
 

 

 รหัสโปรแกรม : GOH Dream cruises สิงคโปร-เรดัง 4 D  
-ลองเรือเสนทาง สิงคโปร – เรดัง – สีหนุวิลล – แหลมฉบัง 
-ราคารวมรถรับสง กรุงเทพ-แหฉมบัง 
-ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ 
-อาหารบนเรือทุกม้ือ (ยกเวนหองอาหาพิเศษ) 
 -กิจกรรมสันทนาการตางๆบนเรือ (แบบไมตองชําระเงินเพิ่ม) 
 -หองพักบนเรือสําราญตามแบบ ท่ีทานไดทําการจอง 
 

 

 + + +  
8 – 11 กันยายน 2562 
13 - 16 ตุลาคม 2562 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

*** นัดพบท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 05.00 น. 
อาคารผูโดยสารขาออก ช้ันท่ี 4 ประตู 2 โรล C,D สําหรับการบินไทย 

อาคารผูโดยสารขาออก ช้ันท่ี 4 ประตู 2 โรล M สําหรับสายการบินสิงคโปร 

     
** มีเจาหนาท่ีคอยตอนรับ ** 

วันเดินทาง จุดหมาย
ปลายทาง 

โดยเท่ียวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงท่ีหมาย 

8 กันยายน 2562  BKK - SIN TG403 08.00 11.15 

วนัที� 1    สนามบนิสวุรรณภูม ิ– ตอ้นรับสู ่ประเทศสงิคโปร ์-ท่าเรอื มารน่ีา เบย ์ครูสเซนเตอร ์



 

 

     13 ตุลาคม 
2562 

SQ973 09.40 13.05 

น้ําหนักกระเป�า 30 กก /ทาน*  (TG) 
น้ําหนักกระเป�า 20 กก /ทาน*  (SQ) 

 
08.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สูสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร ดวย 
  เท่ียวบิน TG403 มีอาหารรอนบริการบนเคร่ืองบิน 
 
09.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สูสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร ดวย 
  เท่ียวบิน SQ973 มีอาหารรอนบริการบนเคร่ืองบิน 
 
11.15 น.(TG) เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร  
13.05 น.(SQ)    เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร 
 

เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง  กรุณาปรับ 
  เวลาใหเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมายหลังจากผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและรับ 
  กระเป�าแลวเดินทางโดยจัดรถโคชมารับจากสนามบิน 

 
นําทานเดินทางสู ทาเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  เพื ่อทําการ

เช็คอินข้ึนเรือ  
การเดินทางจากสนามบินชางงี ไปที่ทาเรือมารีนา เบย ครูสเซนเตอร สามารถเดินทาง

ดวย Taxi,  
จากสนามบินใชเวลาประมาณ 30 นาที คาใชจายประมาณ SGD20 (500บาท)  
 
(ทานควรมาถึงทาเรือเพื่อเช็คอินเขาเรือกอนอยางนอย 3 ช่ัวโมง)  



 

 

 
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 
 
ทําการติด Tags กระเป�าและโหลดสัมภาระของทุกทานขึ้นเรือสําราญ ทุกทานจะผาน 
จุดแสกนสัมภาระ จากน้ัน 
ลูกคานําต๋ัวเรือเช็คอินและรับ Cruise Card และผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองจากน้ัน
ข้ึนสูเรือสําราญ 

 
17.00 น. เรือลองออกจากทาเรือมารีนา เบย ครูสเซนเตอร ประเทศสิงคโปร   

 

                       
    

ทุกทานจะตองเขารวมการซอมระบบรักษาความปลอดภัยของทาเรือตามกฏของการ
 ลองเรือสากล  

1 ช่ัวโมงกอนเรือออกเดินทาง หลังจากน้ันทานสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ 
หองอาหารหลัก จากท่ีโชวอยูบนบัตร Cruise Card ของทาน หรือเลือกรับประทานท่ี
หองอาหาร บุฟเฟ�ต นานาชาติ ไดตามอัธยาศัยหลังจากน้ันชมการแสดงท่ีหองโชวหลัก(ทานท่ีจะ
ชมโชวจะตองทําการจองรอบโตะท่ี Box Office ซ่ึงต้ังอยูโซน Lobby ช้ัน 6) และดนตรีสดตาม
บารตางๆท่ัวท้ังลําเรือและพักผอนตามอัธยาศัย หลังจากเรือลองออกสูนานน้ําสากลแลวรานคา
ปลอดภาษี จะเปดใหบริการรวมท้ังในสวนของคาสิโนอีกดวย 

 
 



 

 

ทานสามารถเขารวมสนุกกับกิจกรรมตางๆท่ีทางเรือเตรียมไวใหตลอดท้ังทริปจาก  
Dream Daily หนังสือพิมพประจําวันท่ีมีรายละเอียดกิจกรรมในแตละวันท่ีหองพัก 
ของทาน 

 
ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารท่ีเรือเตรียมไวให ดังน้ี 

*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 
** หองอาหาร Dream 
Dining 
(Walk-in open seating) 

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยูท่ีช้ัน 7 และ ช้ัน 
8 ของเรือ 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

เชา            ทานสามารถรับประทานอาหารเชาอยางอิสระไดตามหองอาหารท่ีเรือเตรียมไวให 
ดังน้ี 
*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบ Buffet ซ่ึงต้ังอยู บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 

วนัที�  2        ท่าเรอืเรดงั ประเทศมาเลเซยี  



 

 

 
** หองอาหาร Dream 
Dining 
(Walk – in open seating) 

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยูท่ีช้ัน 7 และ ช้ัน 
8 ของเรือ 
 

 

 
 
11.00 น. เรือสําราญจะจอดท่ี เรดัง ประเทศ มาเลเซีย  

ทุกทานสามารถเลือกโปรแกรมอิสระ โดยทัวรสวนใหญท่ีเกาะเรดัง จะเปนกิจกรรมดําน้ํา 
ซ่ึงจะจัดไวใหลูกคาไดเลือกใชบริการเพิ่มเติมได ลูกคาสามารถซ้ือทัวรเสริมบนฝم�งไดโดยติดตอ
ท่ีโตะ Shore Excursion   ช้ัน 6 กลางลําเรือ, หรือ 

 
   

1. ทานสามารถอยู และพักผอนอยางอิสระบนเรือสําราญไดหองพัก ทางเรือมี
กิจกรรมและรานอาหารตางๆบนเรือเปดใหบริการ ตามปรกติ 

2. ทานใดสะดวกลงไปเดินเลนแถวทาเรือเรดังก็สามารถทําไดเน่ืองจากตรงจุดท่ีเรือ
เล็กจอดจะมีชายหาดและรานคาตางๆใหเดินไดทางเรือสําราญจะมีเรือเล็กใหบริการว่ิง ไป-
กลับ ทุกๆ 30นาที ตลอดท้ังวัน เรือแนะนําเวลา กลับมาท่ีเรือ อยางชา เวลา 18.00 น. เพื่อท่ี
ทุกทานจะพรอมท่ีจะรับประทานอาหารเย็น 



 

 

** ตัวอยาง ทัวรเรดัง จะเปนทัวรพาไป Scuba Driving แบบไมลึกพาไปดําน้ําในจุดท่ี
ปะการังสวยท่ีสุดในเกาะเรดังและเหมาะสําหรับทานท่ีฝกหรือเพิ่งจะดําน้ําระยะเวลาในการดําน้ํา 2 
ชัวโมง ซ่ึงจะมีอุปกรณใหบริการรวมถึงวีดีโอแนะนําและเตรียมตัวกอนลงดําน้ํา (ทานจะตองแนใจวา
สุขภาพทานแข็งแรงพรอมท่ีจะรวมกิจกรรมดําน้ําทัวรน้ีไมเหมาะสําหรับสตรีมีครรภ และเด็กอายุต่ํา
กวา 8 ป เด็กอายุระหวาง 8-11 ปตองอยูในความดูแลของผูปกครอง) ** 

 

              
โปรแกรมและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดจากทางเรือสําราญโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหองอาหารท่ีทางเรือจัดให  
หลังจากน้ัน ทานสามารถรับชมการแสดงท่ีหองโชวหลัก(กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนา) หรือ
ดนตรีสดตามบารตางๆท่ัวท้ังลําเรือ  หลังจากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย 

 
20.00 น. เรือลองออกจากทาเรือเรดัง ทานสามารถรับประทานอาหารเย็นไดท่ีหองอาหารหลักท่ี
แสดงอยูในบัตร Cruise Card  ของทาน หลังจากน้ัน ดูการแสดงโชวท่ีหองโชวหลักช้ัน 7 หลังจาก
น้ัน   พักผอนตามอัธยาศัย 
 
 
 
เชา,กลางวัน ทานสามารถรับประทานอาหารเชาอยางอิสระไดตามหองอาหารท่ีเรือเตรียมไวให  
 
*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบ Buffet ซ่ึงต้ังอยู บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 

 

วนัที� 3      ท่าเรอืสหีนุวลิล,์ ประเทศกมัพูชา 



 

 

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

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยูท่ีช้ัน 7 และ ช้ัน 8 
ของเรือ 
 

 
12.00 น. เรือจอดเทียบทาเรือ สีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา อีกหนึ่งจุดหมายปลายที่มีของขาย
มากมายและเต็มไปดวยนักทองเที่ยวแบบแบ็คแพค สามารถเยี่ยมชมวัดใหญประจําเมืองที่เปนศูนย
รวมจิตใจของคนภายในเมืองได สําหรับทานที่ทําการจองทัวรบนฝم�งกับทางเรือ พนักงานจะแจงเวลา
ออกจากเรือและสถานท่ีนัดพบบนเรือ  สวนทานท่ีสะดวกเดินทางทองเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลัง
เวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมง    

 
 
 
 
 
 
ทานใดสะดวกลงไปเดินเลนแถวทาเรือสีหนุวิลล ก็สามารถทําไดแตทางเราแนะนําใหซ้ือ
ทัวรกับทางเรือในทาน้ี เน่ืองจากแถวทาเรือไมคอยมีสถานทีทองเท่ียวนัก เรือแนะนํา
เวลากลับมาท่ีเรือ อยางชา 1 ช่ัวโมงกอนเรือออก เพื่อท่ีทุกทานจะพรอมท่ีจะรับประทาน
อาหารเย็น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหองอาหารท่ีทางเรือจัดให  
หลังจากน้ัน ทานสามารถรับชมการแสดงท่ีหองโชวหลัก(กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนา) หรือ
ดนตรีสดตามบารตางๆท่ัวท้ังลําเรือ  หลังจากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย 
 

เรือจะมีใบแจง สถานที่และเวลาที่หองพักของทานเพ่ือใหทานรับหนังสือเดินทางคืน 



 

 

ชวงค่ํา  เรือจะมีแท็กกระเป�าและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ใหทานนํา
 กระเป�าเดินทางของทานวางไวหนาหองเพื่อใหพนักงานนําลงไปท่ีทาเรือในวันรุงข้ึน (สิ่งของท่ี
ทานจําเปนตองใชระหวางวันใหทานแยกใสในกระเป�าถือ) 
 

* ถาทานใดมีความประสงคจะถือกระเป�าเดินทางลงดวยตนเองไมจําเปนตองวางไวท่ี
หนาหองพัก*  

 
20.00 น. เรือลองออกจากทาเรือสีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา   
  ทุกทานตองเคลียรคาใชจาย เชน คาทิปพนักงานบนเรือ, คาwifi, คาแพ็คเก็จเครื่องด่ืม 
ฯลฯ โดยนําบัตร Cruise Card  ของทานไปติดตอที่ Reception ชั้น 6  สามารถชําระดวยบัตร
เครดิต หรือเงินสด สกุลเงินสิงคโปร ดอลลาห 
 
 
เชา    ทานสามารถรับประทานอาหารเชาอยางอิสระไดตามหองอาหารท่ีเรือเตรียมไวให  
*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบ Buffet ซ่ึงต้ังอยู บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 
** หองอาหาร Dream 
Dining 
   (walk-in open seating) 

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยูท่ีช้ัน 7 และ ช้ัน 
8 ของเรือ 

 
10.00 น. ถึงทาเรือแหลมฉบัง /กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
             **หลังจากทุกทานลงจากเรือจะผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าเดินทาง 

ของทานดานลางหลังจากน้ัน พาทานเดินทางดวยรถโคชกลับกรุงเทพมหานครโดยปลอดภัย** 
 

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระกอนออกจากทาเรือ* 
   
 

วนัที�  4      ท่าเรอืแหลมฉบงั/กรุงเทพฯ ประเทศไทย 



 

 

 
   
 
 
 
 

กิจกรรมบนเรือ 

 
 
 

** ราคาหองพักแบบพัก 2 ทานตอหอง ** 
8 – 11 กันยายน 2562 / 13 -16 ตุลาคม 2562 

ราคาบาท / ทาน ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3-4 
หองพักแบบไมมีหนาตาง 18,900 18,900 14,500 

หองแบบมีหนาตาง 20,900 20,900 15,500 
หองพักแบบมีหองระเบียง 21,900 21,900 16,500 

 
**โปรดตรวจสอบหองพักกับเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการจอง** 



 

 

   
             Inside Room                                Ocean view Room                              
Balcony Room 
 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทันที หลังจากไดรับการยืนยันหองพัก 
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแลว เก็บคาใชจายเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับระยะเวลาในการจองและจํานวน

หองวางบนเรือ 
หมายเหตุ 
1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหข้ึนเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอยางต่ํา 6 เดือน 7วัน) 
3. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกคร้ัง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวัน
เดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง
ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน, การ
เปล่ียนแปลงโปรแกรมการทองเท่ียวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยใน
การเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

8. ในโปรแกรมเวลาท่ีใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบ
กอนเดินทางอีกคร้ัง 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. หองพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบหองพักท่ีทานไดทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. คาภาษีทาเรือ 
4. คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดแบบหมูคณะ  
5. รถรับสงสนามบินชางงี-ทาเรือ 
6. รถรับสงจากทาเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพ 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทิปส SGD 21 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Inside, Ocean view, Balcony และ SGD 26 

ตอคนตอคืน สําหรับหอง Suite หรือสูงข้ึนไป 
2.  คาทัวรเสริมบนฝم�งตามเมืองตางๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษท่ีทานส่ังเพิ่มเติมกับทางเรือ 
4. คาแพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 

   5. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
7. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 
 

เงื่อนไขการใชบริการ 



 

 

1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนําเท่ียว 
2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ท้ังส้ิน 
3. การชําระคาบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย
ตางๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 
4.2 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไม
สามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และ
คาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศทองเท่ียว
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ี
เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง  
4.4 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือ 
  



 

 

 
 
 
 

หนังสือเดินทาง
และวีซา 

  ตรวจสอบใหแนใจหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลืออยางนอย 180 วันกอน
การเดินทาง 

  ประเทศท่ีคุณจะเดินทางอาจตองทําวีซาเพื่อเขา-ออกประเทศ โปรดติดตอ
ตัวแทนวางแผนการทองเท่ียวของคุณกอนเดินทางทุกคร้ัง 

บัตรเดรคิต การใชจายบนเรือสําราญสวนใหญใชจายเปนเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถ
ชําระดวยบัตรเครดิตของทาน หรือเปนเงินสด สกุลเงินสิงคโปรดอลลาห 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหทานนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยทาน
ละ 50,000 บาท หากมีความจําเปนท่ีจะใชจายมากกวาน้ีตองแจงและสําแดง
กับเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท้ังขาเขาและขาออก  

ประกันภัย แนะนําใหซ้ือประกันการเดินทาง 
อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบไดจาก https://www.accuweather.com/ กอนการ

เดินทาง 
เวลาทองถ่ิน     เวลาบนเรือสําราญจะใชเวลาทองถ่ินจากทาเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ท้ังน้ีอาจมี

การเปล่ียนแปลงในแตละวัน ตามเขตนานน้ําแตละประเทศ ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบไดจากหนังสอืพิมพประจําวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือสําราญ สวนใหญใชสกุลเงิน SGD  
อัตราเทียบ 24.00 บาท ตอ 1 SGD 
*ตรวจสอบ ณ เม่ือวันท่ี วันท่ี 13 พ.ค. 62 : อางอิงจาก Bangkok Bank 
Selling Rate 
หากทานใชบัตรเครดิตในการชําระคาสินคา อัตราแลกเปล่ียนของเรือจะสูง
กวาของธนาคารปกติ 
 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ล่องเรอืสําราญ Genting Dream 

 



 

 

กระแสไฟฟ�า มีท้ังกระแสไฟฟ�าแบบ 110 และ 220 โวลล ท้ังแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 
ขากลม ดังรูป  
(แนะนําใหเตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปดวย) 
 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรือสําราญใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 
  น้ําด่ืม บนเรือมีน้ําด่ืมใหในหองพักฟรี 2 ขวดตอวัน 
  อาหาร ทุกทานสามารถรับประทานอาหารไดท่ีหองอาหารบุฟเฟ�นานาชาติ รายการ

อาหารและเวลาเปนไปตามท่ีเรือกําหนด โดยจะมีอาหารท้ังม้ือเชา กลางวัน 
และ หองอาหารเย็น  จะเปดใหบริการต้ังแต 17.30-21.00 น ทานไมตอง
สํารองท่ีน่ังลวงหนา (walk-in open seating)  ** คาใชจายเพิ่มเติมใน
สวนของหองอาหารพิเศษลูกคาตองทําการจองเพิ่มเติมบนเรือสําราญ 
คาใชจายเปนไปตามม้ืออาหารและราคาท่ีเรือกําหนด 

ส่ิงที่ตองเตรียม  ทุกทานตองเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกวา 6 เดือน 
 เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เน่ืองจากวันแรกท่ีทําการเช็คอิน

หนังสือเดินทางตัวจริงของทุกทานจะถูกเรียเก็บ สํารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 
 ต๋ัวลองเรือ 
 ป�ายติดกระเป�าสัมภาระ Luggage Tag 
 แบบฟอรมการลงเรือ 
 เงินสด/ บัตรเครดิต 
 กรมธรรมประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 
 ของมีคา / อุปกรณท่ีจําเปน 
 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 



 

 

 ทิปบนเรือ หากไมไดรวมในคาแพ็คเกจแรกจาย 
 

ส่ิงที่ควรเตรียม  แวนตา, แวนกันแดด, รม, หมวก, ครีมกันแดด และเส้ือคลุมกันหนาว 
เน่ืองจากบนเรืออาจมีลมแรง 

 ยาประจําตัว ท่ีมีรายละเอียดกํากับ 
 อปุกรณอาบน้ํา ของใชสวนตัว   
 Universal adaptor อะแดปเตอรแปลงไฟ, สายชารทโทรศัพท 
 ปกรณอิเล็คทรอนิค เชน กลองถายรูป และ memory card, ท่ีชารจ

แบตเตอร่ีสํารอง 
 รองเทากีฬา รองเทาสุภาพ รองเทาใสสบาย 
 หนังสืออานเลนระหวางพักผอน, เคร่ืองเลนเพลงพกพาสวนตัว  
 ชุดวายน้ํา 

ส่ิงที่ไมอนุญาต
ใหนําข้ึนและลง
เรือ 

  ใชมาตรการตามหลักเดียวกันกับเคร่ืองบิน 
  ของเหลว เจล สเปรย ความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร 
  ตัวสํารองไฟ Power Bank หามโหลดลงกระเป�าใหญ ถือใสกระเป�า

พกพาเทาน้ัน 
  เคร่ืองด่ืมทุกชนิดท้ังท่ีมี และไมมีแอลกอฮอล 
  ของสด เชน ผลไม(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เน้ือสัตว 
  อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และส่ิงผิดกฏหมายทุกชนิด 

เคร่ืองแตงกาย   การแตงกายท้ังชายหญิงสามารถแตงตัวไดตามสบายในชวงกลางวันและท่ี
ทาเรือเพื่อรวมโปรแกรมทริปกับทางเรือท่ีไดทํารายการจองไว 

  หากทานจะเขารับประทานอาหารค่ําท่ีหองอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือ
ถือเปนการเชิญทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทาง
เรือจึงขอความรวมมือทานแตงกายแบบ   smart casual หรือก่ึง
ทางการได 
 



 

 

 
ข้ันตอนการข้ึน–ลง เรือสําราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผูโดยสารทาเรือแรก นําพาสปอรต เช็คอินไดท่ี เคานเตอรเช็คอิน ทานจะไดรับ 
Cruise Card ที่จะใชแทนกุญแจหองพัก ใชเปนเครดิตการด แทนการข้ึนและลงเรือในทาเรือ
ถัดๆไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
2. นําสัมภาระ(กระเป�าเดินทาง) ผานพิธีการเอ็กซเรย เชนเดียวกับการเดินทางท่ีสนามบิน โดยติด

ป�าย   Luggage Tag เพื่อใหเจาหนาท่ีทางเรือลําเลียงใหไปใหถึงหองสวนตัวของทุกทาน หรือ
ทานท่ีสะดวกจะถือกระเป�าข้ึนไปเองก็สามารถทําได (อาจตองใชเวลาในการรอคอยในการลําเลียง
สัมภาระสูหองพักของทาน) 

3. นําพาสปอรต สําเนาพาสปอรต และใบ ตม. ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เชนเดียวกับการ
เดินทางออก โดยสารเคร่ืองบิน (กรณีถือพาสปอรตไทย ไมตองมีใบ ตม.ไทย) 

4. เม่ือถึงประตูเรือ เจาหนาท่ีเรือจะเก็บพาสปอรตของทานไว และจะคืนในวันเดินทางกลับ พรอมนํา
การดหองพักทานรูดกับเคร่ืองบันทึก เพ่ือยืนยันวาทานไดเปนผูรวมเดินทางในทริปน้ี ของเรือ
สําราญ 

5. สามารถไปที่หองพักของทานไดทันที หรือจะใหบริการหองอาหารบุฟเฟ�ในทันทีท่ีขึ้นเรือสําราญ 
กรุณาศึกษาจุดซอมอพยพหนีภัยฉุกเฉินท่ีอยูดานหลังประตูหองพักของทาน 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิต่อแจง้

ทาง Reception 



 

 

6. กอนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว จะมีการซอมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะ
มีสัญญาณดังข้ึน ใหไปตามจุดท่ีระบุไวใน Cruise Card และจะมีเคร่ืองแสกนบัตร Cruise 
Care ตามจุดเพื่อรับฟงการซอมอพยพหนีภัย  

 
ข้ันตอนเคลียรคาใชจาย และรับพาสปอรตคืน 

1. คืนสุดทายของการเดินทาง นําการดหองพักของทาน แจงชําระคาใชจาย ท่ี Reception 
เจาหนาท่ีจะแจงยอดคาใชจายท่ีใชไปท้ังหมด ทานสามารถชําระเปนเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปล่ียน ตามเง่ือนไขท่ีเรือกําหนด** 
2. กอนวันสุดทายท่ีเรือสําราญจะเทียบทา จะแจงรับพาสปอรตไดท่ี Reception หรือทางเรือจะมี
แจงจุดและเวลาท่ีรับหนังสือเดินทางคืนแกทุกทาน 
 

กรณีลูกคาตองการใชบริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดคาใชจายดังน้ี 
เม่ือเรือเร่ิมลองออกจากทาเรือ สัญญาณโทรศัพท และ Internet ของทานจะไมสามารถใช

งานได ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite ใหบริการ อัตราคาบริการ 1 user / 2 เคร่ือง ไม
สามารถแชรสัญญาณกับเคร่ืองอ่ืนได 

สงวนสิทธ์ิอัตราคาบริการอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาเช็คราคาท่ีแนนอนอีกคร้ังกับเจาหนาท่ี
บนเรือ (สัญญาณบางพื้นท่ีอาจไมเสถียร สวนใหญบริเวณหองอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณ
มากกวาในหองพัก) 

 
PACKAGE UNIT GDR- 

SINGAPOR
E 

WDR-
NANSHA

/ 
HONG 
KONG 

DESCRIPTION RECOMMENDE
D USE 



 

 

STANDAR
D 

1 
NIGHT 

SGD19 HKD125 -Connect to 
Internet at 
basic  

  Email 

2 
NIGHT

S 

SGD38 HKD198 speeds in an 
affordable 
manner. 

  Chat 

3 
NIGHT

S 

SGD57 - -Allow 2 
devices 
simultaneousl
y  

  Social 
media 

4 
NIGHT

S 

SGD76 - for the whole 
voyage 

 

5 
NIGHT

S 

SGD95 HKD640   

PREMIUM 

1 
NIGHT 

SGD29 HKD168 -Connect to 
the Internet at 
prime 

  Email 

2 
NIGHT

S 

SGD58 HKD268 Speeds.     Chat 

3 
NIGHT

S 

SGD87 - -Allow 2 
devices 
simultaneousl
y  

  Social 
media 



 

 

4 
NIGHT

S 

SGD116 - For the whole 
voyage. 

  Light 
media 
streaming 

5 
NIGHT

S 

SGD145 HKD840   

24 
HOUR 

SGD39 HKD228 Connect to 
the Internet at 
prime speeds. 
Allow 1 device 
for a 
continuous 24 
hour period 
only. 

 

 
กรณีท่ีทานเลือกใช Pocket wifi หรือซิมท่ีใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตสามารถเลือกเปด

ใชไดตามประเทศท่ีเดินทาง โดยวันปกติเรือจะลองใกลชายฝم�งซ่ึงสามารถใชงานไดเป�นบางชวงแตหาก
เปนวันท่ีเรือลองนานน้ําสากลจะไมสามารถใชงานในลักษณะน้ีได 
 

 

 

 

 

 


