
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superb Cruise ! Genting Dream  
สงิคโปร-์กวัลาลมัเปอร(์มาเลเซยี)-สงิคโปร ์3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 
 

ความพเิศษของรายการ 
⧫ รวมตั๋วเครือ่งบนิไป/กลับแลว้ น ้าหนักกระเป๋า 20 กก. (ไมร่วมอาหาร) 
⧫ รถโคช้รับ/สง่สนามบนิ –ทา่เรอื – CITY TOUR SINGAPORE  

⧫ มไีกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทัวรด์แูลอ านวยความสะดวก ⧫ รวมประกนัภยัการเดนิทาง  
 

 โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
 

 
 

 

 

 



ราคานีไ้มร่วม คา่ภาษทีา่เรอื 1,900 บาทตอ่ทา่น ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์

และไมร่วมคา่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ 

SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื 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 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– (ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์)   
 

04.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

07.40 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL100 

11.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูต่ัว

เมอืงสงิคโปรท์ี่มกีารจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึ่ง 

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง **อสิระอาหารทีท่ ีส่นามบนิ  CHANGI ตามอธัยาศยั** 

  น าคณะเดนิทางสูท่า่เรอื MARINA BAY CRUISE CENTER 

61 Marina Coastal Drive, สงิคโปร ์018947 

18.00/21.00 น. น าคณะทา่น REGISTER ณ. ทา่เรอื Marina Bay Cruise Center        
จากนัน้น าทา่นเชค็อนิขึน้เรอืส าราญ Genting Dream  เรอืส าราญในตระกลูของ Dream Cruise สรา้งขึน้ 

                     และน าลงทะเลลอ่งใน ปี 2016 มคีวามใหญโ่ตถงึ 150,659 ตัน มคีวามสงูถงึ 19 ชัน้และจผุูโ้ดยสาร

ทัง้หมด 3,352 คนและลกูเรอือกี 2,016 คน มจี านวนหอ้งพักทัง้หมด 1,674 หอ้งและ หอ้งพกัแบบสวที 

142 หอ้ง เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในทกุระดับนอกจากความใหญแ่ละความจแุบบ

อลังการแลว้ ยงัมาพรอ้มกบัความบนัเทงิและรา้นอาหารมากมายใหค้ณุไดล้ิม้ลองแบบนับไมถ่ว้นเลย

ทเีดยีว 

*** กอ่นเวลาเรอืส าราญออกจากทา่ขอเชญิทกุทา่นรว่มกจิกรรมซอ้มจดุรวมพลกรณีฉุกเฉนิ ‘Muster Drill’ ซึง่ 

เป็นหนึง่ในกฎการเดนิเรอืสากลโดยเมือ่มปีระกาศจากทางเรอืใหท้กุทา่นไปยงัจดุรวมพลตามที ่

ก าหนดไวบ้นบตัรขึน้เรอื (SeaPass) ของทา่น***  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  หอ้งอาหารหลกั จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Card ของทา่น หรอืเลอืก
รับประทานทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิไดต้ามอธัยาศัย หลังจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชว ์

  หลกั (ทา่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโต๊ะทีB่ox Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน Lobbyชัน้ 6) และดนตรสีด
  ตามบารต์า่งๆทัว่ทัง้ล าเรอื และพักผอ่นตามอธัยาศัย*** Casino จะเริม่ใหบ้รกิารหลงั 24.00 น. ของ
  วนัทีท่ าการ CHECK IN ***คาสโิน บนเรอืส าราญ ใหบ้รกิารหลงัจากเรอืออกเดนิทาง และจะ
  หยดุใหบ้รกิารเมือ่เรอืจอด *ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้าม หอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไว ้
  ให ้ดังนี*้ 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่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. ***** เรอืออกเดนิทางสูน่า่นน า้สากล มุง่สูป่ระเทศมาเลเซยี ***** 

 

 



วนัทีส่อง ทา่เรอื พอรต์คลงั ประเทศ มาเลยเ์ซยี   
 

07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

       กจิกรรมตา่งๆของเรอื ตามอธัยาศัย (กจิกรรมตามทีร่ะบใุนรายการ NAVIGATOR) 

12.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื พอรต์คลงัประเทศมาเลเซยี ส าหรับทา่นทีท่ าการ
จองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นที่
สะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง ณ บรเิวณทา่เรอื 
พอรต์คลังจะมบีรกิาร แท๊กซี ่จากทา่เรอืเขา้ไปในตวัเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถ
สนุกกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วันโดยสามารถดไูดจ้าก Dream Daily ตาราง
กจิกรรมทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทา่น 

 

กจิกรรมและความสนกุบนเรอื 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 

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

23.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือพอร์ตคลงัประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ 

หอ้งอาหารหลกัทีแ่สดงอยู่ในบตัร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านวา่จะเป้่นรอบ 

17.00 หรอื 20.00 น. หลงัจากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

22.00 น. เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นน า 
  กระเป๋าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปทีท่า่เรอืในวันรุง่ขึน้   

(สิง่ของทีท่่านจ าเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวันใหท้่านแยกใส่ในกระเป๋าถอื)** ถา้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะถือ
กระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไม ่จ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก ** 

วนัทีส่าม  (ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์)  - ชมเมอืงสงิคโปร ์– 

กรงุเทพฯ 
 

12.00-09.0 น.รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

12.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมารน่ีาเบย ์ครสูเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์ หลังจากทุกท่านลงจากเรอืจะผ่าน พธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน้ ** กรณุาตรวจสอบสมัภาระของ
ท่านก่อนออกจากท่าเรอื**ทมีงานทวัรท์ ีส่งิคโปร ์รอรบัทุกท่านเดนิทางไปชมเมอืงสงิคโปร ์มรีถ
โคช้และไกดบ์รกิารจากนัน้น าทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่
ลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old 
Parliament House” ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ี
การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งส าริดเป็นของขวัญจากพระ
จุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสัมพันธไมตรกีับประเทศสงิคโปรเ์มือ่
ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของ
ประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารนิา่ มทีศันยีภาพทีส่าย
งาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน 
ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแมน่ า้สงิคโปร ์รถโคช้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออร์
ชารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหมล่่าสดุ จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนี้เป็น
แห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกล าจะ ตอ้งมาผ่านที ่ท่าเรอืของสงิคโปรน์ี้เสมอ ถนน
ออรช์ารด์จัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามศีูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมาย
ตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย พเิศษ 
!! น าท่านชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกดิจากความร่วมมือของ 
Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท้ีน่ี่เป็นทัง้ศูนยก์ลางแห่งการ
บิน การชอ้ปป้ิง และการพักผ่อนอย่างแทจ้ริง ซึ่งโดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมล ้ าสมัยในแบบ
สถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบชือ่ดัง
อย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) 
มาเป็นทีป่รกึษาในการออกแบบเทอรม์นิอลแหง่นี้ 

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


 THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มพีื้นที่ทัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 

 แบ่งเป็นชัน้เหนือพื้นดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชือ่มต่อไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจุด

 กึง่กลางสดุของอาคารจะอลังการดว้ยน ้าตกยักษ์ (Rain Votex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมนี ้าไหลพร่ังพรูลง

 มาจากเพดาน สูแ่อง่น ้าวนขนาดใหญด่า้นลา่ง 

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 พาสปอรต์ตา่ง

ดา้ว 

“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี 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 

 

ราคานีไ้มร่วม คา่ภาษทีา่เรอื 1,900 บาทตอ่ทา่น ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์

 และไมร่วมคา่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป  

**** 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 ภายใน1วนัหลงัการจอง 

*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 20 วนั 
***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. หลงัจากท าการจอง เนือ่งจาก

เป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวดเรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 
 

 

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 

 

13,999.- 

+1,900.- 

15,999.- 

+1,900.- 

17,999.- 

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

เช็คห้องก่อนจองทุกครัง้ 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

12-14 ก.พ. 63 

เรอืออก 21.00 

 

13,999.- 

+1,900.- 

15,999.- 

+1,900.- 

17,999.- 

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

เช็คห้องก่อนจองทุกครัง้ 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

1-3 เม.ย.63 

เรอืออก 21.00 

 

14,999.- 

+1,900.- 

16,999.- 

+1,900.- 

18,999.- 

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

เช็คห้องก่อนจองทุกครัง้ 

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


อตัรานีร้วม   

 รวมทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถแลว้ 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการ  
 หอ้งพักบนเรอืส าราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
 อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), 
 กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ ทีไ่มม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

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

Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรบัหอ้ง Suite หรอืสงูข ึน้ไป  

 คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

 ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจของลกูคา้ 
 คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญเพิม่เตมิทีไ่มร่วมใน PKG เรอืส าราญ 
 คา่ WIFI บนเรอื เริม่ตน้ทีค่นิละ 19 SGD 
 อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ (คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

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

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจาก

คา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง

ใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น
ใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหต ุ

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม ่ 

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงหรอืขึน้เรอื 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ 



ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรม

การทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกี

ครัง้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ ลอ่งเรอืส าราญ Genting Dream 

ศลุกากร ประเทศสงิคโปร ์อนุญาต ใหน้ า บหุรี ่1 ซอง/ทา่น และสรุา 1 ลติร / ทา่น เขา้ประเทศ 

และไมอ่นุญาตใหน้ าหมากฝร ัง่เขา้ประเทศ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบจะถกูยดึทันท ี และ

หา้มน าสิง่ของผดิกฎหมายเขา้ประเทศมบีทลงโทษทีแ่รงมาก 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืส าราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ SGD  ซึง่สามารถท ารายการผา่นบตัร

เครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับตัร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

อณุหภมู ิ กรณุาเชค็กบัเจา้ทีอ่กีครัง้หนึง่ หรอืที ่www.cnn.com/weather  หรอืที ่กรมอตุวุทิยา 02-3994012 

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงในแตล่ะ

วัน ตามเขตน่านน ้าแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสอืพมิพป์ระจ าวนับนเรอื หรอื

ประกาศจากทางเรอื (เวลาทอ้งถิน่ของสงิคโปรเ์ร็วกวา่ประเทศไทย1ชัว่โมง) 

สกลุเงนิ   อตัราแลกเปลีย่นประมาณ 25.00=1 เหรยีญสงิคโปรด์อลลา่ร ์ ทา่นสามารถแลกเงนิไดท้ีแ่หลง่
แลกเงนิทัว่ไป หรอืแลกไดท้ีส่นามบนิ 

กระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟ้าเหมอืนกบัไทยคอืประมาณ220-240 โวลต ์เตา้เสยีบปลั๊ก มทีัง้แบบ 3ขาแบน

,2-ขาแบน ดัง้นัน้ควรเตรยีม หัวปลั๊กหรอือะแดปเตอรซ์ ึง่เป็นแบบหัวใหญ(่Travel Universal 

Adaptir) 

ทมีขีายอยูต่ามรา้นอปุกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืส าราญสว่นใหญใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  น า้ด ืม่ บนเรอืมบีรกิารน ้าดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด/วัน 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและเวลา

เป็นไปตามทีเ่รอืก าหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวัน เย็น ค า่จนถงึดกึใหบ้รกิาร 

สบัเปลีย่นกนัตามมือ้อาหารตลอดทัง้วัน หรอืมือ้อาหารเย็นทา่นอาจเลอืกรับประทานอาหารมือ้

เย็นไดท้ีห่อ้งอาหารหลกัทีจ่ะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทา่น โดยจะ Open seating โดย

จะสมัพันธก์บัการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ทา่นทีท่านอาหารรอบแรกจะไดช้มการ

แสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 

** คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งท าการจองเพิม่เตมิบนเรอืส าราญ 

คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืก าหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ยาประจ าตวั ส าหรับทา่นทีม่โีรคปะจ า ควรน ายาตดิตัวไปดว้ย ส าหรับยาสามญั หัวหนา้ทัวร์

จะเตรยีมไปใหบ้รกิาร 

 อปกุรณ์อาบน ้า ของใชส้ว่นตัว,ชดุวา่นน ้าส าหรับทา่นทีจ่ะเลน่น ้า   

 Universal adaptor, สายชารท์โทรศัพท ์

http://www.cnn.com/weather


 การเตรียมกลอ้ง ควรเตรยีมกลอ้งและอปุกรณ์ตา่งๆไปใหพ้อเพยีง เพราะทีต่า่งประเทสราคา

แพง หรอืคณุภาพไมด่ ี

สิง่ทีไ่มอ่นญุาตให้

น าข ึน้และลงเรอื 

 ทางเรอืใชม้าตรการตามหลกัเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

 Power Bank น าใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน้ หา้มน าโหลดลงกระเป๋าเดนิทาง 

 เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว ์

 อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย  หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการเชญิ

ทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรอืจงึขอความรว่มมอืทา่นแตง่กาย

ใหส้ภุาพเรยีบรอ้ยหรอืกึง่ทางการได ้

 เสือ้ผา้ทีเ่ตรยีมไวส้ าหรับเดนิทาง ควรเตรยีมเสือ้ผา้สบายๆรองเทา้สวมใสส่บาย แวน่กนัแดด 

รม่พับประเปาเดนิทางน ้าหนักไมค่วรเกนิ 20 กโิลกรัมตอ่1 ทา่น หากน ้าหนักเกนิกวา่ทีก่ะ

หนดไว ้ทางสายการบนิจะเรยีกเกบ็คา่น ้าหนักเพิม่ประมานกโิลกรัมละ 400-500 บาท ควร

ตรวจดปู้ายชือ่ทกุครัง้ เนือ่งจากการสง่กระเป๋าไปตามหอ้งพักจะดปู้ายผกูกระเป๋าเป็นหลัก 

 

 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก น าพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะไดรั้บ Cruise Card ทีจ่ะใช ้

แทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถดัๆไป  

 

หากกรณีการด์สญูหายกรณุาตดิตอ่แจง้ทาง Reception 

2. น าสมัภาระ ผา่นพธิกีารเอก็ซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางทีส่นามบนิ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืล าเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้ง

สว่นตวัของทกุทา่น หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอืกระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการ

ล าเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. น าพาสปอรต์ ใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการเดนิทางออก โดยสาร 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเกบ็พาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มน าการด์หอ้งพักทา่นรดู

กบัเครือ่งบนัทกึ เพือ่ยนืยนัวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินี ้ของเรอืส าราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืส าราญ กรณุาศกึษาจดุซอ้ม

อพยพหนภียัฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลังประตหูอ้งพกัของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทาง จะมกีารซอ้มอพยพหนภียั หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดังขึน้ ใหไ้ปตามจดุทีร่ะบไุวใ้น 

Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีบัผูพั้กในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

 

 



ข ัน้ตอนการช าระคา่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

     1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง น าคยีก์ารด์หอ้งพักของทา่น แจง้ช าระคา่ใชจ้า่ย ที ่Reception จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้

ยอดคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมดซึง่ ทา่นสามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ **กรณีช าระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น 

ตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 

2. กอ่นวันสดุทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบทา่ จทา่นสามารถแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุ

และเวลาทีรั่บหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอืจะม ี
WIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อตัราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกบัเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเชค็ราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กบัเจา้หนา้ทีบ่นเรอื (สญัญาณ
บางพืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก)  

กรณีทีท่า่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศที่
เดนิทาง โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวันทีเ่รอืลอ่งน่านน ้าสากลจะไม่
สามารถใชง้านในลักษณะนีไ้ด ้

 


