
 

ทวัรโ์คด้ BHT9190291 

 
PKG Superb Cruise ! Genting Dream  

สงิคโปร-์ปีนัง-ลังกาว(ีมาเลเซยี)-สงิคโปร ์4 วนั 3 คนื 
โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

ความพเิศษของรายการ 
 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิที;ตารางขายทา้ยรายการเทา่น ั>น!! 

ราคานี>รวม ตั%วเครื&องบนิ LION AIR ไป/กลบั + นํ,าหนักกระเป๋า 20 กก./ภาษีสนามบนิ  +  

หอ้งพักบนเรอื 3 คนืตามชนดิหอ้งที&เลอืก   

<PKG> *เพิ;ม 3,000 เปลี;ยนเป็นแบบทวัร ์มหีวัหนา้ทวัรด์แูล
จากเมอืงไทย+มรีถรบัสง่ ทา่เรอื/ สนามบนิ 

>>> link >> https://goo.gl/4uDfRw 
 

 



 

 

ราคานี>ไมร่วม  * ไมร่วมคา่ภาษีทา่เรอืทา่นละ 1,900 บาทชาํระพรอ้มคา่ทวัร ์

* ไมร่วมคา่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony 

และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึ,นไป ชาํระตอน CHECK OUT  

 
พเีรยีดเดนิทาง :  

 
7-10 เม.ย. 62 5-8 พ.ค. 62 7-10 ก.ค. 62 
4-7 ส.ค. 62 1-4 ก.ย. 62 6-9 ต.ค. 62 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– (ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์)   
 

04.30 น. คณะพรอ้มกนัที&สนามบนิดอนเมอืง ประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air โดย
มเีจา้หนา้ที&ของบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

07.40 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Thai Lion Air เที;ยวบนิที; SL100 
11.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั,นนําท่านเดนิทางเขา้สูต่ัว

เมอืงสงิคโปรท์ี&มกีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึ&ง (เวลา
ทอ้งถิ;นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั;วโมง) 

 

ลกูคา้เดนิทางสูท่า่เรอื MARINA BAY CRUISE CENTER ไมร่วมในคา่บรกิาร 

61 Marina Coastal Drive, สงิคโปร ์018947 
 

13.00 น. เขา้เช็คอนิ REGISTER ณ. ทา่เรอื Marina Bay Cruise Center จากนั,นนําทา่น
เชค็อนิขึ,นเรอืสําราญ Genting Dream  เรอืสําราญในตระกลูของ Dream Cruise สรา้งขึ,นและนําลงทะเล
ลอ่งใน ปี 2016 มคีวามใหญโ่ตถงึ 150,659 ตัน มคีวามสงูถงึ 19 ชั ,นและจผุูโ้ดยสารทั ,งหมด 3,352  
คนและลกูเรอือกี 2,016 คน มจํีานวนหอ้งพักทั ,งหมด 1,674 หอ้งและ หอ้งพักแบบสวที 142 หอ้ง เพื&อให ้
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในทกุระดับนอกจากความใหญแ่ละความจแุบบอลังการแลว้ ยังมาพรอ้ม
กบัความบนัเทงิและรา้นอาหารมากมายใหค้ณุไดล้ิ,มลองแบบนับไมถ่ว้นเลยทเีดยีว 

*** กอ่นเวลาเรอืสําราญออกจากทา่ขอเชญิทกุทา่นรว่มกจิกรรมซอ้มจดุรวมพลกรณีฉุกเฉนิ ‘Muster Drill’ ซึ;ง 
เป็นหนึ;งในกฎการเดนิเรอืสากลโดยเมื;อมปีระกาศจากทางเรอืใหท้กุทา่นไปยงัจดุรวมพลตามที; 

กาํหนดไวบ้นบตัรขึ>นเรอื (SeaPass) ของทา่น***  

17.00 น. ***** เรอืออกเดนิทางสูน่า่นนํ >าสากล มุง่สูป่ระเทศมาเลเซยี ***** 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  หอ้งอาหารหลัก จากที&โชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Card ของทา่น หรอืเลอืก

รับประทานที&หอ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิไดต้ามอธัยาศัย หลังจากนั,นชมการแสดงที&หอ้งโชว ์
  หลัก (ทา่นที&จะชมโชวจ์ะตอ้งทําการจองรอบโตะ๊ที&Box Office ซึ&งตั ,งอยูโ่ซน Lobby 

ชั ,น 6) และดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั&วทั ,งลําเรอื และพักผอ่นตามอธัยาศัย(หลงัจากเรอืลอ่งออกสูน่า่นนํ >า
สากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษจีะเปิดใหบ้รกิารรวมท ั>งในสว่นของคาสโินอกีดว้ย ) 

*** Casino ใหบ้รกิารหลงั 24.00 น.*** 
 

*ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้าม หอ้งอาหารที&เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี,* 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึ&งตั ,งอยู ่บนชั ,น 16 ของเรอืสําราญ 
 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
      (walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ&งตั ,งอยูท่ี&ชั ,น 7 และ ชั ,น 8 
ของเรอื 
 

 
***  ชมการแสดงโชวท์ ี;หอ้งโชวห์ลกัช ั>น 7 ซึ;งจะโชวส์องรอบดว้ยกนัคอื 20.00 น. และ 22.00 น. *** 

 

วนัที;สอง ทา่เรอื ปีนงั ประเทศ มาเลยเ์ซยี   
 

07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ 
       กจิกรรมตา่งๆของเรอื ตามอธัยาศัย (กจิกรรมตามที&ระบใุนรายการ NAVIGATOR) 

13.30 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที;ทา่เรอื ปีนงัประเทศมาเลเซยี สําหรับทา่นที&ทํา การจองทัวรบ์น
ฝั&งกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที&นัดพบบนเรอื  สว่นทา่นที&สะดวก
เดนิทางทอ่งเที&ยวเองสามารถ ลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั&วโมง ณ บรเิวณทา่เรอื ปีนังจะมี
บรกิาร แทก๊ซี& จากทา่เรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดที&ไมล่งจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรม
ตา่งๆที&ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั,งวันโดยสามารถดไูดจ้าก Dream Daily ตารางกจิกรรมที&ทา่นจะ
ไดรั้บในแตล่ะวันที&หอ้งพักของทา่น 

 
 
 

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

 

ทวัรเ์สรมิ ONE DAY TOUR PENANG เร ิ;มตน้ที; 50 SGD / pax 



 

https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-penang-excursions/-

/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx 
 

*** ลกูคา้ตอ้งมาขึ>นเรอืกอ่นเรอืออก 1-1.5 ช.ม. *** 
 
 
22.30 น.  เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืปีนงัประเทศมาเลเซยี ทา่นสามารถทานอาหารเย็นได ้ณ หอ้งอาหารหลกัที;

แสดงอยูใ่นบตัร  Cruise Card ของทา่นตามเวลาจองของทา่นวา่จะเป่> นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. 

หลงัจากน ั>นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัที;สาม  ทา่เรอื ลงักาว ีประเทศ มาเลยเ์ซยี   
 

07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ 
       กจิกรรมตา่งๆของเรอื ตามอธัยาศัย (กจิกรรมตามที&ระบใุนรายการ NAVIGATOR) 

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที;ทา่เรอืลงักาว ีประเทศมาเลเซยี สําหรับทา่นที&ทําการจองทัวร์
บนฝั&งกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที&นัดพบบนเรอื  สว่นทา่นที&สะดวก
เดนิทางทอ่งเที&ยวเองสามารถ ลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั&วโมง ณ บรเิวณทา่เรอื ลังกาวจีะ
มบีรกิาร แทก๊ซี& จากทา่เรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดที&ไมล่งจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรม
ตา่งๆที&ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั,งวันโดยสามารถดไูดจ้าก Dream Daily ตารางกจิกรรมที&ทา่นจะ
ไดรั้บในแตล่ะวันที&หอ้งพักของทา่น 

 

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

 

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

destinations/asia-malaysia-langkawi-excursions/-
/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi 

 
*** ลกูคา้ตอ้งมาขึ>นเรอืกอ่นเรอืออก 1-1.5 ช.ม. *** 

 
15.00 น.  เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืลงักาวปีระเทศมาเลเซยี ทา่นสามารถทานอาหารเย็นได ้ณ หอ้งอาหารหลกั

ที;แสดงอยูใ่นบตัร  Cruise Card ของทา่นตามเวลาจองของทา่นวา่จะเป่> นรอบ 17.00 หรอื 20.00 

น. หลงัจากน ั>นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานที;และเวลาที;หอ้งพกัของทา่นเพื;อใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

22.00 น. เรอืจะมแีทก๊กระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํา 
  กระเป๋าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพื&อใหพ้นักงานนําลงไปที&ทา่เรอืในวันรุง่ขึ,น   



 

(สิ&งของที&ท่านจําเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวันใหท้่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)** ถา้ท่านใดมีความประสงค์จะถือ
กระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไม ่จําเป็นตอ้งวางไวท้ี&หนา้หอ้งพัก ** 
 

วนัที;ส ี;  (ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์)  - 
                (อสิระทอ่งเที;ยวตามอธันาศยั )ชมเมอืงสงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 
 
07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ 
13.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมารน่ีาเบย ์ครสูเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธี

การตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลังจากนั,น  
 

** กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

อสิระทอ่งเที;ยวตามอธัยาศยั 
17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี
20.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air เที;ยวบนิที; SL105 
22.05 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

*** หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีาย ุเหลอื ไมต่ํ;ากวา่ 6 เดอืน นบัถงึวนัเดนิทางกลบั เทา่น ั>น *** 
ในกรณีที;ทา่นถกูปฏเิสธการขึ>นโดยเจา้ที;เรอื ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั>งส ิ>นโดยเฉพาะ พาสปอรต์ตา่งดา้ว 

 
 

 

“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี;ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี;ยนราคา 

หากมกีารปรบัขึ>นของภาษนํี >ามนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มื;อมจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึ>นไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ั�วเครื;องบนิภายในประเทศเพื;อประโยชนข์องลกูคา้ 

 
 
 
 
                                                                    

 

 

 

 

       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 

สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ;ม 1,000 บาท** 

จากราคาในตาราง 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่ทา่นละ ราคาทารก 
ตํ;ากวา่ 2 

พกัเดี;ยว
เพิ;มทา่น



 

 

ราคานี>ไมร่วม  * ไมร่วมคา่ภาษทีา่เรอืทา่นละ 1,900 บาทชําระพรอ้มคา่ทวัร ์

* ไมร่วมคา่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony 

และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึ,นไป ชาํระตอน CHECK OUT  

**** โปรแกรมนี>ไมม่รีาคาเด็ก **** 

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

** หอ้ง OCEAN VIEW  พกัไดไ้มเ่กนิ หอ้งละ 2 ทา่น ** 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ;ม 1,000 บาท** 

หอ้ง 
INTERIOR 
ISS/ISA 

ไมม่หีนา้ตา่ง 

หอ้ง 
OCEAN 
VIEW 

OSS/OSA 
มหีนา้ตา่ง 

หอ้ง 
BALCONY มี

ระเบยีง 
 BSS / BSA 
มหีนา้ตา่ง 

SL100 
0740-1120 

SL105 
2030-2205 

 

7-10 เม.ย. 62 
13,099.- 

+1,900.- 

15,099.- 

+1,900.- 

17,099.- 

+1,900.- 
10,500.- 7,900.- 

5-8 พ.ค. 62 
13,099.- 

+1,900.- 

15,099.- 

+1,900.- 

17,099.- 

+1,900.- 
10,500.- 7,900.- 

7-10 ก.ค. 62 
11,099.- 

+1,900.- 

13,099.- 

+1,900.- 

15,099.- 

+1,900.- 
10,500.- 7,900.- 

 21-24  ก.ค. 62 
12,099.- 

+1,900.- 

14,099.- 

+1,900.- 

16,099.- 

+1,900.- 
10,500.- 7,900.- 

SL100 
0740-1120 

SL105 
2030-2205 

4-7 ส.ค. 62 
12,099.- 

+1,900.- 

14,099.- 

+1,900.- 

16,099.- 

+1,900.- 
10,500.- 7,900.- 

15-18 ก.ย. 62 
12,099.- 

+1,900.- 

14,099.- 

+1,900.- 

16,099.- 

+1,900.- 
10,500.- 7,900.- 

6-9 ต.ค. 62 
13,099.- 

+1,900.- 

15,099.- 

+1,900.- 

17,099.- 

+1,900.- 
10,500.- 7,900.- 



 

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

เง ื;อนไขการจอง มดัจาํทา่นละ 7,000 บาท 
 

*** เมื;อชําระคา่มดัจําแลว้ถอืวา่รบัทราบเงื;อนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ที;จองทวัร ์/ สว่นที;เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

***ขอความกรณุาสง่สาํเนาพาสปอรต์และชําระมดัจาํภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากทาํการจอง เนื;องจากเป็นราคาต ั�วโปรโมช ั;น สายการบนิจะเขม้งวด

เรื;องกาํหนดการออกต ั�วเร็วกวา่ปกต*ิ** 
 

อตัรานี>รวม   

� คา่ตั%วเครื&องบนิ และภาษีนํ,ามัน กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั%วกรุ๊ป)  

� หอ้งพักบนเรอืสําราญ 3 คนื (ตามแบบหอ้งพักที&ทา่นไดทํ้าการชาํระเงนิ) 

� อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), 

� กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ ที&ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ&มเตมิ 

� คา่นํ,าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  

� คา่บตัรเขา้ชมสถานที&ทอ่งเที&ยวตา่ง ๆ ตามรายการที&ไดร้ะบไุว ้ 

� คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึ,นอยูก่บัเงื&อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที&เกดิขึ,นระหวา่ง
วันเดนิทางเทา่นั,นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

 
 

อตัรานี>ไมร่วม   

� ราคานี>ไมร่วม  * ไมร่วมคา่ภาษทีา่เรอืทา่นละ 1,900 บาทชําระพรอ้มคา่ทวัร ์
� * ไมร่วมคา่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึ,นไป ชาํระตอน CHECK OUT  
� คา่ทัวรเ์สรมิบนฝั&งตามเมอืงตา่งๆ ที&เรอืจอด (Shore Excursion) 
� คา่แพคเกจเครื&องดื&มบนเรอืสําราญเพิ&มเตมิที&ไมร่วมใน PKG เรอืสําราญ 
� คา่ WIFI บนเรอื เริ&มตน้ที&คนืละ 19 SGD 
� อาหารพเิศษที&ทา่นสั&งเพิ&มเตมิกบัทางเรอื 
� คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 

� คา่อาหาร และเครื&องดื&มที&ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  



 

� คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางที&นํ,าหนักเกนิ 20 กก.  

� คา่ใชจ้า่ยอื;นๆ ที;มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ (คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั) 

� ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหัก ณ ที&จา่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี;ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลี;ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลี;ยนไปบนิ Low Cost 
 

เง ื;อนไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ั�วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนื;องจากคา่บรกิารที;สงิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนื&องจากตั%วเครื&องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที& ที&ระบบุนหนา้ตั%วเทา่นั,น จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี&ยนแปลงการเดนิทาง
ใด ๆ ทั ,งสิ,น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี&ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทั ,งหมดหรอืบางสว่น
ใหก้บัทา่น 

2. กรณีที&กองตรวจคนเขา้เมอืงทั ,งที&กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที&บรษัิทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั,งสิ,น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที&ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื,อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 

 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ,งสิ,น หากเกดิสิ&งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี&เกดิจากความ
ประมาทของตัวนักทอ่งเที&ยวเอง 

 

6. เมื&อทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทั ,งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื&อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ที&ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั ,งหมด 

เอกสารที;ใชใ้นการเดนิทาง   

� หนังสอืเดนิทางที&มวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที&จะออกเดนิทาง 

� ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึ,นเรอื 

2. สําหรับเด็กอายตํุ&ากวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึ,นเรอื 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครั ,ง และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที&จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีที&กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงหรอืขึ,นเรอื 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที&จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที&ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที&ยวบนิ, การเปลี&ยนแปลงโปรแกรมการทอ่งเที&ยวให ้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี&ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที&ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี&ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาที&ใชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลี&ยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครั ,ง 

ขอ้มลูเพิ;มเตมิ ลอ่งเรอืสําราญ Genting Dream 
ศลุกากร ประเทศสงิคโปร ์อนุญาต ใหนํ้า บหุรี& 1 ซอง/ทา่น และสรุา 1 ลติร / ทา่น เขา้ประเทศ 

และไมอ่นุญาตใหนํ้าหมากฝร ั;งเขา้ประเทศ หากเจา้หนา้ที&ตรวจพบจะถกูยดึทนัท ี และ
หา้มนําสิ&งของผดิกฎหมายเขา้ประเทศมบีทลงโทษที&แรงมาก 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ SGD  ซึ&งสามารถทํารายการผา่นบตัรเครดติ

ที&ไดล้งทะเบยีนเชื&อมกบับัตร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

อณุหภมู ิ กรณุาเชค็กบัเจา้ที&อกีครั ,งหนึ&ง หรอืที& www.cnn.com/weather  หรอืที& กรมอตุวุทิยา 02-3994012 

เวลาทอ้งถิ;น     เวลาบนเรอืจะใชเ้วลาทอ้งถิ&นจากทา่เรอืเมอืงแรกที&เดนิทาง ทั ,งนี,อาจมกีารเปลี&ยนแปลงในแตล่ะ

วัน ตามเขตน่านนํ,าแตล่ะประเทศ ซึ&งสามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสอืพมิพป์ระจําวันบนเรอื หรอื

ประกาศจากทางเรอื (เวลาทอ้งถิ&นของสงิคโปรเ์ร็วกวา่ประเทศไทย1ชั&วโมง) 

สกลุเงนิ   อตัราแลกเปลี&ยนประมาณ 25.00=1 เหรยีญสงิคโปรด์อลลา่ร ์ ทา่นสามารถแลกเงนิไดท้ี&แหลง่
แลกเงนิทั&วไป หรอืแลกไดท้ี&สนามบนิ 

กระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟ้าเหมอืนกบัไทยคอืประมาณ220-240 โวลต ์เตา้เสยีบปลั�ก มทัี ,งแบบ 3ขาแบน

,2-ขาแบน ดั ,งนั,นควรเตรยีม หัวปลั�กหรอือะแดปเตอรซ์ ึ&งเป็นแบบหัวใหญ(่Travel Universal 

Adaptir) 

ทมีขีายอยูต่ามรา้นอปุกรณ์ไฟฟ้าทั&วไป 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  นํ >าดื;ม บนเรอืมบีรกิารนํ,าดื&มใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด/วัน 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ี&หอ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและเวลาเป็นไป

ตามที&เรอืกําหนด โดยจะมอีาหารทั ,งมื,อเชา้ กลางวัน เย็น คํ&าจนถงึดกึใหบ้รกิาร สบัเปลี&ยนกนัตาม

มื,ออาหารตลอดทั,งวัน หรอืมื,ออาหารเย็นทา่นอาจเลอืกรับประทานอาหารมื,อเย็นไดท้ี&หอ้งอาหาร

หลักที&จะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์บัการชม

การแสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ทา่นที&ทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทาน

อาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 

** คา่ใชจ้า่ยเพิ&มเตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิ&มเตมิบนเรอืสําราญ 

คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมื,ออาหารและราคาที&เรอืกําหนด 



 

สิ;งที;ตอ้งเตรยีม �  ยาประจําตัว สําหรับทา่นที&มโีรคปะจํา ควรนํายาตดิตัวไปดว้ย สําหรับยาสามัญ หัวหนา้ทัวรจ์ะ

เตรยีมไปใหบ้รกิาร 

�  อปกุรณ์อาบนํ,า ของใชส้ว่นตัว,ชดุวา่นนํ,าสําหรับทา่นที&จะเลน่นํ,า   

�  Universal adaptor, สายชารท์โทรศัพท ์

 

�  การเตรียมกลอ้ง ควรเตรยีมกลอ้งและอปุกรณ์ตา่งๆไปใหพ้อเพยีง เพราะที&ตา่งประเทสราคา

แพง หรอืคณุภาพไมด่ ี

สิ;งที;ไมอ่นญุาตให้

นําขึ>นและลงเรอื 

• ทางเรอืใชม้าตรการตามหลกัเดยีวกนักบัเครื&องบนิ 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

• Power Bank นําใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นั,น หา้มนําโหลดลงกระเป๋าเดนิทาง 

• เครื&องดื&มทกุชนดิทั ,งที&ม ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนื,อสตัว ์

• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิ&งผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครื;องแตง่กาย • หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํ&าที&หอ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการเชญิทาน

อาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความรว่มมอืทา่นแตง่กายให ้

สภุาพเรยีบรอ้ยหรอืกึ&งทางการได ้

• เสื,อผา้ที&เตรยีมไวสํ้าหรับเดนิทาง ควรเตรยีมเสื,อผา้สบายๆรองเทา้สวมใสส่บาย แวน่กนัแดด 

รม่พับประเปาเดนิทางนํ,าหนักไมค่วรเกนิ 20 กโิลกรัมตอ่1 ทา่น หากนํ,าหนักเกนิกวา่ที&กะหนด

ไว ้ทางสายการบนิจะเรยีกเก็บคา่นํ,าหนักเพิ&มประมานกโิลกรัมละ 400-500 บาท ควรตรวจดู

ป้ายชื&อทกุครั ,ง เนื&องจากการสง่กระเป๋าไปตามหอ้งพักจะดปู้ายผกูกระเป๋าเป็นหลัก 
 

 
ข ั>นตอนการขึ>น–ลง เรอืสําราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี& เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะไดรั้บ Cruise Card ที&จะใช ้

แทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึ,นและลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

 

หากกรณีการด์สญูหายกรณุาตดิตอ่แจง้ทาง Reception 

2. นําสมัภาระ ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางที&สนามบนิ เพื&อใหเ้จา้หนา้ที&ทางเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้ง

สว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นที&สะดวกจะถอืกระเป่าขึ,นไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการ

ลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. นําพาสปอรต์ ใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการเดนิทางออก โดยสาร 



 

4. เมื&อถงึประตเูรอื เจา้หนา้ที&เรอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์หอ้งพักทา่นรดู

กบัเครื&องบนัทกึ เพื&อยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินี, ของเรอืสําราญ 

5. สามารถไปที&หอ้งพักของทา่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีี&ข ึ,นเรอืสําราญ กรณุาศกึษาจดุซอ้ม

อพยพหนภีัยฉุกเฉนิที&อยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทาง จะมกีารซอ้มอพยพหนภีัย หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดังขึ,น ใหไ้ปตามจดุที&ระบไุวใ้น 

Cruise Card โดยเจา้หนา้ที&จะแจง้ใหห้ยบิเสื,อชชูพีที&มพีอดกีบัผูพั้กในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

ข ั>นตอนการชําระคา่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําคยีก์ารด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชาํระคา่ใชจ้า่ย ที& Reception จากนั,นเจา้หนา้ที&จะแจง้ยอด

คา่ใชจ้า่ยที&ใชไ้ปทั ,งหมดซึ&ง ทา่นสามารถชาํระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ 

**กรณีชาํระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลี&ยน ตามเงื&อนไขที&เรอืกําหนด** 

 

1. กอ่นวันสดุทา้ยที&เรอืสําราญจะเทยีบทา่ จทา่นสามารถแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี& Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุ

และเวลาที&รับหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี> 

เมื&อเรอืเริ&มลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอืจะม ี
WIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อตัราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครื&อง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกบัเครื&องอื&นได ้

สงวนสทิธิ�อตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลี&ยนแปลง กรณุาเชค็ราคาที&แน่นอนอกีครั ,งกบัเจา้หนา้ที&บนเรอื (สญัญาณบาง
พื,นที&อาจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 
 

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. 

 
  

กรณีที&ทา่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิที&ใหบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศที&
เดนิทาง โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝั&งซึ&งสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวันที&เรอืลอ่งน่านนํ,าสากลจะไม่
สามารถใชง้านในลักษณะนี,ได ้
 

 

 


