
 

Genting Dream Songkran on the Cruise Vol.1 

ฉลองสงกรานต์ บนเรือส าราญ 

 
 



 

สงิคโปร-์เรดงั-เกาะสมยุ-แหลมฉบงั 
4 วนั 3 คนื 

บนิหร ูลอ่งสบาย กบัสายการบนิไทย(TG)  

       

                                   + 

โปรแกรมรวม ตัว๋เครือ่งบนิ เรอืสําราญ รถรับสง่ พรอ้มดว้ยหวัหนา้ทัวรด์แูลตลอดการเดนิทาง 
 

วันเดนิทาง 

12-15 เมษายน 2563 
3-Night Redang-Ko Samui-Laem Chabang 

Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

อา สงิคโปร ์ - 17.00 

จ เกาะเรดงั,มาเลเซยี 10.00 18.00 

อ เกาะสมยุ 08.00 17.00 

พ แหลมฉบงั 08.00 - 
  

โปรแกรมการเดนิทาง 
 
วนัอาทติยท์ ี ่12 เมษายน 2563          กรงุเทพฯ-สงิคโปร-์Marina Bay Cruise Centre 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิบรเิวณเคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ที ่

4 ประต ู2-3 Row D เพือ่ทําการเชค็อนิสมัภาระและรับตั๋วเดนิทาง 

08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG403 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 
11.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ห ลั ง จ า ก

 ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

14.00 น. เชค็-อนิ ณ ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์ขัน้ตอนการเชค็-อนิ นัน้ทา่นจะตอ้ง

 ทําการโหลดกระเป๋าเดนิทางกอ่น(ท่านทีพ่ักหอ้งเดยีวกันตอ้งโหลดพรอ้มกันหรอืท่านไหนไมต่อ้งการที่

จะโหลดสามารถถอืขึน้เรอืไดเ้อง) จากนัน้จะผา่นการสแกนกระเป๋าถอื 

  แลว้จงึถงึขัน้ตอนการเชค็-อนิ ทกุทา่นจะไดรั้บ บตัร Cruise Card สําหรับใชบ้นเรอื 

17.00 น. เรอืล่องออกจากท่าเรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์ ทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมการ

ซอ้มระบบรักษาความปลอดภยัของทา่เรอื(Muster Drill)ตามกฏของการลอ่งเรอืสากล 1 ชัว่โมง กอ่นเรอื

ออกเดนิทาง หลังจากนัน้ท่านสามารถ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารหลักจากทีโ่ชวอ์ยูบ่น บตัร 

Cruise Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทานทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาตไิดต้ามอัธยาศัย หลังจาก

นัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(ท่านทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งทําการจองรอบโต๊ะที ่Box Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน 

Lobby ชัน้ 6) และดนตรสีดตามบารต์่างๆทั่วทัง้ลําเรอืและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรอืล่องออกสู่



 

น่านน้ําสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีและคาสโินจะเปิดใหบ้รกิาร) ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกจิกรรม

ต่างๆ ทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้ทรปิจาก Dream Daily หนังสอืพมิพป์ระจําวันทีม่รีายละเอยีด

กจิกรรมในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทา่น 

***บนเรอืจะใชส้กลุเงนิสงิคโปรด์อลลาร ์(SGD)*** 

 
 

ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido  ช ัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ต ัง้อยู ่บนช ัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ช ัน้ 7 

Dream Dining Upper ช ัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 

ทา่นสามารถทานไดไ้มอ่ัน้ 

 

 
 

 

 

 

 



 

วนัจนัทรท์ี ่13 เมษายน 2563  เกาะเรดงั,มาเลเซยี 
 
เชา้/กลางวนั  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้ 

*  หอ้งอาหาร The Lido  ช ัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ต ัง้อยู ่บนช ัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ช ัน้ 7 

Dream Dining Upper ช ัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 

ทา่นสามารถทานไดไ้มอ่ัน้ 

 

10.00 น. เรอืถงึ เกาะเรดัง ประเทศมาเลเซยี (ทีเ่กาะเรดัง เรอืจะจอดลอยลําอยูน่อกเกาะ การเดนิทางไปยงัเกาะ

จะตอ้งลงเรอืเล็ก(Tender Boat) เขา้ไปยงัเกาะ *ไมม่คีา่ใชจ้า่ย*) ทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้โปรแกรม

ทัวรไ์ดจ้ากทางเรอื โดยทัวรส์ว่นใหญท่ีเ่กาะเรดัง จะเป็นกจิกรรมดําน้ํา ซึง่จะจัดไวใ้หล้กูคา้ไดเ้ลอืกใช ้

บรกิารเพิม่เตมิได ้ลกูคา้สามารถซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังไดโ้ดยตดิตอ่ทีโ่ต๊ะ Shore Excursion ชัน้ 6 กลางลํา

เรอื (ราคายงัไมร่วมทัวรช์ายฝ่ัง Shore Excursion) 

 (สาํหรับทา่นทีทํ่าการจองทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบน

เรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง ณ บรเิวณ

ทา่เรอื และกรณุากลบัถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 

 
 

ตวัอยา่ง Shore Excursions  

 

https://www.dreamcruiseline.com/en-us/plan-your-holiday/cruise-destinations/malaysia/asia-malaysia-pulauredang-excursions/-/media/470b42e1664f448ea2e48d1b02b42caa.ashx


 

1.ทา่นสามารถอยูแ่ละพักผอ่นอยา่งอสิระบนเรอืสําราญได ้ทางเรอืมกีจิกรรมและรา้นอาหารต่างๆบนเรอื
เปิดใหบ้รกิาร ตามปกต ิ
2.ท่านใดสะดวกลงไปเดนิเล่นบรเิวณท่าเรือเรดังก็สามารถทําไดเ้นื่องจากตรงจุดที่เรือเล็กจอดจะมี
ชายหาดและรา้นคา้ต่างๆ ใหเ้ดนิได ้ทางเรอืสําราญจะมเีรือเล็กใหบ้รกิารวิง่ ไป-กลับ ทุกๆ 30 นาที
ตลอดทัง้วัน แนะน าเวลากลบัมาถงึทีเ่รอื ไม่ควรเกนิ เวลา 17.00 น. เพื่อที่ทุกท่านพรอ้มที่จะ
รับประทานอาหารเย็น 

 
 
สําหรับท่านที่ประสงค์จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมที่ทางเรือจัดใหห้รือพักผ่อนไดต้าม
อธัยาศัย 
**บางกจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ** 
กจิกรรมบนเรอืคลกิ 

 
 
18.00 น. เรอืออกจาก เกาะเรดงั, ประเทศมาเลเซยี 
ค า่  รับประทานอาหารคํ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ 

หลังจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรณุาสํารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตาม
บารต์า่งๆทัว่ทัง้ลําเรอื หลังจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

 

 

 

 

https://www.dreamcruiseline.com/en-us/cruise-experiences/sports-recreation/


 

วนัองัคารที ่14 เมษายน 2563  เกาะสมยุ,ประเทศไทย 
 
เชา้/กลางวนั ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี ้
 

*  หอ้งอาหาร The Lido  ช ัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ต ัง้อยู ่บนช ัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ช ัน้ 7 
Dream Dining Upper ช ัน้ 8 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 
ทา่นสามารถทานไดไ้มอ่ัน้ 

 
08.00 น. เรอืถงึ เกาะสมยุ ประเทศไทย (ทีเ่กาะสมยุ เรอืจะจอดลอยลําอยูน่อกเกาะ การเดนิทางไปยงัเกาะ

จะตอ้งลงเรอืเล็กTender Boat เขา้ไปยงัเกาะ *ไมม่คีา่ใชจ้า่ย*)  

เกาะสมุย อยู่บรเิวณอ่าวไทย ห่างจากตัวเมอืงสุราษฎรธ์านีไปทางทศิตะวันออก 84 กโิลเมตร มพีืน้ที ่

247 ตารางกโิลเมตร ถนนรอบเกาะ (ถนนสายทวรีาษฎรภ์ักด)ี มคีวามยาว 52 กโิลเมตร พืน้ที ่1 ใน 3 

ของเกาะเป็นที่ราบลอ้มรอบภูเขา ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ถงึกันยายน 

เนือ่งจากเกาะสมยุมธีรรมชาตทิัง้บนบกและใตท้ะเลสวยงาม มหีาดทรายขาวสะอาด เพยีบพรอ้มไปดว้ย

สถานทีพ่ัก รา้นอาหาร สถานบนัเทงิ แหลง่ทอ่งเทีย่วมากมายและมที่าอากาศยานทีอํ่านวยความสะดวก

ในการเดนิทางของนักท่องเที่ยวดว้ยเกาะสมุยจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

ชาวตา่งชาตแิละทีส่รา้งชือ่เสยีงใหป้ระเทศไทย ทา่นสามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วไดด้ว้ยตัวเอง 

 

 
(สาํหรับทา่นทีทํ่าการจองทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบน

เรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณ

ทา่เรอื และกรณุากลบัถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 

ตัวอยา่ง Shore Excursions คลกิ 

 
 

https://www.dreamcruiseline.com/en-us/plan-your-holiday/cruise-destinations/thailand/asia-thailand-kosamui-excursions/-/media/5de4b6339d8c447b84e10ce066092969.ashx


 

17.00 น. เรอืออกจาก เกาะสมยุ, ประเทศไทย 
18.00 น. ตอ้นรับทกุทา่นเขา้สู ่ปารต์ ีส้ดุ Exclusive พบความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานตบ์นเรอืสําราญ กบั

งาน Songkran Party on the Cruise และพเิศษพบกบั นกัรอ้งสาว ซาน ินภิาภรณ์ ทีจ่ะทําให ้
ทา่นไดส้นุกสนานกบัเทศกาลแหง่ความสขุ ณ Zouk Beach Club 

 

 
 
  ***ทกุทา่นตอ้งเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย เชน่ คา่ทปิพนกังานบนเรอื, คา่wifi, คา่แพ็คเก็จเครือ่งดืม่ 

ฯลฯ โดยน าบตัร Cruise Card  ของทา่นไปตดิตอ่ที ่Reception ช ัน้ 6  สามารถช าระดว้ยบตัร
เครดติ หรอืเงนิสด สกลุเงนิสงิคโปร ์ดอลลา่ห ์SGD*** 

 

 
วนัพุธที ่ 15 เมษายน 2563       แหลมฉบงั-กรงุเทพฯ 
 
เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี ้
 

*  หอ้งอาหาร The Lido  ช ัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ต ัง้อยู ่บนช ัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ช ัน้ 7 
Dream Dining Upper ช ัน้ 8 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 
ทา่นสามารถทานไดไ้มอ่ัน้ 

 
08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่เรอืแหลมฉบงั ประเทศไทย  
10.00 น. นําทา่นเดนิทางกลับ กรงุเทพ โดยรถโคช้ปรับอากาศ  
13.00 น. เดนิทางถงึ สวนลมุไนทบ์ารซ์า่ รชัดา (MRT ลาดพรา้ว) โดยสวัสดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 

วนัเดนิทาง 

12-15 เมษายน 2563 
(สงกรานต)์ 
ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกนั 2-4 ทา่น 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเทา่กบัผูใ้หญ)่ 

 
พักเดีย่ว 

ราคาทา่นละ ทา่นที ่1-2 
ราคาทา่นละ 

ทา่นที ่3-4 
ราคาทา่นละ 

เด็กทารก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 

ราคาทา่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง(Inside) 24,900.- 21,900.- 7,900.- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

28,900.- 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง(Balcony) 27,900.- 24,900.- 9,900.- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

32,900.- 

                                                                                          กรณีเด็กทารกตอ้งการทีน่ั่ง เพิม่ 2,900.- บาท 
 



 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิพนกังานบนเรอื SGD 63 /คน/ทรปิ (ช าระบนเรอื)*** 

 

  

 

     

 

Inside พัก 3-4 ทา่น จะเป็นเตยีงแบบ Pullman Bed (เตยีงดงึลงมาจากเพดานหรอืขา้งผนังหอ้ง) 
**หอ้งสําหรับพัก 3-4 ทา่น มจํีานวนจํากดั กรณุาตรวจสอบหอ้งพักกอ่นทําการจอง** 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเต็มจ านวน 100%  หลงัจากไดร้บัการยนืยนัการจอง 

2. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

3. การไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือาหารบางมือ้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี เนือ่งจากเป็น

การจองแบบกรุป๊ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  
1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนั คนืเงนิเต็มจ านวน 100 % 

2. ยกเลกิกอ่นเดนิทางต า่กวา่ 60-45 วนั คนืเงนิมดัจ า 50 % 

3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วนั เก็บเงนิเต็มจ านวน 100% 

หมายเหต ุ

1. สาํหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. สาํหรับเด็กอายตํุา่กวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื(เด็กทารกควรมอีายุอย่างตํา่ 6 เดอืน 7วนั) 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทาง 

    ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้
    เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพ   

    อากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืสาํราญ 3 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชาํระเงนิ) 

2. อาหารบนเรอืสาํราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสาํราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 

4. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ รวมภาษี กรุงเทพฯ-สงิคโปร ์สายการบนิตามทีกํ่าหนด 
5. คา่รถรับสง่ สนามบนิ-ทา่เรอื ตลอดจนนําเทีย่วตามรายการ 

6. รถรับสง่แหลมฉบงั-กรุงเทพฯ 
7. ทปิไกดท์อ้งถิน่ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทปิส ์SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื สาํหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Suite หรอื

สงูขึน้ไป 

2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืสาํราญ / คา่ WIFI 
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สาํหรับชาวตา่งชาต ิ

6. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

INSIDE พัก 1-2 ท่าน OCEANVIEW BALCONY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI PACKAGE ON BOARD 
**ใชไ้ดเ้ฉพาะตอนอยูท่ีบ่นเรอืเทา่นัน้** 

1 User สามารถใชไ้ด ้2 เครือ่ง 

 




