
 

Superb Cruise ! Genting Dream 
สงิคโปร-์ปีนงั-ลงักาว(ีมาเลเซยี)-สงิคโปร ์4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพเิศษของรายการ 
⧫ รวมตัว๋เครือ่งบนิไป/กลบัแลว้ น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก. (ไมร่วมอำหำร) 
⧫ รถโคช้รับ/สง่สนำมบนิ –ทำ่เรอื – CITY TOUR SINGAPORE  
⧫ มไีกดท์อ้งถิน่และหวัหนำ้ทัวรด์แูลอ ำนวยควำมสะดวก ⧫ รวมประกนัภยักำรเดนิทำง  

 โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 



 

ราคานีร้วม ตั๋วเครือ่งบนิ LION AIR ไป/กลับ + น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก./ภำษีสนำมบนิ  +  

หอ้งพักบนเรอื 3 คนืตำมชนดิหอ้งทีเ่ลอืก   

 ราคานีไ้มร่วม  * ไมร่วมคา่ภาษทีา่เรอืทา่นละ 1,900 บาทช าระพรอ้มคา่ทวัร ์
 * ไมร่วมคำ่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป ช ำระตอน CHECK OUT  

 
พเีรยีดเดนิทาง :  

 

29 ม.ีค.-1 เม.ย 63 
เรอืออก 17.00 

19-22 เม.ย 63 
เรอืออก 17.00 

17-20 พ.ค 63 
เรอืออก 17.00 

19-22 ก.ค. 63 
เรอืออก 17.00 

16-19 ส.ค. 63 
เรอืออก 17.00 

20-23 ก.ย. 63 
เรอืออก 17.00 

11-14 ต.ค. 63 
เรอืออก 17.00 

15-18 พ.ย.63 
เรอืออก 17.00 

 

 

** กรุป้ทีเ่รอืออก 23.59 ทางบรษิทัมรีถพาทา่นไปเทีย่วชม  
GARDEN BY THE BAY ระหวา่งรอเช็คอนิตอน 20.00 *** 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์–City Tour – Marina bay sand  (ทา่เรอื 

มารนีา่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์)   
 

04.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai 

Lion Air โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำร

และสมัภำระ 

07.40 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL100 

11.20 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิชำงก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง จำกนัน้น ำท่ำนเดนิ

ทำงเขำ้สูต่ัวเมอืงสงิคโปรท์ี่มกีำรจัดผังเมอืงอย่ำงเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยและสะอำดสะอำ้นจน

หลำยๆ ทำ่นตอ้งทึง่ (เวลาทอ้งถ ิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง **อสิระอาหารทีท่ ีส่นามบนิ  CHANGI ตามอธัยาศยั** 

  น าคณะเดนิทางสูท่า่เรอื MARINA BAY CRUISE CENTER 

61 Marina Coastal Drive, สงิคโปร ์018947 

 

 ทมีงานทวัรท์ ีส่งิคโปร ์รอรบัทกุทา่นเดนิทางไปชมเมอืงสงิคโปร ์มรีถโคช้และไกดบ์รกิาร 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จำกนัน้น ำทำ่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยำยประวัตศิำสตรจ์ำกไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนยีบ

รฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผ่ำนชม อำคำรรัฐสภำเกำ่ “Old Parliament House” ซึง่ในอดตี

เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภำของสงิคโปร ์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดงตลก ผ่ำน

ชม “Elephant Statue” รูปปั้นชำ้งส ำรดิเป็นของขวัญจำกพระจุลจอมเกลำ้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 

1871 เพือ่สรำ้งควำมสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมำเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก น า

ทา่น ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้นั

หนา้ออกทางอา่วมารนิา่ มทีศันยีภาพทีส่ายงาม โดยมฉีำกดำ้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนำท” ซึง่โดด

เดน่ดว้ยสถำปัตยกรรมคลำ้ยหนำมทเุรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ า้สงิคโปร ์

 

 จากน ัน้อสิระทา่นที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปรม์ำรน่ีำ เบย ์แซนดส์ ประกอบ

ไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่ำ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่

57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์29 SGD ประมาณ 725 บาท)  

 เป็นสถำปัตยกรรมรูปร่ำงคลำ้ยเรอืตัง้อยู่บนอำคำรทัง้ 3 แซนดส์ สกำย พำรค์นี้ถอืว่ำเป็นสวนลอยฟ้ำขนำด

ใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วำ้งขวำงกว่ำ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้ำทีม่คีวำมสงู200 ม. บนสวน

ไดรั้บกำรตกแตง่อยำ่งสวยงำม มตีน้ไมใ้หญ ่250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีำ้นอำหำรทีห่รหูรำ รวมถงึ 

The Sky on 57 และยังม ี“มำรน่ีำ เบย ์แซนดส์ คำสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอำคำรอันโออ่ำ่หรูหรำฝ่ังตรงขำ้มกับ

ตัวโรงแรม จัดวำ่เป็นคำสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมกำรพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่วสำมำรถเพลดิเพลนิไปกับ

เกมหลำกหลำยรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมำกกว่ำ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรียญมำกกว่ำ 1,500 ตู ้อำท ิ

รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บำคำร่ำ และไฮโลว์ และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภำยในยังมรีำ้นคำ้ปลีกและภัตตำคำร

มำกมำย ส ำหรับนักชอปป้ิงทัง้หลำยสำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ำกมำย อำท ิLouis Vuitton, 

Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

 

** กรุป้ทีเ่รอืออก 23.59 ทางบรษิทัมรีถพาทา่นไปเทีย่วชม 
GARDEN BY THE BAY ระหวา่งรอเช็คอนิตอน 20.00 *** 

 

13.00 น. น าคณะทา่น REGISTER ณ. ทา่เรอื Marina Bay Cruise Center   
จำกนัน้น ำทำ่นเชค็อนิขึน้เรอืส ำรำญ Genting Dream  เรอืส ำรำญในตระกลูของ Dream Cruise สรำ้งขึน้

และน ำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มคีวำมใหญ่โตถงึ 150,659 ตัน มคีวำมสูงถงึ 19 ชัน้และจุผูโ้ดยสำร

ทัง้หมด 3,352 คนและลกูเรอือกี 2,016 คน มจี ำนวนหอ้งพักทัง้หมด 1,674 หอ้งและ หอ้งพักแบบสวที 

142 หอ้ง เพือ่ใหต้อบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในทุกระดับนอกจำกควำมใหญ่และควำมจุแบบ

อลังกำรแลว้ ยังมำพรอ้มกับควำมบันเทงิและรำ้นอำหำรมำกมำยใหคุ้ณไดล้ิม้ลองแบบนับไม่ถว้นเลย

ทเีดยีว 

 



 

*** กอ่นเวลาเรอืส าราญออกจากทา่ขอเชญิทกุทา่นรว่มกจิกรรมซอ้มจดุรวมพลกรณีฉุกเฉนิ ‘Muster Drill’ 

ซึง่ 

เป็นหนึง่ในกฎการเดนิเรอืสากลโดยเมือ่มปีระกาศจากทางเรอืใหท้กุทา่นไปยงัจดุรวมพลตามที ่

ก าหนดไวบ้นบตัรขึน้เรอื (SeaPass) ของทา่น***  

17.00 น. ***** เรอืออกเดนิทางสูน่า่นน า้สากล มุง่สูป่ระเทศมาเลเซยี *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ  หอ้งอำหำรหลัก จำกทีโ่ชวอ์ยูบ่นบัตร Cruise Card ของท่ำน หรอื
เลอืกรับประทำนทีห่อ้งอำหำร บุฟเฟ่ต ์นำนำชำต ิไดต้ำมอัธยำศัย หลังจำกนัน้ชมกำรแสดงที่
หอ้งโชวห์ลัก (ทำ่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท ำกำรจองรอบโตะ๊ทีB่ox Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน Lobbyชัน้ 
6) และดนตรสีดตำมบำรต์ำ่งๆท่ัวทัง้ล ำเรอื และพักผอ่นตำมอัธยำศัย 
*** Casino จะเร ิม่ใหบ้รกิารหลงั 24.00 น. ของวนัทีท่ าการ CHECK IN *** 
คาสโิน บนเรอืส าราญ ใหบ้รกิารหลงัจากเรอืออกเดนิทาง และจะหยดุใหบ้รกิารเมือ่เรอื

จอด 
 

*ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำม หอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี*้ 

*  หอ้งอำหำร The Lido หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส ำรำญ 
 

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

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 
8 ของเรอื 
 

 

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

 



 

วนัทีส่อง        ทา่เรอื ปีนงั ประเทศ มาเลยเ์ซยี   
 

07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ 

             กจิกรรมตำ่งๆของเรอื ตำมอธัยำศัย (กจิกรรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำร NAVIGATOR) 

13.30 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื ปีนงัประเทศมาเลเซยี ส ำหรับทำ่นทีท่ ำกำรจองทัวร์
บนฝ่ังกบัทำงเรอื พนักงำนจะแจง้เวลำออกจำกเรอืและสถำนทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นท่ำนทีส่ะดวก
เดนิทำงทอ่งเทีย่วเองสำมำรถ ลงจำกเรอืหลังเวลำเรอืจอด 1 ชัว่โมง ณ บรเิวณทำ่เรอื ปีนังจะ
มบีรกิำร แท๊กซี ่จำกท่ำเรือเขำ้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ท่ำนใดที่ไม่ลงจำกเรือสำมำรถสนุกกับ
กจิกรรมต่ำงๆที่ทำงเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วันโดยสำมำรถดูไดจ้ำก Dream Daily ตำรำง
กจิกรรมทีท่ำ่นจะไดรั้บในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทำ่น 

 

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

experiences/entertainment/ 

 

ทวัรเ์สรมิ ONE DAY TOUR PENANG เร ิม่ตน้ที ่50 SGD / pax 
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-penang-excursions/-

/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx 

 

*** ลกูคา้ตอ้งมาขึน้เรอืกอ่นเรอืออก 1-1.5 ช.ม. *** 

 

22.30 น.  เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืปีนงัประเทศมาเลเซยี ทา่นสามารถทานอาหารเย็นได ้ ณ หอ้งอาหาร

หลกัทีแ่สดงอยูใ่นบตัร  Cruise Card ของทา่นตามเวลาจองของทา่นวา่จะเป้่นรอบ 17.00 หรอื 

20.00 น. หลงัจากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม  ทา่เรอื ลงักาว ีประเทศ มาเลยเ์ซยี   
 

07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ 

             กจิกรรมตำ่งๆของเรอื ตำมอธัยำศัย (กจิกรรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำร NAVIGATOR) 

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืลงักาว ีประเทศมาเลเซยี ส ำหรับท่ำนทีท่ ำกำรจอง
ทัวรบ์นฝ่ังกับทำงเรอื พนักงำนจะแจง้เวลำออกจำกเรอืและสถำนทีนั่ดพบบนเรอื  ส่วนท่ำนที่
สะดวกเดนิทำงทอ่งเทีย่วเองสำมำรถ ลงจำกเรือหลังเวลำเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณ
ท่ำเรือ ลังกำวจีะมบีรกิำร แท๊กซี ่จำกท่ำเรอืเขำ้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ท่ำนใดที่ไม่ลงจำกเรือ
สำมำรถสนุกกับกจิกรรมต่ำงๆทีท่ำงเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วันโดยสำมำรถดูไดจ้ำก Dream 
Daily ตำรำงกจิกรรมทีท่ำ่นจะไดรั้บในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทำ่น 

 

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

experiences/entertainment/ 

 

ทวัรเ์สรมิ ONE DAY TOUR LANGKAWI เร ิม่ตน้ที ่50 SGD / pax 

https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-penang-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-penang-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/


 

https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-

destinations/asia-malaysia-langkawi-excursions/-

/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi 

 

*** ลกูคา้ตอ้งมาขึน้เรอืกอ่นเรอืออก 1-1.5 ช.ม. *** 

 

15.00 น.  เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืลงักาวปีระเทศมาเลเซยี ทา่นสามารถทานอาหารเย็นได ้ณ หอ้งอาหาร

หลกัทีแ่สดงอยูใ่นบตัร  Cruise Card ของทา่นตามเวลาจองของทา่นวา่จะเป้่นรอบ 17.00 หรอื 

20.00 น. หลงัจากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

22.00 น. เรอืจะมแีท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรอืใหท้ำ่นในหอ้งพักของทำ่น ใหท้ำ่นน ำ 
  กระเป๋ำเดนิทำงของทำ่นวำงไวห้นำ้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงำนน ำลงไปทีท่ำ่เรอืในวันรุง่ขึน้   

(สิง่ของทีท่่ำนจ ำเป็นตอ้งใชร้ะหว่ำงวันใหท้่ำนแยกใสใ่นกระเป๋ำถอื)** ถำ้ท่ำนใดมคีวำมประสงคจ์ะถอื
กระเป๋ำเดนิทำงลงดว้ยตนเองไม ่จ ำเป็นตอ้งวำงไวท้ีห่นำ้หอ้งพัก ** 

 

วนัทีส่ ี ่  (ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์)  -  - ช็อปป้ิงถนนออรช์ารด์                                       
– THE JEWEL CHANGI - สนามบนิ –กรงุเทพฯ 

 

07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ 

14.00 น.           เรอืเทยีบทำ่ ณ ทำ่เรอืมำรน่ีำเบย ์ครสูเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์  
                                     หลังจำกทกุทำ่นลงจำกเรอื  จะผำ่น พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและรับกระเป๋ำเดนิทำงของท่ำน

ดำ้นลำ่งหลังจำกนัน้  
 

** กรณุำตรวจสอบสมัภำระของทำ่นกอ่นออกจำกทำ่เรอื** 

ทมีงานทวัรท์ ีส่งิคโปร ์รอรบัทกุทา่น มรีถโคช้และไกดบ์รกิาร 

 รถโคช้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สนิคำ้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่ำสุด จะถูกน ำมำวำงขำยตำม

หำ้งสรรพสนิคำ้ ทีต่ัง้อยู่บนถนนสำยนี้เป็นแห่งแรกเพรำะว่ำสงิคโปรม์ที่ำเรอืและเรอืสนิคำ้ทุกล ำจะ ตอ้งมำ

ผ่ำนที ่ท่ำเรอืของสงิคโปรน์ี้เสมอ ถนนออรช์ำรด์จัดไดว้่ำเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพรำะว่ำมศีูนยก์ำรคำ้ 

รำ้นคำ้ และโรงแรมชัน้ดมีำกมำยตัง้อยู่เรยีงรำย สองฝ่ังถนน อำทเิชน่ หำ้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, 

TANG และอืน่ๆอกีมำกมำย 

 พเิศษ !! น าทา่นชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยูใ่จกลำงท่ำอำกำศยำนชำงง ีเกดิจำกควำมร่วมมอื
ของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดย

วำงคอนเซ็ปต์ใหท้ี่นี่เป็นทัง้ศูนย์กลำงแห่งกำรบนิ กำรชอ้ปป้ิง 

และกำรพักผอ่นอยำ่งแทจ้รงิ ซึง่โดดเดน่ดว้ยงำนสถำปัตยกรรมล ้ำ

สมัยในแบบสถำปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) 

โดยไดก้ลุ่มผูเ้ชีย่วชำญทำงดำ้นกำรออกแบบชือ่ดังอยำ่ง Safdie 

Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP 

(ออกแบบ ION Orchard) มำเป็นที่ปรกึษำในกำรออกแบบ

เทอรม์นิอลแหง่นี ้

THE JEWEL ถูกออกแบบมำใหเ้ป็นโดมกระจกขนำดใหญ่ มี

พืน้ทีท่ัง้หมดรำว ๆ 134,000 ตำรำงเมตร แบง่เป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 

5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สำมำรถเชือ่มต่อไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจุดกึง่กลำงสดุของอำคำรจะอลังกำร

ดว้ยน ้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สงูรำว ๆ 40 เมตร จะมนี ้ำไหลพร่ังพรูลงมำจำกเพดำน สูแ่อง่น ้ำวนขนำดใหญ่

ดำ้นลำ่ง 

https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-langkawi-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-langkawi-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-langkawi-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi


 

17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

20.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL105 

22.05 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

*** หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีาย ุเหลอื ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นบัถงึวนัเดนิทางกลบั เทา่น ัน้ *** 

ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการขึน้โดยเจา้ทีเ่รอื ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้โดยเฉพาะ พาสปอรต์ตา่งดา้ว 

“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ
ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 
ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 
 
                                                                    

 

 

 

 

       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 

 

 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่ทา่นละ 

ราคาทารก 

ต า่กวา่ 2 

ขวบ 

พกัเดีย่วเพิม่

ทา่นละ 
หอ้ง 

INTERIOR 

ISS/ISA 

ไมม่หีนา้ตา่ง 

หอ้ง 

OCEAN 

VIEW 

OSS/OSA 

มหีนา้ตา่ง 

หอ้ง 

BALCONY มี

ระเบยีง 

 BSS / BSA 

มหีนา้ตา่ง 

SL 100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

29 ม.ีค.-1 เม.ย.

63 

เรอืออก 17.00 

18,099.- 

+1,900.- 

21,099.- 

+1,900.- 

26,099.- 

+1,900.- 10,500.- 

ISS 10,900.- 

OSS 13,900.- 

เช็คห้องก่อนจองทกุครัง้ BSS 18,900.- 

SL 100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

19-22 เม.ย 63 

เรอืออก 17.00 

18,099.- 

+1,900.- 

21,099.- 

+1,900.- 

26,099.- 

+1,900.- 10,500.- 

ISS 10,900.- 

OSS 13,900.- 

เช็คห้องก่อนจองทกุครัง้ BSS 18,900.- 

SL 100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

17-20 พ.ค 63 

เรอืออก 17.00 

18,099.- 

+1,900.- 

21,099.- 

+1,900.- 

26,099.- 

+1,900.- 10,500.- 

ISS 10,900.- 

OSS 13,900.- 

เช็คห้องก่อนจองทกุครัง้ BSS 18,900.- 

SL 100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

19-22 ก.ค. 63 

เรอืออก 17.00 

18,099.- 

+1,900.- 

21,099.- 

+1,900.- 

26,099.- 

+1,900.- 10,500.- 

ISS 10,900.- 

OSS 13,900.- 

เช็คห้องก่อนจองทกุครัง้ BSS 18,900.- 

SL 100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

16-19 ส.ค. 63 

เรอืออก 17.00 

18,099.- 

+1,900.- 

21,099.- 

+1,900.- 

26,099.- 

+1,900.- 10,500.- 

ISS 10,900.- 

OSS 13,900.- 

เช็คห้องก่อนจองทกุครัง้ BSS 18,900.- 

SL 100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

20-23 ก.ย. 63 

เรอืออก 17.00 

18,099.- 

+1,900.- 

21,099.- 

+1,900.- 

26,099.- 

+1,900.- 10,500.- 

ISS 10,900.- 

OSS 13,900.- 

เช็คห้องก่อนจองทกุครัง้ BSS 18,900.- 



 

 

 ราคานีไ้มร่วม  * ไมร่วมคา่ภาษทีา่เรอืทา่นละ 1,900 บาทช าระพรอ้มคา่ทวัร ์
 * ไมร่วมคำ่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป ช ำระตอน CHECK OUT  

**** โปรแกรมนีไ้มม่รีาคาเด็ก **** 

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

** หอ้ง OCEAN VIEW  พกัไดไ้มเ่กนิ หอ้งละ 2 ทา่น ** 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

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

dream/interior-stateroom/en 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท 
 

*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวด

เรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 
 

 

 

SL 100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

11-14 ต.ค. 63 

เรอืออก 17.00 

18,099.- 

+1,900.- 

21,099.- 

+1,900.- 

26,099.- 

+1,900.- 10,500.- 

ISS 10,900.- 

OSS 13,900.- 

เช็คห้องก่อนจองทกุครัง้ BSS 18,900.- 

SL 100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

15-18 พ.ย.63 

เรอืออก 17.00 

17,099.- 

+1,900.- 

20,099.- 

+1,900.- 

25,099.- 

+1,900.- 10,500.- 

ISS 10,900.- 

OSS 13,900.- 

เช็คห้องก่อนจองทกุครัง้ BSS 18,900.- 

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


 

อตัรานีร้วม   

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ และภำษีน ้ำมนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำงตำมรำยกำร  
 หอ้งพักบนเรอืส ำรำญ 3 คนื (ตำมแบบหอ้งพักทีท่ำ่นไดท้ ำกำรช ำระเงนิ) 
 อำหำรบนเรอืส ำรำญ (ยกเวน้หอ้งอำหำรพเิศษ), 
 กจิกรรมและควำมบนัเทงิบนเรอืส ำรำญ ทีไ่มม่คีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 
 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำง ทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คำ่บตัรเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำ่ง ๆ ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพำะเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้

ระหวำ่งวันเดนิทำงเทำ่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในกำรเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 ราคานีไ้มร่วม  * ไมร่วมคา่ภาษทีา่เรอืทา่นละ 1,900 บาทช าระพรอ้มคา่ทวัร ์
 * ไมร่วมคำ่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป ช ำระตอน CHECK OUT  

 คำ่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตำมเมอืงตำ่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
 ทปิหวัหนำ้ทวัรต์ำมควำมพงึพอใจของลกูคำ้ 
 คำ่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส ำรำญเพิม่เตมิทีไ่มร่วมใน PKG เรอืส ำรำญ 
 คำ่ WIFI บนเรอื เริม่ตน้ทีค่นืละ 19 SGD 
 อำหำรพเิศษทีท่ำ่นสัง่เพิม่เตมิกบัทำงเรอื 
 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และคำ่ธรรมเนยีมส ำหรับผูถ้อืพำสปอรต์ตำ่งชำต ิ 
 คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  
 คำ่ธรรมเนยีมกระเป๋ำเดนิทำงทีน่ ้ำหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ (คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั) 
 ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

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

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่
สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนื่องจำกตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทำงตำมวันที่ ที่ระบุบนหนำ้ตั๋วเท่ำนัน้ จงึไม่สำมำรถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำร
เดนิทำงใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถำ้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่บรกิำรไมว่ำ่กรณีใด ๆ 

 

3. ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไมค่รบ อำท ิไมเ่ทีย่วบำงรำยกำร, ไมท่ำน
อำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้ำ่ยทกุอยำ่ง ทำงบรษัิทฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใหต้ัวแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำด  

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทำงบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจำก
ควำมประมำทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกับทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทำงทีม่วีันก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันทีจ่ะออกเดนิทำง 
 ตอ้งมหีนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ 
  



 

หมายเหต ุ

1. ส ำหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอำยคุรรภเ์กนิ 24 สปัดำห ์ไมอ่นุญำตใหข้ึน้เรอืส ำหรับเด็กอำยตุ ำ่
2. กวำ่ 6 เดอืน ไมอ่นุญำตใหข้ึน้เรอื 

3. ลกูคำ้ตอ้งเตรยีมพำสปอรต์มำ ณ วันเดนิทำงทกุครัง้ และตอ้งมอีำยมุำกวำ่ 180 วัน นับจำกวันเดนิทำงกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย ไมว่ำ่กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของไทยไมอ่นุญำต

ใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืงหรอืขึน้เรอื 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุดุวสิยัทีท่ำง บรษัิทฯ ไม่

สำมำรถควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, กำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมกำร

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมำะสมตำมสภำพอำกำศและฤดกูำล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในกำรเดนิทำง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

8. ในโปรแกรมเวลำทีใ่ชใ้นกำรเทยีบทำ่เป็นเวลำไทย อำจมกีำรเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบกอ่นเดนิทำงอกีครัง้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ ลอ่งเรอืส ำรำญ Genting Dream 

ศลุกำกร ประเทศสงิคโปร ์อนุญำต ใหน้ ำ บหุรี ่1 ซอง/ท่ำน และสรุำ 1 ลติร / ท่ำน เขำ้ประเทศ 

และไม่อนุญำตใหน้ ำหมากฝร ัง่เขำ้ประเทศ หำกเจำ้หนำ้ที่ตรวจพบจะถูกยดึทันท ี 

และหำ้มน ำสิง่ของผดิกฎหมำยเขำ้ประเทศมบีทลงโทษทีแ่รงมำก 

บตัรเดรคติ กำรใชจ้่ำยบนเรอืส ำรำญสว่นใหญ่ใชจ้่ำยเป็นเงนิสกลุ SGD  ซึง่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนบัตร

เครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับตัร Cruise card กอ่นเดนิทำงได ้

อณุหภมู ิ กรณุำเชค็กบัเจำ้ทีอ่กีครัง้หนึง่ หรอืที ่www.cnn.com/weather  หรอืที ่กรมอตุวุทิยำ 02-3994012 

เวลาทอ้งถิน่     เวลำบนเรอืจะใชเ้วลำทอ้งถิน่จำกท่ำเรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงในแต่

ละวัน ตำมเขตน่ำนน ้ำแตล่ะประเทศ ซึง่สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำกหนังสอืพมิพป์ระจ ำวันบนเรอื 

หรอืประกำศจำกทำงเรอื (เวลำทอ้งถิน่ของสงิคโปรเ์ร็วกวำ่ประเทศไทย1ชัว่โมง) 

สกลุเงนิ   อตัรำแลกเปลีย่นประมำณ 25.00=1 เหรยีญสงิคโปรด์อลลำ่ร ์ ทำ่นสำมำรถแลกเงนิไดท้ีแ่หล่ง
แลกเงนิทั่วไป หรอืแลกไดท้ีส่นำมบนิ 

กระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟ้ำเหมอืนกับไทยคอืประมำณ220-240 โวลต ์เตำ้เสยีบปลั๊ ก มทีัง้แบบ 3ขำ

แบน,2-ขำแบน ดั ้งนั้นควรเตรียม หัวปลั๊ กหรืออะแดปเตอร์ซ ึ่งเป็นแบบหัวใหญ่(Travel 

Universal Adaptir) 

ทมีขีำยอยูต่ำมรำ้นอปุกรณ์ไฟฟ้ำทั่วไป 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืส ำรำญสว่นใหญใ่ชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำสำกล 

  น า้ด ืม่ บนเรอืมบีรกิำรน ้ำดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด/วัน 

  อาหาร ทกุทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรไดท้ีห่อ้งอำหำรบฟุเฟ่นำนำชำต ิรำยกำรอำหำรและเวลำ

เป็นไปตำมทีเ่รอืก ำหนด โดยจะมอีำหำรทัง้มือ้เชำ้ กลำงวัน เย็น ค ำ่จนถงึดกึใหบ้รกิำร 

สบัเปลีย่นกนัตำมมือ้อำหำรตลอดทัง้วัน หรอืมือ้อำหำรเย็นทำ่นอำจเลอืกรับประทำนอำหำรมือ้

เย็นไดท้ีห่อ้งอำหำรหลกัทีจ่ะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทำ่น โดยจะ Open seating โดย

จะสมัพันธก์บักำรชมกำรแสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ทำ่นทีท่ำนอำหำรรอบแรกจะไดช้มกำร

http://www.cnn.com/weather


 

แสดงรอบแรก และทำนอำหำรรอบสองชมกำรแสดงรอบหลัง 

** คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอำหำรพเิศษทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรจองเพิม่เตมิบนเรอื

ส ำรำญ คำ่ใชจ้ำ่ยเป็นไปตำมมือ้อำหำรและรำคำทีเ่รอืก ำหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ยำประจ ำตัว ส ำหรับทำ่นทีม่โีรคปะจ ำ ควรน ำยำตดิตัวไปดว้ย ส ำหรับยำสำมญั หัวหนำ้ทัวร์

จะเตรยีมไปใหบ้รกิำร 

 อปุกรณ์อำบน ้ำ ของใชส้ว่นตัว,ชดุวำ่นน ้ำส ำหรับทำ่นทีจ่ะเลน่น ้ำ   

 Universal adaptor, สำยชำรท์โทรศัพท ์

 

 กำรเตรยีมกลอ้ง ควรเตรยีมกลอ้งและอุปกรณ์ต่ำงๆไปใหพ้อเพียง เพรำะที่ต่ำงประเทส

รำคำแพง หรอืคณุภำพไมด่ ี

สิง่ทีไ่มอ่นญุาตให้

น าข ึน้และลงเรอื 

 ทำงเรอืใชม้ำตรกำรตำมหลักเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ควำมจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

 Power Bank น ำใสก่ระเป๋ำพกพำเทำ่นัน้ หำ้มน ำโหลดลงกระเป๋ำเดนิทำง 

 เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพำะทเุรยีน และเงำะ) เนือ้สตัว ์

 อำวธุ ของมคีม สำรเสพตดิ และสิง่ผดิกฎหมำยทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย  หำกท่ำนจะเขำ้รับประทำนอำหำรค ่ำทีห่อ้งอำหำรหลัก ตำมธรรมเนียมเรอืถอืเป็นกำรเชญิ

ทำนอำหำรเหมอืนไปรับประทำนอำหำรในภัตตำคำร ทำงเรอืจงึขอควำมร่วมมอืท่ำนแต่ง

กำยใหส้ภุำพเรยีบรอ้ยหรอืกึง่ทำงกำรได ้

 เสือ้ผำ้ทีเ่ตรยีมไวส้ ำหรับเดนิทำง ควรเตรยีมเสือ้ผำ้สบำยๆรองเทำ้สวมใส่สบำย แว่นกัน

แดด รม่พับประเปำเดนิทำงน ้ำหนักไมค่วรเกนิ 20 กโิลกรัมต่อ1 ท่ำน หำกน ้ำหนักเกนิกว่ำ

ทีก่ ำหนดไว ้ทำงสำยกำรบนิจะเรยีกเก็บค่ำน ้ำหนักเพิม่ประมำนกโิลกรัมละ 400-500 บำท 

ควรตรวจดูป้ำยชือ่ทุกครัง้ เนื่องจำกกำรสง่กระเป๋ำไปตำมหอ้งพักจะดูป้ำยผูกกระเป๋ำเป็น

หลัก 

 

 
ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทำงถงึอำคำรผูโ้ดยสำรทำ่เรอืแรก น ำพำสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทำ่นจะไดรั้บ Cruise Card ทีจ่ะ

ใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติกำรด์ แทนกำรขึน้และลงเรอืในทำ่เรอืถัดๆไป  

 

หากกรณีการด์สญูหายกรณุาตดิตอ่แจง้ทาง Reception 

2. น ำสัมภำระ ผ่ำนพธิกีำรเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับกำรเดนิทำงทีส่นำมบนิ เพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ทีท่ำงเรอืล ำเลยีงใหไ้ปใหถ้งึ

หอ้งสว่นตัวของทกุทำ่น หรอืทำ่นทีส่ะดวกจะถอืกระเป่ำขึน้ไปเองก็สำมำรถท ำได ้(อำจตอ้งใชเ้วลำในกำรรอคอยใน

กำรล ำเลยีงสมัภำระสูห่อ้งพักของทำ่น) 

3. น ำพำสปอรต์ ใบ ตม. ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง เชน่เดยีวกบักำรเดนิทำงออก โดยสำร 



 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจำ้หนำ้ทีเ่รอืจะเก็บพำสปอรต์ของท่ำนไว ้และจะคนืในวันเดนิทำงกลับ พรอ้มน ำกำรด์หอ้งพักท่ำน

รดูกบัเครือ่งบนัทกึ เพือ่ยนืยนัวำ่ทำ่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทำงในทรปินี ้ของเรอืส ำรำญ 

5. สำมำรถไปทีห่อ้งพักของท่ำนไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิำรหอ้งอำหำรบุฟเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืส ำรำญ กรุณำศกึษำจุด

ซอ้มอพยพหนภียัฉุกเฉนิทีอ่ยูด่ำ้นหลังประตหูอ้งพักของทำ่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทำง จะมกีำรซอ้มอพยพหนีภัย หรอื Muster Drill จะมสีัญญำณดังขึน้ ใหไ้ปตำมจุดทีร่ะบไุวใ้น 

Cruise Card โดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีบัผูพั้กในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

ข ัน้ตอนการช าระคา่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทำ้ยของกำรเดนิทำง น ำคยีก์ำรด์หอ้งพักของท่ำน แจง้ช ำระค่ำใชจ้่ำย ที ่Reception จำกนัน้เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้

ยอดคำ่ใชจ้ำ่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมดซึง่ ทำ่นสำมำรถช ำระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ 

**กรณีช ำระบตัรเครดติ อตัรำแลกเปลีย่น ตำมเงือ่นไขทีเ่รอืก ำหนด** 

1. กอ่นวันสดุทำ้ยทีเ่รอืส ำรำญจะเทยีบท่ำ ท่ำนสำมำรถแจง้รับพำสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทำงเรอืจะมแีจง้จุด

และเวลำทีรั่บหนังสอืเดนิทำงคนืแกท่กุทำ่น 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ล่องออกจำกท่ำเรอื สัญญำณโทรศัพท ์และ Internet ของท่ำนจะไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้ทำงเรอืจะม ี
WIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิำร อตัรำคำ่บรกิำร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ำมำรถแชรส์ญัญำณกบัเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ตัรำคำ่บรกิำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลง กรุณำเช็ครำคำทีแ่น่นอนอกีครัง้กับเจำ้หนำ้ทีบ่นเรอื (สัญญำณ
บำงพืน้ทีอ่ำจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอำหำร ลำนกจิกรรม จะมสีญัญำณมำกกวำ่ในหอ้งพัก) 
 

PACKAGE UNIT GDR — SINGAPORE DESCRIPTION 
RECOMMEND

ED 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. 

 
  

กรณีทีท่ำ่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิำรสญัญำณอนิเตอรเ์น็ตสำมำรถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ำมประเทศทีเ่ดนิทำง 
โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ำยฝ่ังซึง่สำมำรถใชง้ำนไดเ้ป็นบำงชว่งแตห่ำกเป็นวันทีเ่รอืลอ่งน่ำนน ้ำสำกลจะไมส่ำมำรถใช ้

งำนในลกัษณะนีไ้ด ้

 


