที่ส่ี  เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 

07.00-09.00 น .  รบัประทานอาหาร เชา  (ในกรณีท่ีทานอยูบนเรือ) 
10.00น.           เรือสําราญเทียบทา ณ  ทาเรือเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย อิสระลง

ทองเที่ยวหรืออยูบนเรือ* 
                        กิจกรรมตางๆของเร ือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที ่ระบุในรายการ

เนวิเกเตอร) 
                    *** สําคัญมาก กรุณาวางแผนในการทองเที่ยวอยางระมัดระวัง หรือ ซื้อ 

ออฟช่ันทัวรจากเรือ จะดีท่ีสุด *** 

     
     ในกรณีทานอยูบนเรือ ทานสามารถรวมกจิกรรมและรับประทานอาหารไดตามปรกติ *** 



 

 

12.00น.          รบัประทานอาหาร กลางวัน (ในกรณีที่ทานอยูบนเรือ)                  

   
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีท่ีทานอยูบนเรือ) 
20.00น.          เรือ ออกจากทาเรือ เกาะลังกาวี  มากอนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
ชมการแสดงโชว และกจิกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ
เนวิเกเตอร) 
                                    *** Casino ใหบริการหลัง 24.00 น.*** 
 
วันที่หา  กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

07.00-09.00 น .  รบัประทานอาหาร เชา  (ในกรณีท่ีทานอยูบนเรือ) 
10.00น.           เรือสําราญเทียบทา ณ  กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย อิสระลงทองเที่ยว

หรืออยูบนเรือ* 
                        กิจกรรมตางๆของเร ือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที ่ระบุในรายการ

เนวิเกเตอร) 
                    *** สําคัญมาก กรุณาวางแผนในการทองเที่ยวอยางระมัดระวัง หรือ ซื้อ 

ออฟช่ันทัวรจากเรือ จะดีท่ีสุด *** 

 
   11.00-13.30 น.  รับประทานอาหาร กลางวัน (ณ.หองอาหารบนเรือ) 
 กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร) 

 
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีท่ีทานอยูบนเรือ) 



 

 

20.00น.          เรือ ออกจากทาเรือ กัวลาลัมเปอร มากอนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
        ชมการแสดงโชว และกิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ
เนวิเกเตอร) 
                                    *** Casino ใหบริการหลัง 24.00 น.*** 
 
วันทีห่ก สิงคโปร  

บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
ใหทาน พักผอนอิสระ หรือ รวมกิจกรรมบนเรือ 

 
12.00 น. เร ือเทียบทา ทาเรือ Marina Bay Cruise Centerผานพิธีการตางๆรับ

สัมภาระ 
                                         (สิ้นสุดการใหบริการ) 

                       **** อิสระทานเลือกสายการบินจากสิงคโปร ตามอัธยาศัย ****         
                
           สายการบิน             เท่ียวบิน            สิงคโปร            ดอนเมือง 
 Air Asia             FD 350            20.40            22.05 
 Thai Lion Air             SL 105            20.30            22.05 
 Nok Scoot             TR 868            22.20            23.45 
           สายการบิน             เท่ียวบิน            สิงคโปร           สุวรรณภูมิ 
 Thai Airway             TG 410            20.50            22.10 
Date 22-28 Sep , 20-26 Oct 19 



 

 

 
อัตราน้ีรวม 
1.  คาหองพักบนเรือแบบท่ีทานเลือก 5 คืน 
2.   คาอาหารและกิจกรรมตางๆ บนเรือตามที่ระบุในรายการ 
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาทปิเรือ 105 SGD/ทาน (ชําระบนเรือ) 
2. ไมรวมคาภาษีทาเรือ 2,500 บาท/ทาน ชําระเม่ือจอง 
3. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื ่องดื ่ม, คาอาหารที ่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
4. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ/ คาทองเท่ียว ณ.จุดจอด มาเลเซียและไทย 
5. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
6. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 
***หมายเหตุ : สําคัญมาก 
1. ทานผู โดยสารสุภาพสตรีที ่ตั ้งครรภไมเกิน 24 สัปดาห สามารถขึ้นเรือไดโดยไมตองมี

ใบรับรองแพทย / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภเกิน 24 สัปดาห ไมสามารถขึ้นเรือได และขอสงวน



 

 

สิทธิ์ในการคืนคาโดยสารใหกับผูโดยสารที่ไมสามารถขึ้นเรือไดโดยมีคุณสมบัติไมตรงตาม
เงื่อนไขดังกลาว 

2. เด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถขึ้นเรือได 
 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1. ชําระเงิน 100 % ณ วันจอง 
2. พรอมสําเนาหนาพาสปอรต เพ่ือทําการจองเรือ เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 


