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Superb Cruise ! Genting Dream  
สิงคโปร-์กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)-สิงคโปร ์3 วัน 2 คืน 

โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

 

ความพิเศษของรายการ 
⧫ รวมตัว๋เครือ่งบินไป/กลับแลว้ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) 
⧫ รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ทา่เรอื – CITY TOUR SINGAPORE  

⧫ มีไกด์ทอ้งถ่ินและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก ⧫ รวมประกันภยัการเดนิทาง  

 โปรดดรูาคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!! 
 
 
 

 

 

 

 



SPHZ 

 

ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 1,900 บาทต่อท่าน ชำระพร้อมค่าทัวร์ 

และไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนตอ่คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงข้ึนไป  

พีเรียดเดินทาง :  
 

8-10 ม.ค.63 
เรือออก 21.00 

12-14 ก.พ. 63 
เรือออก 21.00 

1-3 เม.ย.63 
เรือออก 21.00 

 

** กรุ้ปที่เรือออก 23.59 ทางบริษัทมีรถพาท่านไปเที่ยวชมมารีน่าเบย์แซนด์
ระหว่างรอเช็คอินตอน 19.00 *** 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )   
 

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air 

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

07.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100 

11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากน้ันนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว

เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง 

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เที่ยง **อิสระอาหารที่ท่ีสนามบิน  CHANGI ตามอัธยาศัย** 

  นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER 

61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร์ 018947 

 

 

18.00/21.00 น. นำคณะท่าน REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center        
จากน้ันนำท่านเชค็อินข้ึนเรือสำราญ Genting Dream  เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างข้ึน 

                     และนำลงทะเลลอ่งใน ปี 2016 มคีวามใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสาร

ทั้งหมด 3,352 คนและลกูเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 หอ้งและ ห้องพกัแบบสวีท 

142 ห้อง เพือ่ให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกระดับนอกจากความใหญแ่ละความจุแบบ

อลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถว้นเลย

ทีเดียว 

 

*** ก่อนเวลาเรือสำราญออกจากทา่ขอเชิญทกุทา่นร่วมกจิกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณฉีุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึง่ 

เป็นหน่ึงในกฎการเดินเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทกุทา่นไปยงัจุดรวมพลตามที ่

กำหนดไว้บนบัตรข้ึนเรือ (SeaPass) ของทา่น***  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  หอ้งอาหารหลกั จากที่โชวอ์ยูบ่นบัตร Cruise Card ของทา่น หรือเลือก

รับประทานทีห่้องอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาติ ไดต้ามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่หอ้งโชว์ 
  หลกั (ทา่นที่จะชมโชวจ์ะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซ่ึงตั้งอยู่โซน Lobby 

ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทัว่ทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอธัยาศัย 
*** Casino จะเร่ิมให้บริการหลัง 24.00 น. ของวนัที่ทำการ CHECK IN *** 

คาสิโน บนเรือสำราญ ให้บริการหลังจากเรือออกเดินทาง และจะหยุดให้บริการเมื่อเรือจอด 

*ท่านสามารถรับประทานอาหารอยา่งอิสระได้ตาม ห้องอาหารทีเ่รือเตรียมไวใ้ห ้ดังน้ี* 

*  หอ้งอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซ่ึงตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ 
 

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

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงตั้งอยู่ทีช่ั้น 7 และ ชั้น 8 
ของเรือ 
 

 

***  ชมการแสดงโชว์ทีห้่องโชว์หลักช้ัน 7 ซึง่จะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 

21.00/23.59  น. ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซยี ***** 

 

 

วันที่สอง ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย   
 

07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ 

       กิจกรรมตา่งๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR) 

12.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ พอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย สำหรับท่านทีท่ำการ

จองทัวร์บนฝ่ังกบัทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนทา่นที่
สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชัว่โมง ณ บรเิวณทา่เรือ 
พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซี ่จากท่าเรือเข้าไปในตวัเมอืงอีกดว้ย ท่านใดทีไ่ม่ลงจากเรือสามารถ
สนุกกับกิจกรรมตา่งๆทีท่างเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตาราง
กิจกรรมที่ทา่นจะได้รับในแต่ละวันที่หอ้งพักของท่าน 

 

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

 

ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR PORTKLANG เริม่ต้นที่ 50 SGD / pax 
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-

destinations/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-

/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx 

 

*** ลกูค้าต้องมาขึน้เรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. *** 

 

23.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็ นได้  ณ 

ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 

17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของทา่นเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน 

22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำ 
  กระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งข้ึน   

(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือ
กระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่ จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก ** 
 

วันที่สาม  (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )  - ชมเมืองสิงคโปร์ – 
กรุงเทพฯ 

 

07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ 

12.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์  หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น  

 
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านกอ่นออกจากทา่เรือ** 

• ทีมงานทัวร์ที่สิงคโปร์ รอรับทุกท่านเดินทางไปชมเมืองสิงคโปร์ มีรถโค้ชและไกด์บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• จากน้ันนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบ

รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมอืง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซ่ึงในอดีตเป็นที่ตั้ง

ของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant 

Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความ

สัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อคร้ังที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในคร้ังแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์

ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มี

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
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ทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนาม

ทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ 

• รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด  สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตาม

ห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ 

ท่าเรือของสิงคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และ

โรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีก

มากมาย 

• พิเศษ !! นำท่านชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือ

ของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอน

เซ็ปต์ให้ที่น่ีเป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อน

อย่างแท้ จริง ซ่ึ งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบ

สถาปั ตยกรรมสัญ ลั กษ ณ์  (Architecturally Iconic) โดยได้ กลุ่ ม

ผู้ เชี่ ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects 

(ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION 

Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งน้ี 

THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่

ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และ

ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุด

กึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพร่ังพรูลงมาจาก

เพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง 

17.30 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105 

22.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

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

*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ำกวา่ 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลบั เท่าน้ัน *** 

ในกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธการข้ึนโดยเจ้าทีเ่รือ ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่าง

ด้าว 

“มากกว่าความชำนาญ คอื การใหบ้รกิารด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคา 

หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เม่ือมีจำนวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถงึ 15 ท่านข้ึนไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลกูค้า 
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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 
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อัตราค่าบรกิาร 
สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเกบ็เพิ่ม 1,000 บาท** 

จากราคาในตาราง 

 

 

ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 1,900 บาทต่อท่าน ชำระพร้อมค่าทัวร์ 

 และไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนตอ่คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงข้ึนไป  

 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ทา่นละ 

ราคาทารก 

ต่ำกวา่ 2 

ขวบ 

พักเด่ียว

เพิม่ท่าน

ละ 

ห้อง 

INTERIOR 

ISS/ISA 

ไม่มีหน้าต่าง 

ห้อง 

OCEAN 

VIEW 

OSS/OSA 

มีหน้าต่าง 

ห้อง 

BALCONY มี

ระเบียง 

 BSS / BSA 

มีหน้าต่าง 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

8-10 ม.ค.63 

เรือออก 21.00 

 

13,999.- 

+1,900.- 

15,999.- 

+1,900.- 

17,999.- 

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

เช็คห้องก่อนจองทกุคร้ัง 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

12-14 ก.พ. 63 

เรือออก 21.00 

 

13,999.- 

+1,900.- 

15,999.- 

+1,900.- 

17,999.- 

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

เช็คห้องก่อนจองทกุคร้ัง 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

1-3 เม.ย.63 

เรือออก 21.00 

 

14,999.- 

+1,900.- 

16,999.- 

+1,900.- 

18,999.- 

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

เช็คห้องก่อนจองทกุคร้ัง 
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**** โปรแกรมน้ีไม่มีราคาเด็ก **** 

*** เข้าพกัเป็นท่านที่ 3-4* ในห้องราคาเท่าราคาผู้ใหญ่ *** 

** หอ้ง OCEAN VIEW  พักได้ไม่เกิน ห้องละ 2 ท่าน ** 

**สำหรบัหนงัสือเดินทางตา่งชาติเกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

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

dream/interior-stateroom/en 

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 7,000 บาท 
 

*** เมื่อชำระคา่มัดจำแลว้ถือวา่รับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
 

 

***ขอความกรุณาส่งสำเนาพาสปอร์ตและชำระมัดจำภายใน 24 ช.ม. 
หลังจากทำการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวด

เรื่องกำหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ*** 
 

อัตรานี้รวม   

❖ รวมทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถแล้ว 
❖ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการ  
❖ ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบหอ้งพักที่ท่านไดท้ำการชำระเงิน) 
❖ อาหารบนเรือสำราญ (ยกเวน้ห้องอาหารพิเศษ), 
❖ กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ ที่ไม่มคีา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม 
❖ ค่าน้ำหนักกระเปา๋เดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
❖ ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบุไว้  
❖ ค่าประกันอุบตัิเหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารทีเ่กดิข้ึน

ระหว่างวันเดินทางเทา่น้ันโดยจะต้องใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินในการเบกิ) 
 

อัตรานี้ไม่รวม   

❖ ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD 26 ตอ่คนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงข้ึนไป  

❖ ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมอืงต่างๆ ทีเ่รือจอด (Shore Excursion) 

❖ ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจของลูกค้า 
❖ ค่าแพคเกจเคร่ืองดื่มบนเรือสำราญเพิ่มเติมที่ไม่รวมใน PKG เรือสำราญ 
❖ ค่า WIFI บนเรือ เร่ิมต้นทีค่นิละ 19 SGD 
❖ อาหารพิเศษทีท่่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 

http://vr.dreamcruiseline.com/genting-dream/interior-stateroom/en
http://vr.dreamcruiseline.com/genting-dream/interior-stateroom/en
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❖ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถอืพาสปอร์ตต่างชาติ  
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ  
❖ ค่าธรรมเนียมกระเปา๋เดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.  
❖ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีม่ิได้ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) 
❖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost 
 

เง่ือนไขการจองทัวร์  

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่

สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 
 

1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ใด ๆ ทั้งสิ้น ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
ใหก้ับทา่น 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จา่ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ำระคา่ใช้จ่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททวัร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักท่องเที่ยวเอง 

 

6. เมื่อทา่นตกลงชำระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงือ่นไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนังสือเดินทางที่มวีันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
❖ ต้องมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 

หมายเหตุ 

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 

2. สำหรับเด็กอายตุำ่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตให้ข้ึนเรือ 

2. ลูกคา้ตอ้งเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทกุคร้ัง และต้องมีอายุมากว่า 180 วนั นับจากวันเดินทางกลับ 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย ไมว่่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่  

อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมอืงหรือขึ้นเรือ 

4. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัยทีท่าง บริษัทฯ 

ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลกิของเที่ยวบนิ, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

การท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสดุวสิัยในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไมต่้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

6. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทียบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลี่ยนแปลงจะแจง้ให้ลกูคา้ทราบกอ่นเดินทางอีก

คร้ัง 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ล่องเรือสำราญ Genting Dream 

ศุลกากร ประเทศสิงคโปร์ อนุญาต ให้นำ บุหรี่ 1 ซอง/ท่าน และสุรา 1 ลิตร / ท่าน เข้าประเทศ 

และไม่อนุญาตให้นำหมากฝร่ังเข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดทันที  และ
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ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้าประเทศมีบทลงโทษที่แรงมาก 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือสำราญสว่นใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกลุ SGD  ซ่ึงสามารถทำรายการผ่านบัตร

เครดติทีไ่ดล้งทะเบียนเชื่อมกับบตัร Cruise card กอ่นเดินทางได ้

อุณหภูม ิ กรุณาเช็คกับเจา้ทีอ่ีกคร้ังหน่ึง หรือที ่www.cnn.com/weather  หรือที่ กรมอุตุวิทยา 02-3994012 

เวลาท้องถิ่น     เวลาบนเรือจะใช้เวลาทอ้งถิน่จากทา่เรือเมอืงแรกที่เดินทาง ทั้งน้ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลงในแตล่ะ

วัน ตามเขตน่านน้ำแตล่ะประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสอืพิมพ์ประจำวนับนเรือ หรือ

ประกาศจากทางเรือ (เวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์เร็วกวา่ประเทศไทย1ชัว่โมง) 

สกุลเงิน   อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25.00=1 เหรียญสิงคโปร์ดอลลา่ร์  ทา่นสามารถแลกเงินได้ที่แหล่ง
แลกเงินทัว่ไป หรือแลกไดท้ี่สนามบิน 

กระแสไฟฟา้ ระบบกระแสไฟฟ้าเหมือนกบัไทยคอืประมาณ220-240 โวลต์ เตา้เสียบปลัก๊ มทีั้งแบบ 3ขาแบน

,2-ขาแบน ดั้งน้ันควรเตรียม หัวปลัก๊หรืออะแดปเตอร์ซ่ึงเป็นแบบหัวใหญ่(Travel Universal 

Adaptir) 

ทีมีขายอยู่ตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรือสำราญส่วนใหญใ่ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้ำดื่ม บนเรือมีบริการน้ำดื่มให้ในหอ้งพักฟรี 2 ขวด/วัน 

  อาหาร ทุกทา่นสามารถรับประทานอาหารได้ที่หอ้งอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลา

เป็นไปตามที่เรือกำหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น คำ่จนถึงดกึให้บริการ 

สับเปลี่ยนกันตามมือ้อาหารตลอดทั้งวัน หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อ

เย็นได้ทีห่อ้งอาหารหลกัที่จะมีระบุไว้ใน cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดย

จะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ ห้องโรงละครหลัก ทา่นที่ทานอาหารรอบแรกจะได้ชมการ

แสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 

** ค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษทลูกคา้ตอ้งทำการจองเพิ่มเติมบนเรือสำราญ 

ค่าใช้จา่ยเป็นไปตามมื้ออาหารและราคาทีเ่รือกำหนด 

สิ่งทีต้่องเตรียม  ยาประจำตวั สำหรับทา่นที่มโีรคปะจำ ควรนำยาติดตัวไปด้วย สำหรับยาสามญั หัวหน้าทัวร์

จะเตรียมไปให้บริการ 

 อปุกรณ์อาบน้ำ ของใช้สว่นตัว,ชดุวา่นน้ำสำหรับท่านทีจ่ะเล่นน้ำ   

 Universal adaptor, สายชาร์ทโทรศัพท ์

 การเตีรยมกลอ้ง ควรเตรียมกล้องและอุปกรณ์ต่างๆไปให้พอเพียง เพราะทีต่่างประเทสราคา

แพง หรือคุณภาพไมด่ ี

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้

นำขึ้นและลงเรือ 

• ทางเรือใชม้าตรการตามหลกัเดียวกันกับเคร่ืองบิน 

• ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลติร 

• Power Bank นำใสก่ระเปา๋พกพาเทา่น้ัน หา้มนำโหลดลงกระเปา๋เดินทาง 

• เคร่ืองดื่มทกุชนิดทั้งที่ม ีและไม่มีแอลกอฮอล์ 

• ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เน้ือสตัว์ 

• อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 

http://www.cnn.com/weather
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เคร่ืองแต่งกาย • หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ำที่หอ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญ

ทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกาย

ให้สุภาพเรียบร้อยหรือกึ่งทางการได ้

• เสื้อผา้ทีเ่ตรียมไว้สำหรับเดนิทาง ควรเตรียมเสื้อผา้สบายๆรองเทา้สวมใสส่บาย แวน่กันแดด 

ร่มพับประเปาเดินทางน้ำหนักไม่ควรเกิน 20 กิโลกรัมต่อ1 ท่าน หากนำ้หนักเกินกวา่ที่กะ

หนดไว้ ทางสายการบินจะเรยีกเกบ็คา่น้ำหนักเพิ่มประมานกิโลกรัมละ 400-500 บาท ควร

ตรวจดปู้ายชื่อทกุคร้ัง เน่ืองจากการส่งกระเป๋าไปตามหอ้งพักจะดปู้ายผูกกระเปา๋เปน็หลัก 

 

 
 
 

ข้ันตอนการข้ึน–ลง เรือสำราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก นำพาสปอร์ต เชค็อินได้ที่ เคาน์เตอร์เชค็อิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้

แทนกุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการข้ึนและลงเรือในท่าเรือถดัๆไป  

 

หากกรณีการ์ดสูญหายกรุณาติดต่อแจง้ทาง Reception 

2. นำสัมภาระ ผา่นพิธกีารเอก็ซเรย์ เช่นเดียวกบัการเดินทางที่สนามบิน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ทางเรือลำเลียงใหไ้ปใหถ้ึงห้อง

ส่วนตวัของทกุทา่น หรือทา่นที่สะดวกจะถอืกระเป่าข้ึนไปเองก็สามารถทำได้ (อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการ

ลำเลียงสัมภาระสู่หอ้งพักของท่าน) 

3. นำพาสปอร์ต ใบ ตม. ผา่นพธิีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกบัการเดินทางออก โดยสาร 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจา้หน้าทีเ่รือจะเกบ็พาสปอร์ตของทา่นไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมนำการ์ดหอ้งพักท่านรูด

กับเคร่ืองบันทกึ เพื่อยืนยันวา่ท่านไดเ้ป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสำราญ 

5. สามารถไปทีห่้องพกัของทา่นได้ทันท ีหรือจะใหบ้ริการหอ้งอาหารบุฟเฟ่ในทันทีที่ข้ึนเรือสำราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อม

อพยพหนีภัยฉกุเฉินที่อยูด่้านหลังประตหู้องพกัของทา่น 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทาง จะมกีารซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสญัญาณดังข้ึน ให้ไปตามจดุที่ระบุไวใ้น 

Cruise Card โดยเจา้หน้าทีจ่ะแจ้งให้หยิบเสือ้ชชูีพที่มีพอดีกบัผู้พักในหอ้งพักไว้ดว้ยหรือไม่แลว้แต่กรณีไป 

ข้ันตอนการชำระค่าใช้จ่าย และรับพาสปอร์ตคืน 

 

1. คืนสดุทา้ยของการเดินทาง นำคีย์การ์ดห้องพักของท่าน แจ้งชำระคา่ใช้จ่าย ที่ Reception จากน้ันเจ้าหน้าที่จะแจ้ง

ยอดค่าใช้จา่ยที่ใช้ไปทั้งหมดซ่ึง ทา่นสามารถชำระเป็นเงินสด หรือบตัรเครดิต 

**กรณีชำระบัตรเครดติ อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงือ่นไขที่เรือกำหนด** 
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2. ก่อนวันสุดทา้ยทีเ่รือสำราญจะเทียบทา่ จท่านสามารถแจ้งรับพาสปอร์ตไดท้ี่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุด

และเวลาที่รับหนังสอืเดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

กรณีลกูค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังน้ี 

เมื่อเรือเร่ิมล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท ์และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี 
WIFI แบบ Satellite ให้บริการ อตัราค่าบริการ 1 user / 1 เคร่ือง ไมส่ามารถแชร์สญัญาณกับเคร่ืองอื่นได้ 

สงวนสิทธิ์อตัราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอกีคร้ังกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สญัญาณ
บางพ้ืนทีอ่าจไมเ่สถียร ส่วนใหญ่บริเวณหอ้งอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสญัญาณมากกว่าในหอ้งพัก) 

 
 

PACKAGE UNIT GDR — SINGAPORE DESCRIPTION 

STANDARD 

1 Night SGD19 

- Connect to the Internet at basic speeds in an affordable manner. 

- Allows 2 devices simultaneously for the whole voyage. 
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. 
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. 
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กรณีที่ท่านเลอืกใช้ Pocket wifi หรือซิมทีใ่หบ้ริการสญัญาณอินเตอร์เนต็สามารถเลอืกเปิดใช้ไดต้ามประเทศที่

เดินทาง โดยวันปกตเิรือจะล่องใกลช้ายฝ่ังซ่ึงสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแตห่ากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ำสากลจะไม่
สามารถใช้งานในลักษณะน้ีได ้

 


