
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความพเิศษของรายการ 
⧫ รวมตัว๋เครือ่งบนิไป/กลบัแลว้ น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก. (ไมร่วมอำหำร) 

⧫ รถโคช้รับ/สง่สนำมบนิ –ทำ่เรอื – CITY TOUR SINGAPORE 

⧫ มไีกดท์อ้งถิน่และหวัหนำ้ทัวรด์แูลอ ำนวยควำมสะดวก ⧫ รวมประกนัภยักำรเดนิทำง 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
 
ราคานีไ้มร่วม คำ่ภำษีทำ่เรอื/ทปิไกดท์อ้งถิน่/คนขับ 2,200 บำทตอ่ทำ่น ช ำระทีส่นำมบนิดอนเมอืงกอ่นขึน้เครือ่ง และไม่รวมคำ่ทปิ 

(GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคนื ส ำหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคนื ส ำหรับหอ้ง 

Suite หรอืสงูขึน้ไป  



วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– (ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์)   
 

04.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air โดย

มเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชค็เอกสำรและสมัภำระ 

07.40 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL100 

11.20 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิชำงก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูต่ัว

เมอืงสงิคโปรท์ีม่กีำรจัดผังเมอืงอยำ่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอำดสะอำ้นจนหลำยๆ ท่ำนตอ้งทึง่ (เวลา

ทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง **อสิระอาหารทีท่ ีส่นามบนิ  CHANGI ตามอธัยาศยั** 

  น าคณะเดนิทางสูท่า่เรอื MARINA BAY CRUISE CENTER 

61 Marina Coastal Drive, สงิคโปร ์018947 

13.00 น. น าคณะทา่น REGISTER ณ. ทา่เรอื Marina Bay Cruise Center  จำกนัน้น ำทำ่น
เช็คอนิขึน้เรอืส ำรำญ Genting Dream  เรอืส ำรำญในตระกูลของ Dream Cruise สรำ้งขึน้และน ำลงทะเล

ลอ่งใน ปี 2016 มคีวำมใหญโ่ตถงึ 150,659 ตัน มคีวำมสงูถงึ 19 ชัน้และจผุูโ้ดยสำรทัง้หมด 3,352  

คนและลูกเรอือกี 2,016 คน มจี ำนวนหอ้งพักทัง้หมด 1,674 หอ้งและ หอ้งพักแบบสวที 142 หอ้ง เพือ่ให ้

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในทุกระดับนอกจำกควำมใหญแ่ละควำมจุแบบอลังกำรแลว้ ยังมำพรอ้ม

กบัควำมบนัเทงิและรำ้นอำหำรมำกมำยใหค้ณุไดล้ิม้ลองแบบนับไมถ่ว้นเลยทเีดยีว 
 

*** กอ่นเวลาเรอืส าราญออกจากทา่ขอเชญิทกุทา่นรว่มกจิกรรมซอ้มจดุรวมพลกรณีฉุกเฉนิ ‘Muster Drill’ ซึง่ 

เป็นหนึง่ในกฎการเดนิเรอืสากลโดยเมือ่มปีระกาศจากทางเรอืใหท้กุทา่นไปยงัจดุรวมพลตามที ่

ก าหนดไวบ้นบตัรขึน้เรอื (SeaPass) ของทา่น***  

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ  หอ้งอำหำรหลกั จำกทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Card ของทำ่น หรอืเลอืกรับประทำน

ทีห่อ้งอำหำร บฟุเฟ่ต ์นำนำชำต ิไดต้ำมอธัยำศัย หลังจำกนัน้ชมกำรแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก (ทำ่นทีจ่ะชมโชว์
จะตอ้งท ำกำรจองรอบโต๊ะทีB่ox Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรสีดตำมบำรต์ำ่งๆทั่วทัง้ล ำเรอื 
และพักผอ่นตำมอัธยำศัย (หลงัจากเรอืลอ่งออกสูน่า่นน า้สากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษจีะเปิดใหบ้รกิาร
รวมท ัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย ) *** Casino ใหบ้รกิารหลงั 24.00 น.*** 

 



*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 รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ 

- 09.00 น. กจิกรรมตำ่งๆของเรอื ตำมอธัยำศัย (กจิกรรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำร NAVIGATOR) 

13.30 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื ปีนงัประเทศมาเลเซยี ส ำหรับทำ่นทีท่ ำกำรจองทัวร์บนฝ่ังกับ
ทำงเรอื พนักงำนจะแจง้เวลำออกจำกเรอืและสถำนทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทำ่นทีส่ะดวกเดนิทำงทอ่งเทีย่วเอง
สำมำรถ ลงจำกเรอืหลังเวลำเรอืจอด 1 ชัว่โมง ณ บรเิวณทำ่เรอื ปีนังจะมบีรกิำร แท๊กซี ่จำกท่ำเรอืเขำ้ไปใน
ตัวเมอืงอกีดว้ย ท่ำนใดทีไ่มล่งจำกเรอืสำมำรถสนุกกับกจิกรรมต่ำงๆทีท่ำงเรือเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วันโดย
สำมำรถดไูดจ้ำก Dream Daily ตำรำงกจิกรรมทีท่ำ่นจะไดรั้บในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทำ่น 

 

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 หอ้งอาหารหลกัที่

แสดงอยูใ่นบตัร  Cruise Card ของทา่นตามเวลาจองของทา่นวา่จะเป้่นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. 

หลงัจากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม  ทา่เรอื ลงักาว ีประเทศ มาเลยเ์ซยี   
 

07.30 รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ 

-09.00 น. กจิกรรมตำ่งๆของเรอื ตำมอธัยำศัย (กจิกรรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำร NAVIGATOR)  

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืลงักาว ีประเทศมาเลเซยี ส ำหรับทำ่นทีท่ ำกำรจองทัวรบ์นฝ่ังกับ
ทำงเรอื พนักงำนจะแจง้เวลำออกจำกเรอืและสถำนทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทำ่นทีส่ะดวกเดนิทำงทอ่งเทีย่วเอง
สำมำรถ ลงจำกเรอืหลังเวลำเรอืจอด 1 ชัว่โมง ณ บรเิวณท่ำเรอื ลังกำวจีะมบีรกิำร แท๊กซี ่จำกท่ำเรอืเขำ้ไป
ในตัวเมอืงอกีดว้ย ทำ่นใดทีไ่มล่งจำกเรอืสำมำรถสนุกกบักจิกรรมตำ่งๆทีท่ำงเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วันโดย
สำมำรถดไูดจ้ำก Dream Daily ตำรำงกจิกรรมทีท่ำ่นจะไดรั้บในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทำ่น 

 
 

กจิกรรมและความสนุกบนเรอื GENTING DREAM 
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/


ทวัรเ์สรมิ ONE DAY TOUR LANGKAWI เร ิม่ตน้ที ่50 SGD / pax 
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 หอ้งอาหารหลกั

ที่แสดงอยู่ในบตัร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ             

20.00 น. หลงัจากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

  เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

22.00 น. เรอืจะมแีท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรอืใหท้่ำนในหอ้งพักของท่ำน ใหท้่ำนน ำกระเป๋ำเดนิทำงของ              
  ทำ่นวำงไวห้นำ้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงำนน ำลงไปทีท่ำ่เรอืในวันรุง่ขึน้   (สิง่ของทีท่ำ่นจ ำเป็นตอ้งใชร้ะหวำ่งวันให ้
  ท่ำนแยกใส่ในกระเป๋ำถือ)** ถำ้ท่ำนใดมีควำมประสงค์จะถือกระเป๋ำเดินทำงลงดว้ยตนเองไม่                           
  จ ำเป็นตอ้งวำงไวท้ีห่นำ้หอ้งพัก ** 
 

วนัทีส่ ี ่  (ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์)  - ชมเมอืงสงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 
 

07.30 รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ 

-09.00 น.  

13.00 น. เรอืเทยีบทำ่ ณ ทำ่เรอืมำรน่ีำเบย ์ครสูเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์ หลังจำกทุกท่ำนลงจำกเรือจะผ่ำน พิธี
กำรตรวจคนเขำ้เมอืงและรับกระเป๋ำเดนิทำงของทำ่นดำ้นลำ่งหลังจำกนัน้  

 
** กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

 

 ทมีงานทวัรท์ ีส่งิคโปร ์รอรบัทกุทา่นเดนิทางไปชมเมอืงสงิคโปร ์มรีถโคช้และไกดบ์รกิาร 

 จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้่ำนไดช้ม

กำรจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกำะสงิคโปร์ ชืน่ชมกับตน้ไมน้ำนำพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำอย่ำง

ต่อเนื่องแห่งชำตขิอง Marina Bay บริหำรโดยคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำตสิงิคโปร์ นอกจำกนี้ยังมี

ทำงเดนิลอยฟ้ำเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ที่มีควำมสูงเขำ้ดว้ยกัน มีไวส้ ำหรับใหผู้ท้ี่มำเยือนสำมำรถ

มองเห็นสวนจำกมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สำมำรถเห็นทัศนยีภำพอนังดงำมของอำ่วและ

สวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD 

(700 บาท)  
 

จำกนัน้น ำทำ่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยำยประวัตศิำสตรจ์ำกไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนยีบ

รฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผ่ำนชม อำคำรรัฐสภำเก่ำ “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 ์

รถโคช้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สนิคำ้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่ำสุด จะถูกน ำมำวำงขำยตำม
หำ้งสรรพสนิคำ้ ทีต่ัง้อยู่บนถนนสำยนี้เป็นแห่งแรกเพรำะว่ำสงิคโปรม์ที่ำเรอืและเรอืสนิคำ้ทุกล ำจะ ตอ้งมำ
ผ่ำนที ่ท่ำเรอืของสงิคโปรน์ี้เสมอ ถนนออรช์ำรด์จัดไดว้่ำเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพรำะว่ำมศีูนยก์ำรคำ้ 

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


รำ้นคำ้ และโรงแรมชัน้ดีมำกมำยตัง้อยู่เรียงรำย สองฝ่ังถนน อำทเิช่น หำ้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, 
TANG และอืน่ๆอกีมำกมำย 

17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

20.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL105 

22.05 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

** หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 

 

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

ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการขึน้โดยเจา้ทีเ่รอื ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้โดยเฉพาะ พาสปอรต์ตา่งดา้ว 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

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 



อัตราค่าบริการ 

จอง 10 ทีแ่รกในแตล่ะพเีรยีด ลดทนัททีา่นละ 1,500.- 

จากราคาในตาราง 
 

 
**** โปรแกรมนีไ้มม่รีาคาเด็ก **** 

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

** หอ้ง OCEAN VIEW  พกัไดไ้มเ่กนิ หอ้งละ 2 ทา่น ** 
**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 

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

dream/interior-stateroom/en 

ราคานีไ้มร่วม ค่ำภำษีท่ำเรอื/ทปิไกดท์อ้งถิน่/คนขับ 2,200 บำทต่อท่ำน ช ำระที่

สนำมบนิดอนเมอืงก่อนขึน้เครือ่ง และไม่รวมค่ำทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 

21 ต่อคนต่อคนื ส ำหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อ

คนื ส ำหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป  

 
 

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 

6-9 ม.ค. 62 14,999.- 16,999.- 18,999.- 10,500.- 7,900.- 

SL100 
0740-1120 
SL105 
2030-2205 

3-6 ม.ีค. 62 16,999.- 18,999.- 20,999.- 10,500.- 7,900.- 

SL100 
0740-1120 
SL105 

2030-2205 

3 1  มี . ค - 3 
เม.ย.62 

16,999.- 18,999.- 20,999.- 10,500.- 7,900.- 

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


เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากไดใ้บรบัจองภายใน 24 ช.ม. 
*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

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

หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวด
เรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 
 

อตัรานีร้วม   

❖ คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ และภำษีน ้ำมนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
❖ คำ่รถโคช้ปรับอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำงตำมรำยกำร  
❖ หอ้งพักบนเรอืส ำรำญ 2 คนื (ตำมแบบหอ้งพักทีท่ำ่นไดท้ ำกำรช ำระเงนิ) 
❖ อำหำรบนเรอืส ำรำญ (ยกเวน้หอ้งอำหำรพเิศษ), 
❖ กจิกรรมและควำมบนัเทงิบนเรอืส ำรำญ ทีไ่มม่คีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 
❖ คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำง ทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
❖ คำ่บตัรเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำ่ง ๆ ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
❖ ค่ำประกนัอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพำะเหตกุำรทีเ่กดิขึน้ระหวำ่ง

วันเดนิทำงเทำ่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในกำรเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

❖ ราคานีไ้มร่วม ค่ำภำษีท่ำเรอื/ทปิไกดท์อ้งถิน่/คนขับ 2,200 บำทต่อท่ำน ช ำระทีส่นำมบนิดอนเมอืงกอ่นขึน้เครือ่ง 
และไมร่วมคำ่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ 
SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป  

❖ คำ่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตำมเมอืงตำ่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
❖ ทปิหัวหนำ้ทัวรต์ำมควำมพงึพอใจของลกูคำ้ 
❖ คำ่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส ำรำญเพิม่เตมิทีไ่มร่วมใน PKG เรอืส ำรำญ 
❖ คำ่ WIFI บนเรอื เริม่ตน้ทีค่นิละ 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 **** 
หากไม่ไดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรอืค่าต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่
สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนื่องจำกตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทำงตำมวันที ่ทีร่ะบบุนหนำ้ตั๋วเท่ำนัน้ จงึไมส่ำมำรถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง
ใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถำ้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมดหรอืบำงส่วน
ใหก้บัทำ่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดินทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีบ่รษัิทระบุใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่บรกิำรไมว่ำ่กรณีใด ๆ 



 

3. ทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้ำ่ยทกุอยำ่ง ทำงบรษัิทฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใหต้ัวแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำด  

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทำงบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจำกควำม
ประมำทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

❖ หนังสอืเดนิทำงทีม่วีันก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันทีจ่ะออกเดนิทำง 
❖ ตอ้งมหีนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ 

หมายเหต ุ

1. ส ำหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอำยคุรรภเ์กนิ 24 สปัดำห ์ไมอ่นุญำตใหข้ึน้เรอื 

2. ส ำหรับเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 6 เดอืน ไมอ่นุญำตใหข้ึน้เรอื 

2. ลกูคำ้ตอ้งเตรยีมพำสปอรต์มำ ณ วันเดนิทำงทกุครัง้ และตอ้งมอีำยมุำกวำ่ 180 วนั นับจำกวันเดนิทำงกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย ไมว่ำ่กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของไทยไมอ่นุญำตให ้

เดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืงหรอืขึน้เรอื 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุดุวสิยัทีท่ำง บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถ

ควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, กำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมกำรทอ่งเทีย่วให ้

เหมำะสมตำมสภำพอำกำศและฤดกูำล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในกำรเดนิทำง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

7. ในโปรแกรมเวลำทีใ่ชใ้นกำรเทยีบทำ่เป็นเวลำไทย อำจมกีำรเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบกอ่นเดนิทำงอกีครัง้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ ลอ่งเรอืส ำรำญ Genting Dream 
 

หน ังสือ เด ินทาง

และวซีา่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอือยำ่งนอ้ย 180 วันกอ่นกำรเดนิทำง 

• ประเทศที่คุณจะเดนิทำงอำจตอ้งท ำวีซำ่เพื่อเขำ้-ออกประเทศ โปรดตดิต่อตัวแทนวำง

แผนกำรทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทำงทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ กำรใชจ้่ำยบนเรอืส ำรำญสว่นใหญ่ใชจ้่ำยเป็นเงนิสกลุ   SGD   ซึง่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนบัตร

เครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับตัร Cruise card กอ่นเดนิทำงได ้

เงนิสด รำชอำณำจักรไทยอนุญำตใหท้่ำนน ำเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยท่ำนละ 50,000 บำท 

หำกมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะใชจ้ำ่ยมำกกวำ่นีต้อ้งแจง้และส ำแดงกบัเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงทัง้ขำ

เขำ้และขำออก โดยกำรใชจ้่ำยบนเรอืตอ้งน ำเงนิสดขัน้ต ่ำ 150 USD (รำยละเอยีดอำจมกีำร

เปลีย่นแปลงตำมเสน้ทำงและแบรนดเ์รอืส ำรำญ) โดยวันก่อนเรอืจะเทยีบท่ำวันสุดทำ้ย ตอ้ง

ตรวจสอบและท ำรำยกำรทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะน ำใหซ้ือ้ประกนักำรเดนิทำง 

อณุหภมู ิ สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำก https://www.accuweather.com/ กอ่นกำรเดนิทำง 

เวลาทอ้งถิน่     เวลำบนเรอืส ำรำญจะใชเ้วลำทอ้งถิน่จำกท่ำเรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลง

ในแตล่ะวัน ตำมเขตน่ำนน ้ำแตล่ะประเทศ ซึง่สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำกหนังสอืพมิพป์ระจ ำวันบน

เรอื หรอืประกำศจำกทำงเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืส ำรำญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ SGD // อตัรำเทยีบ 24.40 บำท ตอ่ 1 SGD 

https://www.accuweather.com/


*ตรวจสอบ ณ เมือ่วันที ่วันที ่15 ม.ิย. 61 : อำ้งองิจำก Bangkok Bank Selling Rate 

หำกทำ่นใชบ้ตัรเครดติในกำรช ำระคำ่สนิคำ้ อตัรำแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวำ่ของธนำคำรปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทีัง้กระแสไฟฟ้ำแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง้แบบ 2 ขำแบน, สำมขำ, 2 ขำกลม ดังรปู  

(แนะน ำใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืส ำรำญใชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำสำกล 

  น า้ด ืม่ บนเรอืมบีรกิำรน ้ำดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด ตอ่วัน 

  อาหาร ทุกท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรไดท้ี่หอ้งอำหำรบุฟเฟ่นำนำชำต ิรำยกำรอำหำรและเวลำ

เป็นไปตำมที่เรือก ำหนด โดยจะมีอำหำรทั ้งมื้อเชำ้ กลำงวัน เย็น ค ่ำจนถึงดึกใหบ้ริกำร 

สับเปลีย่นกันตำมมือ้อำหำรตลอดทัง้วัน หรอืมือ้อำหำรเย็นท่ำนอำจเลอืกรับประทำนอำหำรมือ้

เย็นไดท้ีห่อ้งอำหำรหลักทีจ่ะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทุกท่ำน โดยจะ Open seating โดย

จะสัมพันธก์ับกำรชมกำรแสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ท่ำนทีท่ำนอำหำรรอบแรกจะไดช้มกำร

แ ส ด ง ร อ บ แ ร ก  แ ล ะ ท ำ น อ ำ ห ำ ร ร อ บ ส อ ง ช ม ก ำ ร แ ส ด ง ร อ บ ห ลั ง 

** คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอำหำรพเิศษทลกูคำ้ตอ้งท ำกำรจองเพิม่เตมิบนเรอืส ำรำญ 

คำ่ใชจ้ำ่ยเป็นไปตำมมือ้อำหำรและรำคำทีเ่รอืก ำหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทำ่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยมุำกกวำ่ 6 เดอืน 

 เตรยีมส ำเนำหนังสอืเดนิทำง 2 ชดุ เนื่องจำกวันแรกทีท่ ำกำรเช็คอนิหนังสอืเดนิทำงตัวจรงิ

ของทกุทำ่นจะถกูเรยีเก็บ ส ำรองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ำยตดิกระเป๋ำสมัภำระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์กำรลงเรอื 

 เงนิสด/ บตัรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกนักำรเดนิทำง ประกนัอบุตัเิหตุ 

 ของมคีำ่ / อปุกรณ์ทีจ่ ำเป็น 

 ยำรักษำโรค ยำประจ ำตัว 

 ทปิบนเรอื หำกไมไ่ดร้วมในคำ่แพ็คเกจแรกจำ่ย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แว่นตำ, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครมีกันแดด และเสือ้คลมุกนัหนำว เนื่องจำกบนเรอือำจมี

ลมแรง 

 ยำประจ ำตัว ทีม่รีำยละเอยีดก ำกบั 

 อปกุรณ์อำบน ้ำ ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สำยชำรท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถำ่ยรปู และ memory card, ทีช่ำรจ์แบตเตอรีส่ ำรอง 

 รองเทำ้กฬีำ รองเทำ้สภุำพ รองเทำ้ใสส่บำย 

 หนังสอือำ่นเลน่ระหวำ่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพำสว่นตัว  

 ชดุวำ่ยน ้ำ 



สิง่ทีไ่ม่อนุญาตให้

น าข ึน้และลงเรอื 

• ใชม้ำตรกำรตำมหลักเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ควำมจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

• ตัวส ำรองไฟ Power Bank หำ้มโหลดลงกระเป๋ำใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋ำพกพำเทำ่นัน้ 

• เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพำะทเุรยีน และเงำะ) เนือ้สตัว ์

• อำวธุ ของมคีม สำรเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมำยทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย • กำรแต่งกำยทัง้ชำยหญงิสำมำรถแต่งตัวไดต้ำมสบำยในชว่งกลำงวันและทีท่่ำเรอืเพือ่ร่วม

โปรแกรมทรปิกบัทำงเรอืทีไ่ดท้ ำรำยกำรจองไว ้

• หำกท่ำนจะเขำ้รับประทำนอำหำรค ่ำทีห่อ้งอำหำรหลัก ตำมธรรมเนียมเรอืถอืเป็นกำรเชญิ

ทำนอำหำรเหมอืนไปรับประทำนอำหำรในภัตตำคำร ทำงเรอืจงึขอควำมร่วมมอืท่ำนแต่ง

กำยแบบ   smart casual หรอืกึง่ทำงกำรได ้

 
 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทำงถงึอำคำรผูโ้ดยสำรท่ำเรอืแรก น ำพำสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี ่เคำน์เตอรเ์ช็คอนิ ท่ำนจะไดรั้บ Cruise Card ทีจ่ะใช ้

แทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติกำรด์ แทนกำรขึน้และลงเรอืในทำ่เรอืถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. น ำสัมภำระ(กระเป๋ำเดนิทำง) ผ่ำนพธิกีำรเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับกำรเดนิทำงทีส่นำมบนิ โดยตดิป้ำย   Luggage Tag 

เพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ทีท่ำงเรอืล ำเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทำ่น หรอืท่ำนทีส่ะดวกจะถอืกระเป่ำขึน้ไปเองก็สำมำรถ

ท ำได ้(อำจตอ้งใชเ้วลำในกำรรอคอยในกำรล ำเลยีงสมัภำระสูห่อ้งพักของทำ่น) 

3. น ำพำสปอร์ต ส ำเนำพำสปอร์ต และใบ ตม. ผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมอืง เช่นเดียวกับกำรเดนิทำงออก โดยสำร

เครือ่งบนิ (กรณีถอืพำสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตูเรอื เจำ้หนำ้ทีเ่รอืจะเก็บพำสปอรต์ของท่ำนไว ้และจะคนืในวันเดนิทำงกลับ พรอ้มน ำกำรด์หอ้งพักท่ำนรูด

กบัเครือ่งบนัทกึ เพือ่ยนืยนัวำ่ทำ่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทำงในทรปินี ้ของเรอืส ำรำญ 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Reception 



5. สำมำรถไปทีห่อ้งพักของท่ำนไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิำรหอ้งอำหำรบุฟเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืส ำรำญ กรุณำศกึษำจุดซอ้ม

อพยพหนภียัฉุกเฉนิทีอ่ยูด่ำ้นหลังประตหูอ้งพักของทำ่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทำงตำมตำรำงเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีำรซอ้มอพยพหนีภัย หรอื Muster Drill จะมสีัญญำณดังขึน้ ใหไ้ป

ตำมจุดทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แต่

กรณีไป 

ข ัน้ตอนเคลยีคา่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทำ้ยของกำรเดนิทำง น ำกำรด์หอ้งพักของทำ่น แจง้ช ำระคำ่ใชจ้ำ่ย ที ่Reception เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ยอดคำ่ใชจ้ำ่ยที่

ใชไ้ปทัง้หมด ทำ่นสำมำรถช ำระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ 

**กรณีช ำระบตัรเครดติ อตัรำแลกเปลีย่น ตำมเงือ่นไขทีเ่รอืก ำหนด** 

2. กอ่นวันสดุทำ้ยทีเ่รอืส ำรำญจะเทยีบทำ่ จะแจง้รับพำสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทำงเรอืจะมแีจง้จดุและเวลำทีรั่บหนังสอื

เดนิทำงคนืแกท่กุทำ่น 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจำกทำ่เรอื สญัญำณโทรศัพท ์และ Internet ของทำ่นจะไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้ทำงเรอืจะม ีWIFI 
แบบ Satellite ใหบ้รกิำร อตัรำคำ่บรกิำร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ำมำรถแชรส์ญัญำณกบัเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ัตรำคำ่บรกิำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลง กรุณำเช็ครำคำทีแ่น่นอนอกีครัง้กับเจำ้หนำ้ทีบ่นเรอื (สัญญำณบำง
พืน้ทีอ่ำจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอำหำร ลำนกจิกรรม จะมสีญัญำณมำกกวำ่ในหอ้งพัก) 
 

WIFI STANDARD Per 

Night 

PREMIUM Per 

Night 

รำคำโดยประมำณ  USD 19 29 USD  

  
กรณีที่ท่ำนเลือกใช ้Pocket wifi หรือซมิที่ใหบ้รกิำรสัญญำณอนิเตอร์เน็ตสำมำรถเลือกเปิดใชไ้ดต้ำมประเทศที่

เดนิทำง โดยวันปกตเิรือจะล่องใกลช้ำยฝ่ังซึง่สำมำรถใชง้ำนไดเ้ป้นบำงช่วงแต่หำกเป็นวันที่เรือล่องน่ำนน ้ำสำกลจะไม่
สำมำรถใชง้ำนในลักษณะนีไ้ด ้

 

 


