
 

 

 

Superb Cruise Genting Dream  
สิงคโปร-์มะละกา-สิงคโปร ์3 วัน 2 คืน 

โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

 

 



 

 

ความพเิศษของรายการ 

⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว นํ้าหนักกระเป๋า 00 กก. (ไม่รวมอาหาร) 

⧫ รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE  

⧫ มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดแูลอํานวยความสะดวก ⧫ รวมประกันภัยการเดินทาง  

 โปรดดรูาคาและไฟทบ์นิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่นัน้!! 

 
 

ราคานี้ไมร่วม คา่ภาษทีา่เรอื 1,900 บาทตอ่ทา่น ชาํระพรอ้มคา่ทัวร ์

และไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 01 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 04 ต่อคนต่อคนื สําหรับหอ้ง 

Suite หรือสูงขึ้นไป  

 

พเีรยีดเดนิทาง :  

10-12 เม.ย. 

เรอืออก 01.00 

24-26 เม.ย. 

เรอืออก 01.37 

8-10 พ.ค. 

เรอืออก 01.00 

07-11 พ.ค. 

เรอืออก 01.37 

04-06 ม.ิย. 

เรอืออก 01.00 

10-10 ก.ค. 

เรอืออก 01.00 

02-04 ก.ค. 

เรอืออก 01.37 

5-7 ส.ค. 

เรอืออก 01.00 

01-01 ส.ค. 

เรอืออก 01.37 

2-4 ก.ย. 

เรอืออก 01.00 

7-11 ต.ค. 

เรอืออก 01.00 

10 ต.ค.-1 พ.ย. 

เรอืออก 01.37 

 

** กรุป้ทีเ่รอืออก 01.37 ทางบรษิทัมรีถพาทา่นไปเทีย่วชมมารนีา่เบยแ์ซนดร์ะหวา่งรอเชค็อนิตอน 17.00 ** 

 
 

วันแรก กรงุเทพฯ - สิงคโปร ์- (ทา่เรอื มารีนา่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์)   

 

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

07.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100 

11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มี

การจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง) 



 

 

เที่ยง **อิสระอาหารที่ที่สนามบิน  CHANGI ตามอัธยาศัย** 

  นําคณะเดินทางสู่ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER 61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร์ 018947 

 

16.00/19.00 น. นําคณะทา่น REGISTER ณ. ท่าเรอื Marina Bay Cruise Center   จากนั้นนําท่านเช็คอินขึ้นเรือสําราญ Genting Dream

เรือสําราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้น และนําลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความ

สูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจํานวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพัก

แบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยัง

มาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว 

 

*** กอ่นเวลาเรอืสาํราญออกจากทา่ขอเชญิทกุทา่นรว่มกจิกรรมซอ้มจดุรวมพลกรณฉีกุเฉนิ „Muster Drill‟ ซึง่ 

เป็นหนึง่ในกฎการเดนิเรอืสากลโดยเมือ่มปีระกาศจากทางเรอืใหท้กุทา่นไปยงัจดุรวมพลตามที่ 

กาํหนดไว้บนบตัรขึ้นเรอื (SeaPass) ของทา่น***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร 

บุฟเฟ่ต ์นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทําการจองรอบโต๊ะที่Box 

Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 4) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลําเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลงัจากเรอืลอ่ง

ออกสูน่า่นน้าํสากลแล้วรา้นคา้ปลอดภาษจีะเปดิใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย ) 

*** Casino ใหบ้รกิารหลงั 24.00 น.*** 

*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้* 

 



 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืสาํราญ 

 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 

      (walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ั้น 5 และ ชั้น 6 ของเรอื 

 

 

***  ชมการแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลกัชั้น 7 ซึง่จะโชวส์องรอบด้วยกันคอื 20.00 น. และ 22.00 น. *** 

21.00/23.59  น. เรอืออกเดนิทางสูน่า่นน้าํสากล มุง่สูป่ระเทศมาเลเซยี  

 

วนัทีส่อง ทา่เรอื มะละกา ประเทศ มาเลยเ์ซีย   

 

07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 

 กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR) 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ มะละกา ประเทศมาเลเซีย สําหรับท่านที่ทํา การจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออก

จากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ 

 บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับ

กิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละ

วันที่ห้องพักของท่าน 

 

กจิกรรมและความสนกุบนเรอื GENTING DREAM 

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

 

OPTIONAL : ทัวรเ์สรมิ ONE DAY TOUR มะละกา เริม่ตน้ที ่30 SGD / pax 

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

/media/c060dfedd00726b16407471fe03532be.ashx 

 

*** ลกูคา้ตอ้งมาขึน้เรอืกอ่นเรอืออก 1-1.3 ช.ม. *** 

 

00.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือมะละกาประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร  

Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 15.00 หรือ 00.00 น.  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน  

00.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนํากระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้อง 

  เพื่อให้พนักงานนําลงไปท่ีท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจําเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ) 

** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จําเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก ** 

 

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


 

 

วนัทีส่าม  (ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์)  - ชมเมอืงสงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 

 

07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 

10.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น  

** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

 ทีมงานทวัรท์ีส่งิคโปร ์รอรบัทกุทา่นเดนิทางไปชมเมอืงสงิคโปร์ มรีถโคช้และไกดบ์รกิาร 

 จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะ

สิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ

อุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สําหรับให้ผู้ที่มาเยือน

สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ 

โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สําหรับ Super Tree 6 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นนําท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลา

ว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวม

ของศลิปะ ดนตรี การเต้นรํา การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของ

ไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นํา

ท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มี

ทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิ

ซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ําสิงคโปร์ 

 รถโคช้นาํทา่นชอ้ปปิง้ยา่นถนนออรช์าร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสาย

นี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลําจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ด จัดได้ว่าเป็น

แหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย  สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย 

17.30 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 



 

 

20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105 

22.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

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

*** หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีาย ุเหลอื ไม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน นบัถงึวันเดินทางกลบั เทา่นั้น *** 

ในกรณทีีท่า่นถกูปฏเิสธการขึ้นโดยเจา้ทีเ่รอื ทางบรษิทัจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้โดยเฉพาะ พาสปอรต์ตา่งดา้ว 

“มากกวา่ความชาํนาญ คอื การใหบ้รกิารด้วยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ในการปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้

ของภาษนี้าํมนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทางได้เมือ่มจีาํนวน ***ผู้เดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร์*** // ผูเ้ดนิทางถงึ 13 ท่านขึน้ไป (มหีัวหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชน์ของลกูคา้ 
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           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 

สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งชาตเิกบ็เพิ่ม 1,000 บาท** 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่ทา่นละ 

ราคาทารก 

ต่าํกวา่ 0 

ขวบ 

พกัเดีย่วเพิม่

ทา่นละ 

หอ้ง INTERIOR 

ISS/ISA 

ไมม่หีนา้ตา่ง 

หอ้ง OCEAN 

VIEW 

OSS/OSA 

มหีนา้ตา่ง 

หอ้ง BALCONY 

มรีะเบยีง 

 BSS / BSA 

มหีนา้ตา่ง 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

07-11 พ.ค. 

12,500- 

15,500- 

+1,900.- 

14,500- 

17,500- 

+1,900.- 

16,500- 

19,500- 

+1,900.- 

9,500.- 4,900.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

04-06 ม.ิย. 

10,999- 

+1,900.- 

12,999- 

+1,900.- 

14,999- 

+1,900.- 

9,500.- 4,900.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

10-10 ก.ค. 

11,999- 

+1,900.- 

13,999- 

+1,900.- 

15,999- 

+1,900.- 

9,500.- 4,900.- 



 

 

ราคานีไ้มร่วม คา่ภาษทีา่เรอื 1,900 บาทตอ่ทา่น ชาํระพรอ้มคา่ทัวร์ 

และไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 01 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 04 ต่อคนต่อคืน 

สําหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป  

**** โปรแกรมนีไ้ม่มรีาคาเดก็ **** 

*** เขา้พักเปน็ทา่นที ่1-2* ในหอ้งราคาเทา่ราคาผูใ้หญ่ *** 

** หอ้ง OCEAN VIEW  พกัได้ไมเ่กนิ หอ้งละ 0 ทา่น ** 

**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

02-04 ก.ค. 

11,999- 

+1,900.- 

13,999- 

+1,900.- 

15,999- 

+1,900.- 

9,500.- 4,900.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

5-7 ส.ค. 

10,999- 

+1,900.- 

12,999- 

+1,900.- 

14,999- 

+1,900.- 

9,500.- 4,900.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

21-23 ส.ค. 

11,999- 

+1,900.- 

13,999- 

+1,900.- 

15,999- 

+1,900.- 

9,500.- 4,900.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

2-4 ก.ย. 

11,999- 

+1,900.- 

13,999- 

+1,900.- 

15,999- 

+1,900.- 

9,500.- 4,900.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

7-11 ต.ค. 

11,999- 

+1,900.- 

13,999- 

+1,900.- 

15,999- 

+1,900.- 

9,500.- 4,900.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

10 ต.ค.-1 พ.ย. 

13,500- 

+1,900.- 

15,500- 

+1,900.- 

17,500- 

+1,900.- 

9,500.- 4,900.- 



 

 

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

เงื่อนไขการจอง มัดจําท่านละ 7,000 บาท 

*** เมือ่ชาํระคา่มดัจาํแล้วถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

***ขอความกรณุาสง่สาํเนาพาสปอรต์และชาํระมดัจาํภายใน 02 ช.ม. หลงัจากทาํการจอง เนือ่งจากเปน็ราคาตัว๋โปรโมชั่น สายการบนิจะ

เขม้งวดเรือ่งกาํหนดการออกตัว๋เรว็กวา่ปกติ*** 

 

อตัรานีร้วม   

 ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–์กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการ  

 ห้องพักบนเรือสําราญ 0 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน) 

 อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), 

 กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  

 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึนระหว่างวันเดินทางเท่านั้น

โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 ทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถที่สิงคโปร์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม   

 ราคานีไ้มร่วม คา่ภาษทีา่เรอื 1,900 บาทตอ่ทา่น ชาํระพรอ้มคา่ทัวร์ 

 และไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 01 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 04 ต่อ

คนต่อคืน สําหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป  

 ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

 ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจของลูกค้า 

 คา่แพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญเพ่ิมเติมท่ีไม่รวมใน PKG เรอืสําราญ 

 ค่า WIFI บนเรือ เริ่มต้นที่คินละ 17 SGD 

 อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

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


 

 

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.  

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ (คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 

**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกัน เวลาใกล้เคยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้กอ่นเดินทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 

 

เงือ่นไขการจองทวัร์  

**** ไมม่กีารคนืเงนิมัดจาํและยอดเตม็ในทกุกรณ ี**** 

หากไม่ไดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณจีอยทัวรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ปน็แบบเหมาจ่าย 

 

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันท่ี ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณี

ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ

ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทวัรเ์ปน็แบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นต่างประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรใ์นทกุกรณี 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว

ทั้งหมด 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 

 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 0 หน้า 

 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายคุรรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 

2. สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 

2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่  อนุญาตให้เดินทาง

ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองหรือขึ้นเรือ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 

เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ

อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 

 

ข้อมลูเพิม่เตมิ ลอ่งเรอืสําราญ Genting Dream 

ศุลกากร ประเทศสิงคโปร์ อนุญาต ให้นํา บุหรี่ 1 ซอง/ท่าน และสุรา 1 ลิตร / ท่าน เข้าประเทศ และไม่อนุญาตให้นําหมาก

ฝรัง่เข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดทันที  และห้ามนําสิ่งของผิดกฎหมายเข้าประเทศมีบทลงโทษที่

แรงมาก 

บตัรเดรคติ การใช้จ่ายบนเรือสําราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล SGD  ซึ่งสามารถทํารายการผ่านบัตรเครดิตที่ได้

ลงทะเบียนเช่ือมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 

อณุหภมูิ กรุณาเช็คกับเจ้าที่อีกครั้งหนึ่ง หรือที่ www.cnn.com/weather  หรือที่ กรมอุตุวิทยา 00-1772010 

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรือจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ตามเขต

น่านน้ําแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจําวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ (เวลา

ท้องถิ่นของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง) 

สกลุเงนิ   อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 03.00=1 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าร์  ท่านสามารถแลกเงินได้ที่แหล่งแลกเงินทั่วไป หรือ

แลกได้ที่สนามบิน 

กระแสไฟฟา้ ระบบกระแสไฟฟ้าเหมือนกับไทยคือประมาณ000-020 โวลต์ เต้าเสียบปลั๊ก มีทั้งแบบ 1ขาแบน,2-ขาแบน ดั้งนั้น

ควรเตรียม หัวปลั๊กหรืออะแดปเตอร์ซึ่งเป็นแบบหัวใหญ่(Travel Universal Adapter) 

ทีมีขายอยู่ตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรือสําราญส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้าํดื่ม บนเรือมีบริการน้ําดื่มให้ในห้องพักฟรี 0 ขวด/วัน 

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามที่เรือ

กําหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น ค่ําจนถึงดึกให้บริการ สับเปลี่ยนกันตามมื้ออาหารตลอดทั้งวัน 

หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่จะมีระบุไว้ใน cruise card ของ

ทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ ห้องโรงละครหลัก ท่านทีท่านอาหารรอบ

แรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 

** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษทลูกค้าต้องทําการจองเพิ่มเติมบนเรือสําราญ ค่าใช้จ่ายเป็นไป

ตามมื้ออาหารและราคาที่เรือกําหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ยาประจําตัว สําหรับท่านที่มีโรคปะจํา ควรนํายาติดตัวไปด้วย สําหรับยาสามัญ หัวหน้าทัวร์จะเตรียมไป

ให้บริการ 

http://www.cnn.com/weather


 

 

 อปุกรณ์อาบน้ํา ของใช้ส่วนตัว,ชุดว่านน้ําสําหรับท่านที่จะเล่นน้ํา   

 Universal adaptor, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 การเตีรยมกล้อง ควรเตรียมกล้องและอุปกรณ์ต่างๆไปให้พอเพียง เพราะที่ต่างประเทสราคาแพง หรือ

คุณภาพไม่ดี 

สิง่ทีไ่มอ่นญุาตใหน้าํขึน้

และลงเรอื 

 ทางเรือใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 Power Bank นําใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น ห้ามนําโหลดลงกระเป๋าเดินทาง 

 เครื่องดื่มทุกชนิดท้ังที่มี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 

 ปลั้กพ่วงทุกชนิด 

เครือ่งแตง่กาย  หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ําที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทานอาหารเหมือน

ไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยหรือกึ่งทางการ

ได้ 

 เสื้อผ้าที่เตรียมไว้สําหรับเดินทาง ควรเตรียมเสื้อผ้าสบายๆรองเท้าสวมใส่สบาย แว่นกันแดด ร่มพับประเปา

เดินทางน้ําหนักไม่ควรเกิน 00 กิโลกรัมต่อ1 ท่าน หากน้ําหนักเกินกว่าที่กะหนดไว้ ทางสายการบินจะเรียก

เก็บค่าน้ําหนักเพิ่มประมานกิโลกรัมละ 200-300 บาท ควรตรวจดูป้ายชื่อทุกครั้ง เนื่องจากการส่งกระเป๋าไป

ตามห้องพักจะดูป้ายผูกกระเป๋าเป็นหลัก 

 

 

ขั้นตอนการขึน้–ลง เรอืสาํราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก นําพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจห้องพัก 

ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 

หากกรณกีารด์สญูหายกรณุาตดิตอ่แจง้ทาง Reception 

2. นําสัมภาระ ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางเรือลําเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน 

หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถทําได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการลําเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. นําพาสปอร์ต ใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร 



 

 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมนําการ์ดห้องพักท่านรูดกับเครื่องบันทึก เพื่อ

ยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสําราญ 

5. สามารถไปท่ีห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีที่ขึ้นเรือสําราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนีภัยฉุกเฉินที่

อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทาง จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตามจุดที่ระบุไว้ใน Cruise Card โดย

เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพที่มีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป 

 

ขั้นตอนการชาํระคา่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

 

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง นําคีย์การ์ดห้องพักของท่าน แจ้งชําระค่าใช้จ่าย ที่ Reception จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป

ทั้งหมดซึ่ง ท่านสามารถชําระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 

**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือกําหนด** 

2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือสําราญจะเทียบท่า จท่านสามารถแจ้งรับพาสปอร์ตได้ท่ี Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนังสือ

เดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

กรณลีกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี้ 

เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite 

ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สญัญาณกับเครื่องอื่นได้ 

สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมกีารเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพื้นท่ีอาจไม่

เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PACKAGE UNIT 

GDR — 

SINGAPORE 

DESCRIPTION RECOMMENDED USE 

STANDARD 

1 Night SGD19 

- Connect to the Internet at basic speeds in 

an affordable manner. 

- Allows 2 devices simultaneously for the 

whole voyage. 

- E-mail 

- Chat 

- Social media 

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. 

- E-mail 

- Chat 

- Social media 

- Light media streaming 

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. 

 

  

กรณีที่ท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมที่ให้บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศที่เดินทาง โดยวันปกติ

เรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ําสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได้ 
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