
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

โปรดดูราคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 



** กรุป้ท ีเ่รอืออก 23.59 ทางบรษิทัมรีถพาท่านไปเทีย่วชมมารีนา่เบย์แซนด์

ระหวา่งรอเช็คอนิตอน 19.00 *** 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– (ท่าเรอื มารนีา่ เบย์ ครูสเซนเตอร ์ )   
 

04.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบิน  Thai Lion Air 

โดยมเีจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

07.40 น. เหนิฟ้าสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบนิ Thai Lion Air เท ีย่วบนิที ่SL100 

11.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัว

เมอืงสงิคโปรท์ ีม่กีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึ่ง          

(เวลาทอ้งถ ิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เทีย่ง **อิสระอาหารทีท่ ีส่นามบนิ  CHANGI ตามอธัยาศยั** 

 น าคณะ เดินทางสู่  ท่า เร ือ  MARINA BAY CRUISE CENTER 61 Marina Coastal Drive,                   

สงิคโปร ์018947 

16.00/19.00 น. น าคณะทา่น REGISTER ณ. ทา่เรอื Marina Bay Cruise Center   จากนั้นน าท่านเช็คอินขึ้นเรือ

ส าราญ Genting Dream  เรอืส าราญในตระกูลของ Dream Cruise สรา้งขึ้นและน าลงทะเลล่องใน          

ปี 2016 มคีวามใหญ่โตถงึ 150,659 ตัน มคีวามสูงถงึ 19 ชัน้และจุผูโ้ดยสารทัง้หมด 3,352 คนและลูกเรือ

อกี 2,016 คน มจี านวนหอ้งพักทัง้หมด 1,674 หอ้งและ หอ้งพักแบบสวที 142 หอ้ง เพื่อใหต้อบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแลว้ ยังมาพรอ้มกับความบันเทิง

และรา้นอาหารมากมายใหคุ้ณไดล้ิม้ลองแบบนับไม่ถว้นเลยทเีดยีว 

 

*** กอ่นเวลาเรอืส าราญออกจากทา่ขอเชญิทุกทา่นรว่มกจิกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉนิ ‘Muster Drill’ ซึ่ง 

เป็นหนึง่ในกฎการเดนิเรอืสากลโดยเมือ่มปีระกาศจากทางเรอืใหทุ้กทา่นไปยงัจุดรวมพลตามที ่

ก าหนดไวบ้นบตัรขึน้เรอื (SeaPass) ของทา่น***  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ  หอ้งอาหารหลกั  

จากทีโ่ชวอ์ยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรอืเลอืกรับประทานทีห่อ้งอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาต ิไดต้าม
อัธยาศัย หลังจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก (ท่านทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโต๊ะทีB่ox Office 
ซึง่ตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรสีดตามบารต่์างๆทั่วทัง้ล าเรอื และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรอื
ล่องออกสู่น่านน ้าสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในส่วนของคาสโินอกีดว้ย ) 



*** Casino ใหบ้รกิารหลัง 24.00 น.*** 
          *ทา่นสามารถรบัประทานอาหารอยา่งอิสระไดต้าม หอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี*้ 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 
 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู่ท ีชั่น้ 7 และ ชัน้ 8 
ของเรอื 
 

 

* ชมการแสดงโชวท์ ีห่อ้งโชวห์ลกัช ัน้ 7 ซึ่งจะโชวส์องรอบดว้ยกนัคอื 20.00 น. และ 22.00 น. * 

21.00/23.59  น. เรอืออกเดนิทางสู่นา่นน า้สากล มุง่สู่ประเทศมาเลเซยี 

 

วนัที่สอง ท่าเรอื พอรต์คลงั ประเทศ มาเลย์เซยี   
 

07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เช้า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

กจิกรรมต่างๆของเรอื ตามอัธยาศัย (กจิกรรมตามทีร่ะบุในรายการ NAVIGATOR) 

10.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื พอรต์คลงัประเทศมาเลเซีย ส าหรับท่านทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรือ 
พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  ส่วนท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเท ีย่วเองสามารถ
ลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ช่ัวโมง ณ บรเิวณท่าเรอื พอรต์คลังจะมบีรกิาร แท๊กซี ่จากท่าเรอืเขา้ไปในตัว
เมอืงอกีดว้ย ท่านใดทีไ่ม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมต่างๆทีท่างเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทั ้งวันโดย
สามารถดูไดจ้าก Dream Daily ตารางกจิกรรมทีท่่านจะไดรั้บในแต่ละวันทีห่อ้งพักของท่าน 

 

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

 

ทวัรเ์สรมิ ONE DAY TOUR PORTKLANG เร ิม่ตน้ท ี ่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. *** 
 

 

21.00 น.  เรอืล่องออกจากทา่เรอืพอรต์คลงัประเทศมาเลเซยี ท่านสามารถทานอาหารเย็นได ้ณ หอ้งอาหารหลัก

ทีแ่สดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. 

หลังจากนัน้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสือเดนิทางคนื 

22.00 น. เรอืจะมแีท็กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพกัของทา่น ใหท้่านน ากระเป๋าเดนิทาง
ของท่านวางไวห้นา้หอ้งเพื่อใหพ้นักงานน าลงไปทีท่่าเรอืในวันรุ่งขึน้ (สิง่ของทีท่่านจ าเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวัน
ใหท้่านแยกใส่ในกระเป๋าถอื) **ถา้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไม่จ าเป็นตอ้ง
วางไวท้ ีห่นา้หอ้งพัก ** 

 
 
 
 

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


วนัที่สาม  (ท่าเรอื มารนีา่ เบย์ ครูสเซนเตอร ์ )  - ชมเมอืงสงิคโปร ์– กรุงเทพฯ 
 

11.00-09.0 น.    รบัประทานอาหาร เช้า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 

11.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมารนีา่เบย ์ครูสเซนเตอรป์ระเทศสิงคโปร ์หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน 

พิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของท่านดา้นล่าง ** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อน

ออกจากท่าเรอื** หลังจากนัน้ ทมีงานทัวร์ทีส่งิคโปร์ รอรับทกุทา่นเดนิทางไปชม เมอืงสงิคโปร ์มรีถ

โคช้และไกดบ์รกิาร จากนัน้ แหล่งทอ่งเทีย่วแห่งใหม่ล่าสุด

บนเกาะสิงคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้่านได ้

ชมการจัดสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านา

พันธุ ์และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งแห่งชาติของ 

Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิิงคโปร ์

นอกจากนียั้งมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ท ี่ม ี

ความสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ ีม่าเยือนสามารถมองเห็น

สวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถ

เห็นทัศนยีภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ   

(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิตส์ าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  จากนัน้น า

ท่าน ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถ ิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย  ท าเนียบรฐับาล 

ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผ่านชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House” ซึง่ในอดตีเป็น

ทีตั่ง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้ร า การแสดงตลก  ผ่านชม 

“Elephant Statue” รูปป้ันชา้งส าริดเป็นของขวัญจากพระ

จุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้ง

ความสัมพันธไมตรกีับประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครั้งท ี่พระองค์เสด็จ

มาเยือนสงิคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ลอ้อน 

สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ โดยรูปป้ันครึง่สิงโตครึ่งปลานี้

หันหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า  มีทัศนียภาพที่สายงาม  โดยม ี         

ฉากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึง่

เป็นจุดชมววิรมิแม่น ้าสงิคโปร ์จากนัน้ รถโคช้น าท่านช้อปป้ิง

ยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท ี่ตั ้งอยู่บน

ถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกล าจะ ตอ้งมาผ่านที ่ท่าเรอืของสิงคโปร์นี้

เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว่้าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามศูีนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชั้นดี

มากมายตัง้อยู่เรยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่สนามบนิชางก ี

20.30 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air เท ีย่วบนิที ่SL105 

22.05 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

หมายเหตุ :: โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ในการปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
 

*** หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุ เหลอื ไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน นบัถงึวนัเดนิทางกลบั เท่าน ัน้ *** 

ในกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการขึน้โดยเจา้ที่เรอื ทางบรษิทัจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้โดยเฉพาะพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผู้เดนิทาง 10 ท่านไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผู้เดนิทางถงึ 15 ท่านขึน้

ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 



                                       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 

 

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

dream/interior-stateroom/en 

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


อตัราคา่บรกิาร 
 

จอง 10 ท ีแ่รกในแตล่ะพเีรยีด  

ลดทนัททีา่นละ 1,500.- จากราคาในตาราง 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่ทา่นละ 

ราคาทารก 

ต ่ากวา่ 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 

31 ต.ค.-2 พ.ย.  13,999.- 15,999.- 17,999.- 9,500.- 6,900.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

7-9 พ.ย. 61 13,999.- 15,999.- 17,999.- 9,500.- 6,900.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

19-21 ธ.ค. 61 14,999.- 16,999.- 18,999.- 9,500.- 6,900.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

9-11 ม.ค. 62 13,555.- 15,555.- 17,555.- 9,500.- 6,900.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

23-25 ม.ค. 62 13,999.- 15,999.- 17,999.- 9,500.- 6,900.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

13-15 ก.พ. 62 

วนัวาเลนไทน ์
13,555.- 15,555.- 17,555.- 9,500.- 6,900.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

27ก.พ.-01ม.ีค.

62 13,999.- 15,999.- 17,999.- 9,500.- 6,900.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

6-8 ม.ีค.62 13,999.- 15,999.- 17,999.- 9,500.- 6,900.- 



 

**** โปรแกรมนีไ้มม่รีาคาเด็ก **** 

*** เขา้พกัเป็นทา่นท ี ่3-4* ในหอ้งราคาเทา่ราคาผูใ้หญ ่*** 

** หอ้ง OCEAN VIEW  พกัไดไ้มเ่กนิ หอ้งละ 2 ทา่น ** 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 

ราคานีไ้มร่วม ค่าภาษีท่าเรือ/ทปิไกดท์อ้งถ ิน่/คนขับ 1,900 บาทต่อท่าน ช าระท่ี

สนามบนิดอนเมืองก่อนขึน้เครื่อง และไม่รวมค่าทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 

ต่อคนต่อคืน ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน 

ส าหรับหอ้ง Suite หรือสูงขึน้ไป  

 
เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 

ภายใน 1 วนั หลงัจากการจอง  
 

*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแล้วถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ที่จองทวัร ์/ สว่นที่เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

 
 

 

***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. หลงัจาก

ท าการจอง เน ือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวดเรือ่ง
ก าหนดการออกต ั๋วเร็วกว่าปกต*ิ** 

 

 

 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

27-29 ม.ีค. 62 13,999.- 15,999.- 17,999.- 9,500.- 6,900.- 



อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครื่องบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบริการตลอดการเดนิทางตามรายการ  

 หอ้งพักบนเรือส าราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงิน) 
 อาหารบนเรือส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), 
 กจิกรรมและความบันเทงิบนเรือส าราญ ทีไ่ม่มีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  

 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ  ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว  ้ 
 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูกั่บเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารทีเ่กดิข ึน้

ระหว่างวันเดนิทางเทา่นั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 ราคานีไ้มร่วม ค่าภาษีท่าเรอื/ทปิไกดท์อ้งถ ิน่/คนขับ 1,900 บาทต่อท่าน ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงก่อนขึน้เครือ่ง และ

ไม่รวมค่าทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 

26 ต่อคนต่อคนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอืสูงขึน้ไป  

 ค่าทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงต่างๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

 ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพึงพอใจของลูกคา้ 

 ค่าแพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญเพิ่มเตมิท ีไ่ม่รวมใน PKG เรอืส าราญ 

 ค่า WIFI บนเรอื เริม่ตน้ท ีค่นิละ 19 SGD 

 อาหารพิเศษทีท่่านส่ังเพิ่มเตมิกับทางเรอื 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ 

 ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ท ีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  

 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ (คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   

 

**ขอสงวนสทิธ ิ ์ ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้ เน ือ่งจากคา่บรกิารทีส่ ิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 
 

1. เนือ่งจากต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ท ีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง

ใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน

ใหก้ับท่าน 

2. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เท ีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุท ีเ่กดิจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเท ีย่วเอง 
 

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 



เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 

หมายเหตุ 

1. ส าหรบัผูม้คีรรภ ์กรณีอายุครรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นญุาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ลูกคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทุกครัง้ และตอ้งมอีายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาต   

สสใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงหรอืขึน้เรอื 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถ

สสควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการท่องเท ีย่ว

สสใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรอืเกดิเหตุสุดวสัิยในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบท่าเป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบก่อนเดนิทางอกีครัง้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ ล่องเรอืส าราญ Genting Dream 

ศุลกากร ประเทศสงิคโปร์ อนุญาต ใหน้ า บหุรี่ 1 ซอง/ทา่น และสรุา 1 ลติร / ทา่น เขา้ประเทศ และ

ไม่อนุญาตใหน้ าหมากฝร ัง่เขา้ประเทศ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบจะถกูยดึทันท ี  และหา้มน า

ส ิง่ของผดิกฎหมายเขา้ประเทศมีบทลงโทษทีแ่รงมาก 

บตัรเดรคติ การใชจ่้ายบนเรอืส าราญส่วนใหญ่ใชจ่้ายเป็นเงนิสกุล SGD  ซึง่สามารถท ารายการผ่านบัตรเครดติที่

ไดล้งทะเบยีนเชือ่มกับบัตร Cruise card ก่อนเดนิทางได ้

อุณหภูม ิ กรุณาเช็คกับเจา้ท ีอ่กีครัง้หนึง่ หรอืที ่www.cnn.com/weather  หรือที่ กรมอุตุวทิยา 02-3994012 

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืจะใชเ้วลาทอ้งถ ิน่จากท่าเรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงในแต่ละวัน 

ตามเขตน่านน ้าแต่ละประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสอืพิมพ์ประจ าวันบนเรอื หรอื

ประกาศจากทางเรอื (เวลาทอ้งถ ิน่ของสงิคโปรเ์ร็วกว่าประเทศไทย1ช่ัวโมง) 

สกุลเงนิ   อัตราแลกเปลีย่นประมาณ 25.00=1 เหรยีญสงิคโปรด์อลล่าร ์ ท่านสามารถแลกเงนิไดท้ ีแ่หล่งแลก

เงนิทั่วไป หรอืแลกไดท้ ีส่นามบนิ 

http://www.cnn.com/weather


กระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟ้าเหมอืนกับไทยคอืประมาณ220-240 โวลต ์เตา้เสยีบปล๊ัก มทีัง้แบบ 3ขาแบน,2-

ขาแบน ดัง้นัน้ควรเตรยีม หัวปล๊ักหรอือะแดปเตอรซ์ึง่เป็นแบบหัวใหญ่(Travel Universal Adaptir) 

ทมีขีายอยู่ตามรา้นอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืส าราญส่วนใหญ่ใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น า้ดืม่ บนเรอืมบีรกิารน ้าดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด/วัน 

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารไดท้ ีห่อ้งอาหารบุฟเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและเวลาเป็นไป

ตามทีเ่รอืก าหนด โดยจะมอีาหารทัง้ม ือ้เชา้ กลางวัน เย็น ค ่าจนถงึดกึใหบ้รกิาร สับเปลีย่นกันตามมือ้

อาหารตลอดทัง้วัน หรอืมือ้อาหารเย็นท่านอาจเลอืกรับประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ ีห่อ้งอาหารหลักที่

จะมรีะบุไวใ้น cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธก์ับการชมการแสดง 

ณ หอ้งโรงละครหลัก ท่านทีท่านอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสอง

ชมการแสดงรอบหลัง 

** ค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิในส่วนของหอ้งอาหารพิเศษทลูกคา้ตอ้งท าการจองเพิ่มเตมิบนเรอืส าราญ 

ค่าใชจ่้ายเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืก าหนด 

สิ่งทีต่อ้งเตรยีม  ยาประจ าตัว ส าหรับท่านทีม่โีรคปะจ า ควรน ายาตดิตัวไปดว้ย ส าหรับยาสามัญ หัวหนา้ทัวรจ์ะ

เตรยีมไปใหบ้รกิาร 

 อปุกรณ์อาบน ้า ของใชส่้วนตัว,ชุดว่านน ้าส าหรับท่านทีจ่ะเล่นน ้า   

 Universal adaptor, สายชารท์โทรศัพท ์

 การเตรียมกลอ้ง ควรเตรยีมกลอ้งและอุปกรณ์ต่างๆไปใหพ้อเพียง เพราะทีต่่างประเทสราคาแพง 

หรอืคุณภาพไม่ด ี

สิ่งทีไ่มอ่นุญาตให้

น าขึน้และลงเรอื 

 ทางเรอืใชม้าตรการตามหลักเดยีวกันกับเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกนิ 100 มลิลลิติร 

 Power Bank น าใส่กระเป๋าพกพาเท่านัน้ หา้มน าโหลดลงกระเป๋าเดนิทาง 

 เครือ่งดืม่ทุกชนดิทัง้ท ีม่ ีและไม่มแีอลกอฮอล ์

 ของสด เช่น ผลไม(้โดยเฉพาะทุเรยีน และเงาะ) เนือ้สัตว ์

 อาวุธ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทุกชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย  หากท่านจะเขา้รับประทานอาหารค ่าท ีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการเชญิทาน

อาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความร่วมมอืท่านแต่งกายให ้

สุภาพเรยีบรอ้ยหรอืกึง่ทางการได ้

 เสือ้ผา้ท ีเ่ตรยีมไวส้ าหรับเดนิทาง ควรเตรยีมเสือ้ผา้สบายๆรองเทา้สวมใส่สบาย แว่นกันแดด ร่ม

พับประเปาเดนิทางน ้าหนักไม่ควรเกนิ 20 กโิลกรัมต่อ1 ท่าน หากน ้าหนักเกนิกว่าทีก่ะหนดไว ้

ทางสายการบนิจะเรยีกเก็บค่าน ้าหนักเพิ่มประมานกโิลกรัมละ 400-500 บาท ควรตรวจดูป้ายชือ่

ทุกครัง้ เนือ่งจากการส่งกระเป๋าไปตามหอ้งพักจะดูป้ายผูกกระเป๋าเป็นหลัก 
 

 



ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  
 

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารท่าเรอืแรก น าพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ ี ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ท่านจะไดรั้บ Cruise Card ทีจ่ะใชแ้ทน

กุญแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในท่าเรอืถัดๆไป  

 

หากกรณีการด์สญูหายกรณุาตดิตอ่แจง้ทาง Reception 

2. น าสัมภาระ ผ่านพิธกีารเอ็กซเรย์ เช่นเดยีวกับการเดนิทางทีส่นามบนิ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท ีท่างเรอืล าเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้ง

ส่วนตัวของทุกท่าน หรอืท่านทีส่ะดวกจะถอืกระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการล าเลยีง

สัมภาระสู่หอ้งพักของท่าน) 

3. น าพาสปอรต์ ใบ ตม. ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง เช่นเดยีวกับการเดนิทางออก โดยสาร 

4. เมือ่ถงึประตูเรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเก็บพาสปอรต์ของท่านไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มน าการด์หอ้งพักท่านรูดกับ

เครือ่งบันทกึ เพื่อยืนยันว่าท่านไดเ้ป็นผูร่้วมเดนิทางในทรปินี ้ของเรอืส าราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของท่านไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบุฟเฟ่ในทันทที ีข่ ึน้เรอืส าราญ กรุณาศกึษาจุดซอ้มอพยพ

หนภัียฉุกเฉนิทีอ่ยู่ดา้นหลังประตูหอ้งพักของท่าน 

6. ก่อนเรอืจะออกเดนิทาง จะมกีารซอ้มอพยพหนภัีย หรอื Muster Drill จะมสัีญญาณดังขึน้ ใหไ้ปตามจุดทีร่ะบุไวใ้น Cruise 

Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยิบเสือ้ชูชพีทีม่พีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แต่กรณีไป 
 

ข ัน้ตอนการช าระคา่ใชจ้่าย และรบัพาสปอรต์คนื 
 

1. คนืสุดทา้ยของการเดนิทาง น าคยี์การด์หอ้งพักของท่าน แจง้ช าระค่าใชจ่้าย ที ่Reception จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอด

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชไ้ปทัง้หมดซึง่ ท่านสามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีช าระบัตรเครดติ อัตราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 

2. fก่อนวันสุดทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบท่า จท่านสามารถแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จุดและเวลาที่

รับหนังสอืเดนิทางคนืแก่ทุกท่าน 

กรณีลูกคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอียดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ล่องออกจากท่าเรอื สัญญาณโทรศัพท ์และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใชง้านได ้ทางเรอืจะม ีWIFI 
แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราค่าบรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไม่สามารถแชรสั์ญญาณกับเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ัตราค่าบรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรุณาเช็คราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กับเจา้หนา้ท ีบ่นเรอื (สัญญาณบาง
พื้นท ีอ่าจไม่เสถยีร ส่วนใหญ่บรเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสัีญญาณมากกว่าในหอ้งพัก) 
 

WIFI STANDARD Per Night PREMIUM Per Night 

ราคาโดยประมาณ  USD 19 29 USD  

  
กรณีท ีท่่านเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสัญญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศทีเ่ดนิทาง 

โดยวันปกตเิรอืจะล่องใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันทีเ่รอืล่องน่านน ้าสากลจะไม่สามารถใชง้านใน

ลักษณะนีไ้ด ้


