
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ CRUISE GNTING DREAM 3D2N MAR19-BOTH-W09 

 

Superb Cruise ! Genting Dream  
สงิคโปร-์กัวลาลัมเปอร(์มาเลเซยี)-สงิคโปร ์3 วัน 2 คนื 

โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

 

ความพเิศษของรายการ 
⧫ รวมตัว๋เครือ่งบนิไป/กลบัแลว้ น้ําหนักกระเป๋า 20 กก. (ไมร่วมอาหาร) 
⧫ รถโคช้รับ/สง่สนามบนิ –ทา่เรอื – CITY TOUR SINGAPORE  
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⧫ มไีกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรด์แูลอํานวยความสะดวก ⧫ รวมประกนัภยัการเดนิทาง  

 โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
 
 

 
 

 

 

 

 

ราคานีไ้มร่วม คา่ภาษีทา่เรอื/ทปิไกดท์อ้งถิน่/คนขบั 2,250 บาทตอ่ทา่น ชําระที่

สนามบนิดอนเมอืงกอ่นขึน้เครือ่ง และไมร่วมคา่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 

21 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่

คนื สําหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป  

พเีรยีดเดนิทาง :  
 

31 ต.ค-2 พ.ย. 61 
เรอืออก 21.00 

7-9 พ.ย. 61 
เรอืออก 21.00 

14-16 พ.ย.61 
เรอืออก 21.00 

19-21 ธ.ค. 61 
เรอืออก 23.59 

9-11 ม.ค. 62 
เรอืออก 21.00 

23-25 ม.ค. 62 
เรอืออก 23.59 

13-15 ก.พ. 62 
วนัวาเลนไทน/์/ เรอืออก 23.59 

27 ก.พ.-1ม.ีค.62 
เรอืออก 23.59 

6-8 ม.ีค.62 
เรอืออก 21.00 

27-29 ม.ีค. 62 
เรอืออก 23.59 

- - 

 

** กรุป้ทีเ่รอืออก 23.59 ทางบรษิทัมรีถพาทา่นไปเทีย่วชมมารนีา่เบยแ์ซนด์
ระหวา่งรอเช็คอนิตอน 19.00 *** 
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วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– (ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์)   
 

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

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

07.40 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL100 

11.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง

สงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึง่ (เวลาทอ้งถิน่

เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง **อสิระอาหารทีท่ ีส่นามบนิ  CHANGI ตามอธัยาศยั** 

  นําคณะเดนิทางสูท่า่เรอื MARINA BAY CRUISE CENTER 

61 Marina Coastal Drive, สงิคโปร ์018947 

 

 

16.00/19.00 น. นําคณะทา่น REGISTER ณ. ทา่เรอื Marina Bay Cruise Center        
จากนัน้นําทา่นเชค็อนิข ึน้เรอืสาํราญ Genting Dream  เรอืสาํราญในตระกลูของ Dream Cruise สรา้งขึน้ 

                     และนําลงทะเลลอ่งใน ปี 2016 มคีวามใหญ่โตถงึ 150,659 ตนั มคีวามสงูถงึ 19 ชัน้และจุผูโ้ดยสารทัง้หมด 

3,352 คนและลกูเรอือกี 2,016 คน มจํีานวนหอ้งพักทัง้หมด 1,674 หอ้งและ หอ้งพักแบบสวที 142 หอ้ง 

เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในทกุระดบันอกจากความใหญแ่ละความจุแบบอลงัการแลว้ ยังมา

พรอ้มกบัความบันเทงิและรา้นอาหารมากมายใหค้ณุไดล้ ิม้ลองแบบนับไม่ถว้นเลยทเีดยีว 

 

*** กอ่นเวลาเรอืสําราญออกจากทา่ขอเชญิทกุทา่นรว่มกจิกรรมซอ้มจดุรวมพลกรณีฉุกเฉนิ ‘Muster Drill’ ซึง่ 

เป็นหนึง่ในกฎการเดนิเรอืสากลโดยเมือ่มปีระกาศจากทางเรอืใหทุ้กทา่นไปยงัจดุรวมพลตามที ่

กําหนดไวบ้นบตัรขึน้เรอื (SeaPass) ของทา่น***  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  หอ้งอาหารหลกั จากทีโ่ชวอ์ยู่บนบัตร Cruise Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทาน

ทีห่อ้งอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาต ิไดต้ามอัธยาศยั หลงัจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชว ์
  หลกั (ทา่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งทําการจองรอบโตะ๊ทีB่ox Office ซ ึง่ตัง้อยู่โซน Lobby 

ชัน้ 6) และดนตรสีดตามบารต์า่งๆทัว่ทัง้ลําเรอื และพักผอ่นตามอัธยาศยั(หลงัจากเรอืลอ่งออกสูน่า่นนํา้

สากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษจีะเปิดใหบ้รกิารรวมท ัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย ) 
*** Casino ใหบ้รกิารหลงั 24.00 น.*** 

*ทา่นสามารถรบัประทานอาหารอย่างอสิระไดต้าม หอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี้* 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรอืสาํราญ 

 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 
ของเรอื 

 

 

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

21.00/23.59  น. ***** เรอืออกเดนิทางสูน่า่นนํา้สากล มุง่สูป่ระเทศมาเลเซยี ***** 
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วนัทีส่อง ทา่เรอื พอรต์คลงั ประเทศ มาเลยเ์ซยี   
 

07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืสาํราญ 

       กจิกรรมตา่งๆของเรอื ตามอัธยาศยั (กจิกรรมตามทีร่ะบุในรายการ NAVIGATOR) 

10.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื พอรต์คลงัประเทศมาเลเซยี สาํหรับทา่นทีทํ่าการจอง

ทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวก

เดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถ ลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง ณ บรเิวณทา่เรอื พอรต์คลงั
จะมบีรกิาร แทก๊ซี ่จากทา่เรอืเขา้ไปในตวัเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดทีไ่ม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรม

ตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วันโดยสามารถดไูดจ้าก Dream Daily ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะ
ไดร้ับในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น 

 

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. *** 

 

21.00 น.  เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืพอรต์คลงัประเทศมาเลเซยี ทา่นสามารถทานอาหารเย็นได ้ ณ หอ้งอาหาร

หลกัทีแ่สดงอยู่ในบตัร  Cruise Card ของทา่นตามเวลาจองของทา่นวา่จะเป้่นรอบ 17.00 หรอื 

20.00 น. หลงัจากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

22.00 น. เรอืจะมแีทก๊กระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํา 
  กระเป๋าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานนําลงไปทีท่า่เรอืในวันรุ่งข ึน้   

(ส ิง่ของทีท่า่นจําเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื)** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋า

เดนิทางลงดว้ยตนเองไม่จําเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก ** 
 

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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วนัทีส่าม  (ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์)  - ชมเมอืงสงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 
 

07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืสาํราญ 

11.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมารน่ีาเบย ์ครูสเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์ หลงัจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พธิีการ
ตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลงัจากนัน้  

 

** กรุณาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

 ทมีงานทวัรท์ ีส่งิคโปร ์รอรบัทุกทา่นเดนิทางไปชมเมอืงสงิคโปร ์มรีถโคช้และไกดบ์รกิาร 

 จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวน

ทีใ่หญ่ที่สุดบนเกาะสงิคโปร์ ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาตขิอง 

Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมีทางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super 

tree  คู่ทีม่ีความสงูเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ําหรับใหผู้ท้ีม่าเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูข ึน้ 50 เมตร  บนยอดของ 

Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิตสํ์าหรบั Super 

Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัตศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ทําเนยีบรฐับาล 

ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซ ึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภา

ของสงิคโปร ์ ปจัจบุนัเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้น

ชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความสมัพันธไมตรีกับ

ประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก นําทา่น ถา่ยรูปคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์

ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้คร ึง่สงิโตคร ึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารนิา่ มทีศันยีภาพทีส่ายงาม โดยมี

ฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ 

ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมนํ่า้สงิคโปร ์

 รถโคช้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ลา่สดุ จะถูกนํามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ 

ทีต่ัง้อยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุลําจะ ตอ้งมาผ่านที ่ท่าเรือของสงิคโปรน์ี้
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เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้่าเป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่

เรยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

20.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL105 

22.05 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

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

*** หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุ เหลอื ไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน นบัถงึวนัเดนิทางกลบั เทา่น ัน้ *** 

ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการขึน้โดยเจา้ทีเ่รอื ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้โดยเฉพาะ พาสปอรต์ตา่งดา้ว 

“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา หากมี

การปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 

 

 

 

 

 

 

Inside 
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      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 

จอง 10 ทีแ่รกในแตล่ะพเีรยีด ลดทนัททีา่นละ 1,500.- 

จากราคาในตาราง 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่ทา่นละ 

ราคาทารก 

ตํา่กวา่ 2 

ขวบ 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ทา่น

ละ 

หอ้ง 

INTERIOR 

ISS/ISA 

ไมม่หีนา้ตา่ง 

หอ้ง 

OCEAN 

VIEW 

OSS/OSA 

มหีนา้ตา่ง 

หอ้ง 

BALCONY มี

ระเบยีง 

 BSS / BSA 

มหีนา้ตา่ง 
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**** โปรแกรมนีไ้มม่รีาคาเด็ก **** 

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.- 

SL100 

0740-1120 

SL105 

2030-2205 

27-29 ม.ีค. 62 13,999.- 15,999.- 17,999.- 9,500.- 6,900.- 
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*** เขา้พกัเป็นทา่นที ่3-4* ในหอ้งราคาเทา่ราคาผูใ้หญ ่*** 

** หอ้ง OCEAN VIEW  พกัไดไ้มเ่กนิ หอ้งละ 2 ทา่น ** 

**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

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

dream/interior-stateroom/en 

ราคานีไ้มร่วม คา่ภาษีทา่เรอื/ทปิไกดท์อ้งถิน่/คนขบั 2,250 บาทตอ่ทา่น ชําระที่

สนามบนิดอนเมอืงกอ่นขึน้เครือ่ง และไมร่วมคา่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 

21 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่

คนื สําหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป  

 
เง ือ่นไขการจอง มดัจําทา่นละ 5,000 บาท 

 

*** เมือ่ชําระคา่มดัจําแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

 

***ขอความกรณุาสง่สําเนาพาสปอรต์และชําระมดัจําภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากทําการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวดเร ือ่ง

กําหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 
 

อตัรานีร้วม   

http://vr.dreamcruiseline.com/genting-dream/interior-stateroom/en
http://vr.dreamcruiseline.com/genting-dream/interior-stateroom/en
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 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุป๊)  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการ  
 หอ้งพักบนเรอืสาํราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชาํระเงนิ) 

 อาหารบนเรอืสาํราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), 
 กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืสาํราญ ทีไ่ม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  

 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิข ึน้ระหว่างวัน

เดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

 

อตัรานีไ้มร่วม   

 ราคานีไ้มร่วม คา่ภาษีทา่เรอื/ทปิไกดท์อ้งถิน่/คนขบั 2,250 บาทตอ่ทา่น ชาํระทีส่นามบนิดอนเมอืงกอ่นขึน้เครือ่ง 

และไม่รวมคา่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื สาํหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ 

SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื สาํหรับหอ้ง Suite หรอืสงูข ึน้ไป  

 คา่ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
 ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจของลกูคา้ 
 คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืสาํราญเพิม่เตมิทีไ่ม่รวมใน PKG เรอืสาํราญ 

 คา่ WIFI บนเรอื เร ิม่ตน้ทีค่นิละ 19 SGD 
 อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ (คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั) 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใด 

ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บั
ทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 
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3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  
 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทุกกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. สาํหรับเด็กอายุตํา่กว่า 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ ึน้เรอื 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลบั 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่  

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงหรอืข ึน้เรอื 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ ลอ่งเรอืสําราญ Genting Dream 

ศลุกากร ประเทศสงิคโปร ์อนุญาต ใหนํ้า บหุรี ่1 ซอง/ทา่น และสรุา 1 ลติร / ทา่น เขา้ประเทศ และ

ไมอ่นุญาตใหนํ้าหมากฝร ัง่เขา้ประเทศ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบจะถกูยดึทันท ี และหา้มนํา

สิง่ของผดิกฎหมายเขา้ประเทศมบีทลงโทษทีแ่รงมาก 

บตัรเดรคติ การใชจ้่ายบนเรอืสาํราญสว่นใหญ่ใชจ้่ายเป็นเงนิสกลุ SGD  ซ ึง่สามารถทํารายการผ่านบัตรเครดติที่

ไดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับัตร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

อณุหภมู ิ กรุณาเชค็กบัเจา้ทีอ่กีครัง้หนึง่ หรอืที ่www.cnn.com/weather  หรอืที ่กรมอุตุวทิยา 02-3994012 

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงในแตล่ะวัน 

http://www.cnn.com/weather
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ตามเขตน่านน้ําแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสอืพมิพป์ระจําวันบนเรอื หรอื

ประกาศจากทางเรอื (เวลาทอ้งถิน่ของสงิคโปรเ์ร็วกว่าประเทศไทย1ชัว่โมง) 

สกลุเงนิ   อัตราแลกเปลีย่นประมาณ 25.00=1 เหรยีญสงิคโปรด์อลลา่ร ์ ทา่นสามารถแลกเงนิไดท้ีแ่หลง่แลก

เงนิทัว่ไป หรอืแลกไดท้ีส่นามบนิ 

กระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟ้าเหมอืนกบัไทยคอืประมาณ220-240 โวลต ์เตา้เสยีบปลั๊ก มทีัง้แบบ 3ขาแบน,2-

ขาแบน ดัง้นัน้ควรเตรยีม หัวปลั๊กหรอือะแดปเตอรซ์ ึง่เป็นแบบหัวใหญ่(Travel Universal Adaptir) 

ทมีขีายอยู่ตามรา้นอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืสาํราญสว่นใหญ่ใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  นํา้ด ืม่ บนเรอืมบีรกิารน้ําดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด/วนั 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบุฟเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและเวลาเป็นไป

ตามทีเ่รอืกําหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวัน เย็น คํา่จนถงึดกึใหบ้รกิาร สบัเปลีย่นกนัตาม

มือ้อาหารตลอดทัง้วนั หรอืมือ้อาหารเย็นทา่นอาจเลอืกรับประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอาหาร

หลกัทีจ่ะมรีะบุไวใ้น cruise card ของทกุทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์บัการชมการ

แสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ทา่นทีท่านอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหาร

รอบสองชมการแสดงรอบหลงั 

** คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิม่เตมิบนเรอืสาํราญ 

คา่ใชจ้่ายเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืกาํหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ยาประจําตวั สาํหรับทา่นทีม่โีรคปะจํา ควรนํายาตดิตวัไปดว้ย สาํหรบัยาสามัญ หวัหนา้ทวัรจ์ะ

เตรยีมไปใหบ้รกิาร 

 อปุกรณอ์าบน้ํา ของใชส้ว่นตวั,ชดุว่านน้ําสาํหรบัทา่นทีจ่ะเลน่น้ํา   

 Universal adaptor, สายชารท์โทรศพัท ์

 การเตรียมกลอ้ง ควรเตรยีมกลอ้งและอุปกรณ์ตา่งๆไปใหพ้อเพยีง เพราะทีต่า่งประเทสราคา

แพง หรอืคณุภาพไม่ด ี
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สิง่ทีไ่มอ่นญุาตให้

นําขึน้และลงเรอื 

 ทางเรอืใชม้าตรการตามหลกัเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจุไม่เกนิ 100 มลิลลิติร 

 Power Bank นําใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน้ หา้มนําโหลดลงกระเป๋าเดนิทาง 

 เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไม่มแีอลกอฮอล ์

 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนื้อสตัว ์

 อาวุธ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย  หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหารหลกั ตามธรรมเนียมเรอืถอืเป็นการเชญิทาน

อาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรอืจงึขอความรว่มมอืทา่นแตง่กายให ้

สภุาพเรยีบรอ้ยหรอืก ึง่ทางการได ้

 เสือ้ผา้ทีเ่ตรยีมไวส้าํหรับเดนิทาง ควรเตรยีมเสือ้ผา้สบายๆรองเทา้สวมใสส่บาย แวน่กนัแดด รม่

พับประเปาเดนิทางน้ําหนักไม่ควรเกนิ 20 กโิลกรัมตอ่1 ทา่น หากน้ําหนักเกนิกวา่ทีก่ะหนดไว ้

ทางสายการบนิจะเรยีกเก็บคา่น้ําหนักเพิม่ประมานกโิลกรัมละ 400-500 บาท ควรตรวจดปู้าย

ชือ่ทกุครัง้ เนื่องจากการสง่กระเป๋าไปตามหอ้งพักจะดปู้ายผกูกระเป๋าเป็นหลัก 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืสําราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะไดร้ับ Cruise Card ทีจ่ะใช ้

แทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถดัๆไป  
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หากกรณีการด์สญูหายกรุณาตดิตอ่แจง้ทาง Reception 

2. นําสมัภาระ ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางทีส่นามบนิ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้ง

สว่นตวัของทกุทา่น หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอืกระเป่าข ึน้ไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการ

ลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. นําพาสปอรต์ ใบ ตม. ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการเดนิทางออก โดยสาร 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเกบ็พาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวนัเดนิทางกลบั พรอ้มนําการด์หอ้งพกัทา่นรูดกบั

เครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปินี้ ของเรอืสาํราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดท้นัท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบุฟเฟ่ในทนัททีีข่ ึน้เรอืสาํราญ กรุณาศกึษาจดุซอ้ม

อพยพหนีภยัฉุกเฉนิทีอ่ยู่ดา้นหลงัประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทาง จะมกีารซอ้มอพยพหนภียั หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดงัขึน้ ใหไ้ปตามจุดทีร่ะบุไวใ้น Cruise 

Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่ีพอดกีบัผูพ้กัในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไม่แลว้แตก่รณีไป 

ข ัน้ตอนการชําระคา่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําคยีก์ารด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชาํระคา่ใชจ้่าย ที ่Reception จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอด

คา่ใชจ้่ายทีใ่ชไ้ปทัง้หมดซึง่ ทา่นสามารถชาํระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีชาํระบัตรเครดติ อัตราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืกําหนด** 

 

2. กอ่นวนัสดุทา้ยทีเ่รอืสาํราญจะเทยีบทา่ จทา่นสามารถแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จุดและ

เวลาทีร่ับหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 
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กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเร ิม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศพัท ์และ Internet ของทา่นจะไม่สามารถใชง้านได ้ทางเรอืจะม ีWIFI 
แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไม่สามารถแชรส์ญัญาณกบัเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรุณาเชค็ราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กบัเจา้หนา้ทีบ่นเรอื (สญัญาณบาง

พืน้ทีอ่าจไม่เสถยีร สว่นใหญ่บรเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกว่าในหอ้งพกั) 
 

 

PACKAGE UNIT GDR — SINGAPORE DESCRIPTION RECOMMENDED 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. 
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 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. 

 

  
กรณีทีท่า่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศที่

เดนิทาง โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวันทีเ่รอืลอ่งน่านน้ําสากลจะไม่สามารถ

ใชง้านในลกัษณะนี้ได ้

 


