
 

 

PKG ต ัว๋+เรอื Superb Cruise ! Genting Dream  
สงิคโปร-์กัวลาลัมเปอร(์มาเลเซยี)-สงิคโปร ์3 วัน 2 คนื 

โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 



 

ความพเิศษของรายการ 
⧫ รวมตั๋วเครือ่งบนิไป/กลับแลว้ น ้าหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
 
 

 
 

 

 

 

 

ราคานีไ้มร่วม คา่ภาษทีา่เรอื 1,900 บาทตอ่ทา่น ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์

และไม่รวมค่าทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony 

และ SGD 26 ต่อคนต่อคนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป  

พเีรยีดเดนิทาง :  
 

8-10 ม.ค.63 
เรอืออก 21.00 

12-14 ก.พ. 63 
เรอืออก 21.00 

1-3 เม.ย.63 
เรอืออก 21.00 

 

** กรุป้ทีเ่รอืออก 23.59 ทางบรษิทัมรีถพาทา่นไปเทีย่วชมมารนีา่เบยแ์ซนด์
ระหวา่งรอเช็คอนิตอน 19.00 *** 

 
 
 
 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– (ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครูสเซนเตอร ์)   
 

04.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

07.40 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL100 

11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสงิคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นเดินทางเขา้สู่ตัวเมือง

สงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึง่ (เวลาทอ้งถิน่

เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

 

ไม่รวมในคา่บรกิาร สามารถน ัง่ TAXI ไปที ่MARINA BAY CRUISE CENTER หรอื รถไฟ

ใตด้นิ MRT > SOUTH PIER ไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

18.00/21.00 น. ลูกคา้  REGISTER ณ. ทา่เรอื Marina Bay Cruise Center ดว้ยตนเอง        
จากนัน้น าท่านเช็คอนิขึน้เรอืส าราญ Genting Dream  เรอืส าราญในตระกลูของ Dream Cruise สรา้งขึน้ 

                     และน าลงทะเลล่องใน ปี 2016 มคีวามใหญ่โตถงึ 150,659 ตัน มคีวามสงูถงึ 19 ชัน้และจุผูโ้ดยสารทัง้หมด 

3,352 คนและลูกเรอือีก 2,016 คน มจี านวนหอ้งพักทัง้หมด 1,674 หอ้งและ หอ้งพักแบบสวที 142 หอ้ง 

เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแลว้ ยังมา

พรอ้มกับความบันเทงิและรา้นอาหารมากมายใหคุ้ณไดล้ิม้ลองแบบนับไม่ถว้นเลยทเีดยีว 

 

*** กอ่นเวลาเรอืส าราญออกจากทา่ขอเชญิทุกทา่นรว่มกจิกรรมซอ้มจุดรวมพลกรณีฉุกเฉนิ ‘Muster Drill’ ซึง่ 

เป็นหนึง่ในกฎการเดนิเรอืสากลโดยเมือ่มปีระกาศจากทางเรอืใหทุ้กท่านไปยงัจุดรวมพลตามที ่

ก าหนดไวบ้นบตัรขึน้เรอื (SeaPass) ของทา่น***  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  หอ้งอาหารหลัก จากทีโ่ชวอ์ยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรอืเลอืกรับประทาน

ทีห่อ้งอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาต ิไดต้ามอัธยาศัย หลังจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชว ์
  หลัก (ท่านทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซึง่ตัง้อยู่โซน Lobby 

ชัน้ 6) และดนตรสีดตามบารต่์างๆทั่วทัง้ล าเรอื และพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลงัจากเรอืลอ่งออกสูน่า่นน า้

สากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษจีะเปิดใหบ้รกิารรวมท ัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย ) 
*** Casino ใหบ้รกิารหลงั 24.00 น.*** 

*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้าม หอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังน้ี* 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 
 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 

      (walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 

ของเรอื 
 

 

***  ชมการแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลกัช ัน้ 7 ซึง่จะโชวส์องรอบดว้ยกนัคอื 20.00 น. และ 22.00 น. *** 

21.00/23.59  น. ***** เรอืออกเดนิทางสู่นา่นน า้สากล มุง่สูป่ระเทศมาเลเซยี ***** 

 

วนัทีส่อง ทา่เรอื พอรต์คลงั ประเทศ มาเลยเ์ซยี   
 

07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

       กจิกรรมต่างๆของเรอื ตามอัธยาศัย (กจิกรรมตามทีร่ะบุในรายการ NAVIGATOR) 

12.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื พอรต์คลงัประเทศมาเลเซยี ส าหรับท่านทีท่ า การจอง
ทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นท่านทีส่ะดวก

เดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถ ลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั่วโมง ณ บรเิวณท่าเรอื พอรต์คลัง
จะมบีรกิาร แท๊กซี ่จากท่าเรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ท่านใดทีไ่ม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรม
ต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วันโดยสามารถดูไดจ้าก Dream Daily ตารางกจิกรรมทีท่่านจะ

ไดร้ับในแต่ละวันทีห่อ้งพักของท่าน 
 

กจิกรรมและความสนุกบนเรอื GENTING DREAM 
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/ 

 

ทวัรเ์สรมิ ONE DAY TOUR PORTKLANG เร ิม่ตน้ที ่50 SGD / pax 
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-

destinations/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-

/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx 

 

*** ลูกคา้ตอ้งมาขึน้เรอืกอ่นเรอืออก 1-1.5 ช.ม. *** 

 

https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx


 
23.00 น.  เรอืล่องออกจากท่าเรอืพอรต์คลงัประเทศมาเลเซยี ท่านสามารถทานอาหารเย็นได ้ณ หอ้งอาหาร

หลกัทีแ่สดงอยู่ในบตัร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป้่นรอบ 17.00 หรอื 

20.00 น. หลงัจากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

22.00 น. เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้่านในหอ้งพักของท่าน ใหท้่านน า 
  กระเป๋าเดนิทางของท่านวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปทีท่่าเรอืในวันรุ่งขึน้   

(สิง่ของทีท่่านจ าเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวันใหท้่านแยกใสใ่นกระเป๋าถือ)** ถา้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋า

เดนิทางลงดว้ยตนเองไม่จ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก ** 
 

วนัทีส่าม  (ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครูสเซนเตอร ์)  - ชมเมอืงสงิคโปร ์– กรุงเทพฯ 
 

07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

12.00 น. เรอืเทยีบท่า ณ ท่าเรอืมารน่ีาเบย ์ครูสเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์ หลังจากทุกท่านลงจากเรอืจะผ่าน พธิีการ
ตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของท่านดา้นล่างหลังจากนัน้  

 

** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านกอ่นออกจากท่าเรอื** 

อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

 

17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

20.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL105 

22.05 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

******************************************************** 

*** หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุ เหลอื ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นบัถงึวนัเดนิทางกลบั เท่าน ัน้ *** 

ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการขึน้โดยเจา้ทีเ่รอื ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้โดยเฉพาะ พาสปอรต์ตา่งดา้ว 

 

 

“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา หากมี

การปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Inside 

 

 
 

  
 
 
      Oceanview                                              Balcony 

Inclusive Restaurant 

- Deck 7 , Dream Dining Lower 
- Deck 8 , Dream Dining Upper 

- Deck 16 , The Lido (International Buffet) 
 
Non-Chargeable Usage of Facilities and Shows 

- Deck 15 , Crystal Life Fitness  

- Deck 16 , Main Pool Deck / Little Pandas Club (for kids aged 2-12) 
- Deck 17 , Sun Deck / Jogging Track 
- Deck 18 , Mini-Golf / Rock Climbing Wall / Ropes Course / Table Tennis 

- Deck 19 , SportsPlex 
- Deck 20 , Waterslide Park 

 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 
ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

จากราคาในตาราง 

 

ราคานีไ้มร่วม คา่ภาษทีา่เรอื 1,900 บาทตอ่ทา่น ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์

 และไม่รวมค่าทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD 26 ต่อคนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป  

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่ทา่นละ 

ราคาทารก 

ต า่กวา่ 2 

ขวบ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ทา่น

ละ 

หอ้ง 

INTERIOR 

ISS/ISA 

ไมม่หีนา้ตา่ง 

หอ้ง 

OCEAN 

VIEW 

OSS/OSA 

มหีนา้ตา่ง 

หอ้ง 

BALCONY มี

ระเบยีง 

 BSS / BSA 

มหีนา้ตา่ง 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

8-10 ม.ค.63 

เรอืออก 21.00 

10,999.- 

+ 1,900.- 

13,999.- 

+1,900.- 

15,999.- 

+ 1,900.- 6,900.- 7,900.- 

เช็คหอ้งกอ่นจองทุกคร ัง้ 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

12-14 ก.พ. 63 

เรอืออก 21.00 

10,999.- 

+ 1,900.- 

13,999.- 

+ 1,900.- 

15,999.- 

+ 1,900.- 6,900.- 7,900.- 

เช็คหอ้งกอ่นจองทุกคร ัง้ 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

1-3 เม.ย.63 

เรอืออก 21.00 

11,999.- 

+ 1,900.- 

14,999.- 

+ 1,900.- 

16,999.- 

+ 1,900.- 6,900.- 7,900.- 

เช็คหอ้งกอ่นจองทุกคร ัง้ 



 

**** โปรแกรมนีไ้มม่รีาคาเด็ก **** 

*** เขา้พกัเป็นทา่นที ่3-4* ในหอ้งราคาเทา่ราคาผูใ้หญ ่*** 

** หอ้ง OCEAN VIEW  พกัไดไ้มเ่กนิ หอ้งละ 2 ทา่น ** 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

เช็ครูปภาพหอ้งพกั http://vr.dreamcruiseline.com/genting-

dream/interior-stateroom/en 

เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท 
 

*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรทุ์กประการ *** 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

 

***ขอความกรุณาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวดเรือ่ง

ก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 
 

อตัรานีร้วม   

❖ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป)  

❖ ค่ารถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการ  
❖ หอ้งพักบนเรอืส าราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่่านไดท้ าการช าระเงนิ) 
❖ อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), 

❖ กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืส าราญ ทีไ่ม่มค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
❖ ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก.  
❖ ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 

❖ ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการทีเ่กดิขึน้ระหว่างวัน
เดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

 

 
 
 

 
 

http://vr.dreamcruiseline.com/genting-dream/interior-stateroom/en
http://vr.dreamcruiseline.com/genting-dream/interior-stateroom/en


 
อตัรานีไ้มร่วม   

❖ ไมร่วมคา่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรบัหอ้ง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรบัหอ้ง Suite หรอืสูงขึน้ไป  

❖ ค่าทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงต่างๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
❖ ค่าแพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญเพิม่เตมิทีไ่มร่วมใน PKG เรอืส าราญ 

❖ ค่า WIFI บนเรอื เริม่ตน้ทีค่นิละ 19 SGD 
❖ อาหารพเิศษทีท่่านสั่งเพิม่เตมิกับทางเรอื 
❖ ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ 

❖ ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
❖ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ (คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั) 
❖ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เน่ืองจากต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใด 
ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหกั้บ

ท่าน 
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารไมว่่ากรณีใด ๆ 
 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทุกกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

❖ หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
❖ ตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 

 
 
 

 
 



 
 

หมายเหตุ 

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สัปดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ลูกคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทุกครัง้ และตอ้งมอีายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่  

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงหรอืขึน้เรอื 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ

ท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรอืเกดิเหตุสดุวสิัยในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบท่าเป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบกอ่นเดนิทางอีกครัง้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ ลอ่งเรอืส าราญ Genting Dream 

ศลุกากร ประเทศสงิคโปร ์อนุญาต ใหน้ า บุหรี ่1 ซอง/ท่าน และสรุา 1 ลติร / ท่าน เขา้ประเทศ และ

ไม่อนญุาตใหน้ าหมากฝร ัง่เขา้ประเทศ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบจะถูกยดึทันท ี และหา้มน า

สิง่ของผดิกฎหมายเขา้ประเทศมบีทลงโทษทีแ่รงมาก 

บตัรเดรคติ การใชจ้่ายบนเรอืส าราญสว่นใหญ่ใชจ้่ายเป็นเงนิสกลุ SGD  ซึง่สามารถท ารายการผ่านบัตรเครดติที่

ไดล้งทะเบยีนเชือ่มกับบัตร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

อุณหภูม ิ กรุณาเช็คกับเจา้ทีอ่กีครัง้หนึง่ หรอืที ่www.cnn.com/weather  หรอืที ่กรมอุตุวทิยา 02-3994012 

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากท่าเรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงในแต่ละวัน 

ตามเขตน่านน ้าแต่ละประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสอืพมิพป์ระจ าวันบนเรอื หรอื

ประกาศจากทางเรอื (เวลาทอ้งถิน่ของสงิคโปรเ์ร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง) 

สกุลเงนิ   อัตราแลกเปลีย่นประมาณ 25.00=1 เหรยีญสงิคโปรด์อลล่าร ์ ท่านสามารถแลกเงนิไดท้ีแ่หล่งแลก
เงนิทั่วไป หรอืแลกไดท้ีส่นามบนิ 

กระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟ้าเหมอืนกับไทยคอืประมาณ220-240 โวลต ์เตา้เสยีบปล๊ัก มทีัง้แบบ 3ขาแบน,2-

ขาแบน ดัง้นัน้ควรเตรยีม หัวปล๊ักหรอือะแดปเตอรซ์ ึง่เป็นแบบหัวใหญ่(Travel Universal Adaptir) 

ทมีขีายอยู่ตามรา้นอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 

 

 

 

 

http://www.cnn.com/weather


 

  ภาษา บนเรอืส าราญสว่นใหญ่ใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น า้ด ืม่ บนเรอืมบีรกิารน ้าดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด/วัน 

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบุฟเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและเวลาเป็นไป

ตามทีเ่รอืก าหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวัน เย็น ค ่าจนถงึดกึใหบ้รกิาร สับเปลีย่นกันตาม

มือ้อาหารตลอดทัง้วัน หรอืมือ้อาหารเย็นท่านอาจเลอืกรับประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอาหาร

หลักทีจ่ะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธกั์บการชมการ

แสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ท่านทีท่านอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหาร

รอบสองชมการแสดงรอบหลัง 

** ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลูกคา้ตอ้งท าการจองเพิม่เตมิบนเรอืส าราญ 

ค่าใชจ้่ายเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืก าหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ยาประจ าตัว ส าหรับท่านทีม่โีรคปะจ า ควรน ายาตดิตัวไปดว้ย ส าหรับยาสามัญ หัวหนา้ทัวรจ์ะ

เตรยีมไปใหบ้รกิาร 

 อปุกรณ์อาบน ้า ของใชส้ว่นตัว,ชดุว่านน ้าส าหรับท่านทีจ่ะเล่นน ้า   

 Universal adaptor, สายชารท์โทรศัพท ์

 การเตรียมกลอ้ง ควรเตรยีมกลอ้งและอุปกรณ์ต่างๆไปใหพ้อเพยีง เพราะทีต่่างประเทสราคา

แพง หรอืคุณภาพไม่ด ี

สิง่ทีไ่มอ่นุญาตให้

น าขึน้และลงเรอื 

• ทางเรอืใชม้าตรการตามหลักเดยีวกันกับเครือ่งบนิ 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจุไม่เกนิ 100 มลิลลิติร 

• Power Bank น าใสก่ระเป๋าพกพาเท่านัน้ หา้มน าโหลดลงกระเป๋าเดนิทาง 

• เครือ่งดืม่ทุกชนดิทัง้ทีม่ ีและไม่มแีอลกอฮอล์ 

• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทุเรยีน และเงาะ) เน้ือสัตว ์

• อาวุธ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทุกชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย • หากท่านจะเขา้รับประทานอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรอืถอืเป็นการเชญิทาน

อาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความร่วมมอืท่านแต่งกายให ้

สภุาพเรยีบรอ้ยหรอืกึง่ทางการได ้

• เสือ้ผา้ทีเ่ตรยีมไวส้ าหรับเดนิทาง ควรเตรยีมเสือ้ผา้สบายๆรองเทา้สวมใสส่บาย แว่นกันแดด ร่ม

พับประเปาเดนิทางน ้าหนักไม่ควรเกนิ 20 กโิลกรัมต่อ1 ท่าน หากน ้าหนักเกนิกว่าทีก่ะหนดไว ้

ทางสายการบนิจะเรยีกเก็บค่าน ้าหนักเพิม่ประมานกโิลกรมัละ 400-500 บาท ควรตรวจดูป้าย

ชือ่ทุกครัง้ เน่ืองจากการสง่กระเป๋าไปตามหอ้งพักจะดูป้ายผูกกระเป๋าเป็นหลัก 

 

 

 
 
 

 
 



 
ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารท่าเรอืแรก น าพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ ท่านจะไดร้ับ Cruise Card ทีจ่ะใช ้

แทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในท่าเรอืถัดๆไป  

 

หากกรณีการด์สูญหายกรุณาตดิตอ่แจง้ทาง Reception 

2. น าสัมภาระ ผ่านพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับการเดนิทางทีส่นามบนิ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืล าเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้ง

สว่นตัวของทุกท่าน หรอืท่านทีส่ะดวกจะถอืกระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการ

ล าเลยีงสัมภาระสูห่อ้งพักของท่าน) 

3. น าพาสปอรต์ ใบ ตม. ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกับการเดนิทางออก โดยสาร 

4. เมือ่ถงึประตูเรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเก็บพาสปอรต์ของท่านไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มน าการด์หอ้งพักท่านรูดกับ

เครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันว่าท่านไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปิน้ี ของเรอืส าราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของท่านไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบุฟเฟ่ในทันททีีข่ึน้เรอืส าราญ กรุณาศกึษาจุดซอ้ม

อพยพหนีภยัฉุกเฉินทีอ่ยู่ดา้นหลังประตูหอ้งพักของท่าน 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทาง จะมกีารซอ้มอพยพหนีภยั หรอื Muster Drill จะมสีัญญาณดังขึน้ ใหไ้ปตามจุดทีร่ะบไุวใ้น Cruise 

Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกัีบผูพ้ักในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไม่แลว้แต่กรณีไป 

ข ัน้ตอนการช าระคา่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง น าคยีก์ารด์หอ้งพักของท่าน แจง้ช าระค่าใชจ้่าย ที ่Reception จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอด

ค่าใชจ้่ายทีใ่ชไ้ปทัง้หมดซึง่ ท่านสามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีช าระบัตรเครดติ อัตราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 

2.กอ่นวันสดุทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบท่า จท่านสามารถแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลาที่

รับหนังสอืเดนิทางคนืแกทุ่กท่าน 

 

 

 

 



 
กรณีลูกคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ล่องออกจากท่าเรอื สัญญาณโทรศัพท ์และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใชง้านได ้ทางเรอืจะม ีWIFI 
แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราค่าบรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไม่สามารถแชรส์ัญญาณกับเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอั์ตราค่าบรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรุณาเชค็ราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กับเจา้หนา้ทีบ่นเรอื (สัญญาณบาง
พืน้ทีอ่าจไม่เสถยีร สว่นใหญ่บรเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีัญญาณมากกว่าในหอ้งพัก) 

 

 

PACKAGE UNIT GDR — SINGAPORE DESCRIPTION 

STANDARD 

1 Night SGD19 

- Connect to the Internet at basic speeds in an affordable manner. 

- Allows 2 devices simultaneously for the whole voyage. 
2 Nights SGD38 

3 Nights SGD57 

  

PREMIUM 

1 Night SGD29 

- Connect to the Internet at prime speeds. 

- Allows 2 devices simultaneously for the whole voyage. 
2 Nights SGD58 

3 Nights SGD87 

  

24 Hour SGD39 
- Connect to the Internet at prime speeds. 

- Allows 1 device for a continuous 24 hour period only. 

• Guests may upgrade their Internet package at any time while onboard, upon authorization of an 

additional folio charge based on the price difference. 

• Internet speeds may vary due to satellite interference, ship location and network congestion at time of 

use. 

• It is advised that VPN connections, certain websites or types of browsing or downloading may be limited 

(without prejudice to the price) due to security concerns, mature or violent content, high bandwidth 

consumption, nature of local satellite internet, or any other reason as deemed necessary by Dream 

Cruises. 

 
  

กรณีทีท่่านเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสัญญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศที่
เดนิทาง โดยวันปกตเิรอืจะล่องใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแต่หากเป็นวันทีเ่รอืล่องน่านน ้าสากลจะไม่สามารถ
ใชง้านในลักษณะน้ีได ้


