
 

 

รหัสทัวร  SUP2000129 
ทัวรลองเรือสําราญ Genting Dream เสนทางสิงคโปร กัวลาลัมเปรอ 3 วัน 2 คืน (SL) 

 
PKG ต๋ัว+เรือ Superb Cruise ! Genting Dream  
สิงคโปร-กัวลาลัมเปอร(มาเลเซีย)-สิงคโปร 3 วัน 2 คืน 
โดยสายการบิน LION AIR (SL) 
 



 

 

ความพิเศษของรายการ ⧫ รวมต๋ัวเคร่ืองบินไป/กลับแลว น้ําหนักกระเป�า 20 กก. (ไมรวมอาหาร) 
โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทาน้ัน!! 
 

 
 
 
ราคาน้ีไมรวม คาภาษีทาเรือ 1,900 บาทตอทาน ชําระพรอมคาทัวร 
และไมรวมคาทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Inside, 
Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอคนตอคืน สําหรับหอง 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 

 
** กรุปที่เรือออก 23.59 ทางบริษัทมีรถพาทานไปเที่ยวชมมารีนาเบยแซนดระหวางรอเช็คอิน
ตอน 19.00 *** 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร – (ทาเรือ มารีนา เบย ครูสเซนเตอร )   
 
04.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการ
เช็คเอกสารและสัมภาระ 

07.40 น. เหินฟ�าสู สิงคโปร โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100 



 

 

11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันเดินทาง
เขาสูตัวเมืองสิงคโปรท่ีมีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดสะอานจน
หลายๆ ทานตองท่ึง (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
 
ลูกคาเดินทางสูทาเรือ ไมรวมในคาบริการ สามารถน่ัง TAXI ไปที่ MARINA BAY 
CRUISE CENTER หรือ รถไฟใตดิน MRT > SOUTH PIER ไดตามอัธยาศัย 
 

 
18.00/21.00 น. ลูกคา  REGISTER ณ. ทาเรือ Marina Bay Cruise Center ดวยตนเอง        

จากน้ันนําทานเช็คอินข้ึนเรือสําราญ Genting Dream  เรือสําราญในตระกูลของ 
Dream Cruise สรางข้ึน 

                     และนําลงทะเลลองใน ป 2016 มีความใหญโตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 
ช้ันและจุผูโดยสารท้ังหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจํานวนหองพักท้ังหมด 
1,674 หองและ หองพักแบบสวีท 142 หอง เพ่ือใหตอบสนองความตองการของลูกคา
ในทุกระดับนอกจากความใหญและความจุแบบอลังการแลว ยังมาพรอมกับความบันเทิง
และรานอาหารมากมายใหคุณไดล้ิมลองแบบนับไมถวนเลยทีเดียว 
 

*** กอนเวลาเรือสําราญออกจากทาขอเชิญทุกทานรวมกิจกรรมซอมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน 
‘Muster Drill’ ซ่ึงเปนหน่ึงในกฎการเดินเรือสากลโดยเม่ือมีประกาศจากทางเรือใหทุกทานไปยัง
จุดรวมพลตามที่กําหนดไวบนบัตรข้ึนเรือ (SeaPass) ของทาน***  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  หองอาหารหลัก จากท่ีโชวอยูบนบัตร Cruise Card ของ

ทาน หรือเลือกรับประทานท่ีหองอาหาร บุฟเฟ�ต นานาชาติ ไดตามอัธยาศัย หลังจากน้ัน
ชมการแสดงท่ีหองโชว 

  หลัก (ทานท่ีจะชมโชวจะตองทําการจองรอบโตะท่ีBox Office ซ่ึงต้ังอยูโซน Lobby 
ช้ัน 6) และดนตรีสดตามบารตางๆท่ัวท้ังลําเรือ และพักผอนตามอัธยาศัย 

***Casino จะเร่ิมใหบริการหลัง 24.00 น. ของวันที่ทําการ CHECK IN *** 
คาสิโน บนเรือสําราญ ใหบริการหลังจากเรือออกเดินทาง และจะหยุดใหบริการเม่ือเรือจอด 
*ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตาม หองอาหารท่ีเรือเตรียมไวให ดังน้ี* 
 
*  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 

 



 

 

***  ชมการแสดงโชวท่ีหองโชวหลักช้ัน 7 ซึ่งจะโชวสองรอบดวยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 
น. *** 

21.00/23.59  น. ***** เรือออกเดินทางสูนานน้ําสากล มุงสูประเทศมาเลเซีย ***** 
 
 
วันที่สอง ทาเรือ พอรตคลัง ประเทศ มาเลยเซีย   
 
07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
       กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการ NAVIGATOR) 
12.00 น. เรือจอดเทียบทาท่ีทาเรือ พอรตคลังประเทศมาเลเซีย สําหรับทานท่ีทํา การจอง

ทัวรบนฝم�งกับทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาออกจากเรือและสถานท่ีนัดพบบนเรือ  
สวนทานท่ีสะดวกเดินทางทองเท่ียวเองสามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 
ช่ัวโมง ณ บริเวณทาเรือ พอรตคลังจะมีบริการ แทกซ่ี จากทาเรือเขาไปในตัวเมือง
อีกดวย ทานใดท่ีไมลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมตางๆท่ีทางเรือเตรียมไวให
ตลอดท้ังวันโดยสามารถดูไดจาก Dream Daily ตารางกิจกรรมท่ีทานจะไดรับใน
แตละวันท่ีหองพักของทาน 

 
กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM 

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

 
ทัวรเสริม ONE DAY TOUR PORTKLANG เริ่มตนที่ 50 SGD / pax 

https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-kualalumpur-
excursions/-/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx 

 
*** ลูกคาตองมาขึ้นเรือกอนเรือออก 1-1.5 ช.ม. *** 

 
 



 

 

23.00 น.  เรือลองออกจากทาเรือพอรตคลังประเทศมาเลเซีย ทานสามารถทานอาหารเย็นได 
ณ หองอาหารหลักที่แสดงอยูในบัตร  Cruise Card ของทานตามเวลาจองของ
ทานวาจะเป�้นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย 

 
เรือจะมีใบแจง สถานที่และเวลาที่หองพักของทานเพ่ือใหทานรับหนังสือเดินทางคืน 
22.00 น. เรือจะมีแทกกระเป�าและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ใหทานนํา 
  กระเป�าเดินทางของทานวางไวหนาหองเพื่อใหพนักงานนําลงไปท่ีทาเรือในวันรุงข้ึน   

(ส่ิงของท่ีทานจําเปนตองใชระหวางวันใหทานแยกใสในกระเป�าถือ)** ถาทานใดมีความ
ประสงคจะถือกระเป�าเดินทางลงดวยตนเองไม จําเปนตองวางไวท่ีหนาหองพัก ** 
 

วันที่สาม  (ทาเรือ มารีนา เบย ครูสเซนเตอร )  - ชมเมืองสิงคโปร – กรุงเทพฯ 
 
07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
12.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือมารีนาเบย ครูสเซนเตอรประเทศสิงคโปร  หลังจากทุกทานลง

จากเรือจะผาน พิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าเดินทางของทานดานลางหลังจาก
น้ัน  

 
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของทานกอนออกจากทาเรือ** 
อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย 
 
17.30 น. ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกีดวยตัวทานเอง 
20.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ 
SL105 
22.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
******************************************************** 
*** หนังสือเดินทางตองมีอายุ เหลือ ไมต่ํากวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เทาน้ัน *** 



 

 

ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจาที่เรือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินโดยเฉพาะ 
พาสปอรตตางดาว 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใน

การปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันของสายบิน 
กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานข้ึนไป*** 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ือประโยชนของ
ลูกคา 
 
 
 
 
 
 
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 

 
อัตราคาบริการ 
สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 
จากราคาในตาราง 
 

ราคาน้ีไมรวม คาภาษีทาเรือ 1,900 บาทตอทาน ชําระพรอมคาทัวร 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญพักหองคู ทานละ 
ราคาทารก 
ตํ่ากวา 2 
ขวบ 

พักเด่ียวเพ่ิม
ทานละ 

หอง INTERIOR 
ISS/ISA 
ไมมีหนาตาง 

หอง OCEAN 
VIEW 
OSS/OSA 
มีหนาตาง 

หอง BALCONY 
มีระเบียง 
 BSS / BSA 
มีหนาตาง 

SL100 
0740-1120 
SL105 
2030-2205 

8-10 ม.ค.63 
เรือออก 21.00 

10,999.- 
8,999.- 
+ 1,900.- 

13,999.- 
11,999.- 
+1,900.- 

15,999.- 
13,999.- 
+ 1,900.- 6,900.- 7,900.- 

เช็คหองกอนจองทุกคร้ัง 
SL100 
0740-1120 
SL105 
2030-2205 

12-14 ก.พ. 63 
เรือออก 21.00 

10,999.- 
+ 1,900.- 

13,999.- 
+ 1,900.- 

15,999.- 
+ 1,900.- 6,900.- 7,900.- 

เช็คหองกอนจองทุกคร้ัง 
SL100 
0740-1120 
SL105 
2030-2205 

1-3 เม.ย.63 
เรือออก 21.00 

11,999.- 
+ 1,900.- 

14,999.- 
+ 1,900.- 

16,999.- 
+ 1,900.- 6,900.- 7,900.- 

เช็คหองกอนจองทุกคร้ัง 



 

 

 และไมรวมคาทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Inside, 
Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Suite หรือสูงข้ึนไป  
 
**** โปรแกรมน้ีไมมีราคาเด็ก **** 
*** เขาพักเปนทานที่ 3-4* ในหองราคาเทาราคาผูใหญ *** 
** หอง OCEAN VIEW  พักไดไมเกิน หองละ 2 ทาน ** 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 
เช็ครูปภาพหองพัก http://vr.dreamcruiseline.com/genting-dream/interior-
stateroom/en 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 7,000 บาท 

 
*** เม่ือชําระคามัดจําแลวถือวารับทราบเง่ือนไขการจองทัวรทุกประการ *** 

พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่จองทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 
***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวโปรโมช่ัน สายการบินจะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกต๋ัวเร็วกวาปกติ*** 
 
อัตราน้ีรวม   

  คาต๋ัวเคร่ืองบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป)  
  คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการ  
  หองพักบนเรือสําราญ 2 คืน (ตามแบบหองพักท่ีทานไดทําการชําระเงิน) 
  อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), 
  กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ ท่ีไมมีคาใชจายเพิ่มเติม 
  คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
  คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการท่ีไดระบุไว  
  คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของกรรมธรรมเฉพาะ

เหตุการท่ีเกิดข้ึนระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินใน
การเบิก) 



 

 

อัตราน้ีไมรวม   
  ไมรวมคาทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Inside, 

Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Suite หรือสูงข้ึนไป  
  คาทัวรเสริมบนฝم�งตามเมืองตางๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 
  คาแพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือสําราญเพิ่มเติมท่ีไมรวมใน PKG เรือสําราญ 
  คา WIFI บนเรือ เร่ิมตนท่ีคืนละ 19 SGD 
  อาหารพิเศษท่ีทานส่ังเพิ่มเติมกับทางเรือ 
  คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
  คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ  
  คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.  
  คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ (คาใชจาย

สวนตัว) 
  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงให
ทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 
เงื่อนไขการจองทัวร  
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาต๋ัวเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได 
เนื่องจากคาบริการที่สิงคโปรเปนแบบเหมาจาย 
 
1. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ท้ังส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ 

 



 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี 
 
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 
6. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

  หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออก
เดินทาง 

  ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 

หมายเหตุ 
1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหข้ึนเรือ 

2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหข้ึนเรือ 
2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกคร้ัง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจาก
วันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีท่ีกองตรวจคนเขา
เมืองของไทยไม  อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาต
ใหเขาเมืองหรือข้ึนเรือ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 



 

 

หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
7. ในโปรแกรมเวลาท่ีใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจงใหลูกคา
ทราบกอนเดินทางอีกคร้ัง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม ลองเรือสําราญ Genting Dream 

ศุลกากร ประเทศสิงคโปร อนุญาต ใหนํา บุหร่ี 1 ซอง/ทาน และสุรา 1 ลิตร / ทาน เขา
ประเทศ และไมอนุญาตใหนําหมากฝร่ังเขาประเทศ หากเจาหนาท่ีตรวจพบจะ
ถูกยึดทันที  และหามนําส่ิงของผิดกฎหมายเขาประเทศมีบทลงโทษท่ีแรงมาก 

บัตรเดรคิต การใชจายบนเรือสําราญสวนใหญใชจายเปนเงินสกุล SGD  ซ่ึงสามารถทํา
รายการผานบัตรเครดิตท่ีไดลงทะเบียนเช่ือมกับบัตร Cruise card กอน
เดินทางได 

อุณหภูมิ กรุณาเช็คกับเจาท่ีอีกคร้ังหน่ึง หรือท่ี www.cnn.com/weather  หรือที่ กรม
อุตุวิทยา 02-3994012 

เวลาทองถ่ิน     เวลาบนเรือจะใชเวลาทองถ่ินจากทาเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ท้ังน้ีอาจมีการ
เปล่ียนแปลงในแตละวัน ตามเขตนานน้ําแตละประเทศ ซ่ึงสามารถตรวจสอบได
จากหนังสือพิมพประจําวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ (เวลาทองถ่ินของ
สิงคโปรเร็วกวาประเทศไทย1ช่ัวโมง) 

สกุลเงิน   อัตราแลกเปล่ียนประมาณ 25.00=1 เหรียญสิงคโปรดอลลาร  ทานสามารถ
แลกเงินไดท่ีแหลงแลกเงินท่ัวไป หรือแลกไดท่ีสนามบิน 

กระแสไฟฟ�า ระบบกระแสไฟฟ�าเหมือนกับไทยคือประมาณ220-240 โวลต เตาเสียบปล๊ัก มี
ท้ังแบบ 3ขาแบน,2-ขาแบน ด้ังน้ันควรเตรียม หัวปล๊ักหรืออะแดปเตอรซ่ึงเปน
แบบหัวใหญ(Travel Universal Adaptir) 
ทีมีขายอยูตามรานอุปกรณไฟฟ�าท่ัวไป 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรือสําราญสวนใหญใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 



 

 

  น้ําด่ืม บนเรือมีบริการน้ําด่ืมใหในหองพักฟรี 2 ขวด/วัน 
  อาหาร ทุกทานสามารถรับประทานอาหารไดท่ีหองอาหารบุฟเฟ�นานาชาติ รายการ

อาหารและเวลาเปนไปตามท่ีเรือกําหนด โดยจะมีอาหารท้ังม้ือเชา กลางวัน เย็น 
ค่ําจนถึงดึกใหบริการ สับเปล่ียนกันตามม้ืออาหารตลอดท้ังวัน หรือม้ืออาหาร
เย็นทานอาจเลือกรับประทานอาหารม้ือเย็นไดท่ีหองอาหารหลักท่ีจะมีระบุไวใน 
cruise card ของทุกทาน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธกับการชม
การแสดง ณ หองโรงละครหลัก ทานท่ีทานอาหารรอบแรกจะไดชมการแสดง
รอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 
** คาใชจายเพิ่มเติมในสวนของหองอาหารพิเศษทลูกคาตองทําการจองเพิ่มเติม
บนเรือสําราญ คาใชจายเปนไปตามม้ืออาหารและราคาท่ีเรือกําหนด 

ส่ิงที่ตองเตรียม  ยาประจําตัว สําหรับทานท่ีมีโรคปะจํา ควรนํายาติดตัวไปดวย สําหรับยา
สามัญ หัวหนาทัวรจะเตรียมไปใหบริการ 

 อปุกรณอาบน้ํา ของใชสวนตัว,ชุดวานน้ําสําหรับทานที่จะเลนน้ํา   
 Universal adaptor, สายชารทโทรศัพท 
 การเตีรยมกลอง ควรเตรียมกลองและอุปกรณตางๆไปใหพอเพียง เพราะท่ี

ตางประเทสราคาแพง หรือคุณภาพไมดี 
ส่ิงที่ไมอนุญาต
ใหนําข้ึนและลง
เรือ 

  ทางเรือใชมาตรการตามหลักเดียวกันกับเคร่ืองบิน 
  ของเหลว เจล สเปรย ความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร 
  Power Bank นําใสกระเป�าพกพาเทาน้ัน หามนําโหลดลงกระเป�าเดินทาง 
  เคร่ืองด่ืมทุกชนิดท้ังท่ีมี และไมมีแอลกอฮอล 
  ของสด เชน ผลไม(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เน้ือสัตว 
  อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และส่ิงผิดกฏหมายทุกชนิด 

เคร่ืองแตงกาย   หากทานจะเขารับประทานอาหารค่ําท่ีหองอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือ
เปนการเชิญทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึง
ขอความรวมมือทานแตงกายใหสุภาพเรียบรอยหรือก่ึงทางการได 

  เส้ือผาท่ีเตรียมไวสําหรับเดินทาง ควรเตรียมเส้ือผาสบายๆรองเทาสวมใส
สบาย แวนกันแดด รมพับประเปาเดินทางน้ําหนักไมควรเกิน 20 กิโลกรัมตอ
1 ทาน หากน้ําหนักเกินกวาท่ีกะหนดไว ทางสายการบินจะเรียกเก็บคา
น้ําหนักเพิ่มประมานกิโลกรัมละ 400-500 บาท ควรตรวจดูป�ายช่ือทุกคร้ัง 
เน่ืองจากการสงกระเป�าไปตามหองพักจะดูป�ายผูกกระเป�าเปนหลัก 

 
 
 
 
 



 

 

ข้ันตอนการข้ึน–ลง เรือสําราญ  
1. เดินทางถึงอาคารผูโดยสารทาเรือแรก นําพาสปอรต เช็คอินไดท่ี เคานเตอรเช็คอิน ทานจะไดรับ 

Cruise Card ท่ีจะใชแทนกุญแจหองพัก ใชเปนเครดิตการด แทนการข้ึนและลงเรือในทาเรือ
ถัดๆไป  

 
หากกรณีการดสูญหายกรุณาติดตอแจงทาง Reception 
2. นําสัมภาระ ผานพิธีการเอ็กซเรย เชนเดียวกับการเดินทางท่ีสนามบิน เพื่อใหเจาหนาท่ีทางเรือ

ลําเลียงใหไปใหถึงหองสวนตัวของทุกทาน หรือทานท่ีสะดวกจะถือกระเป�าข้ึนไปเองก็สามารถทําได 
(อาจตองใชเวลาในการรอคอยในการลําเลียงสัมภาระสูหองพักของทาน) 

3. นําพาสปอรต ใบ ตม. ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เชนเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร 
4. เม่ือถึงประตูเรือ เจาหนาท่ีเรือจะเก็บพาสปอรตของทานไว และจะคืนในวันเดินทางกลับ พรอมนํา

การดหองพักทานรูดกับเคร่ืองบันทึก เพื่อยืนยันวาทานไดเปนผูรวมเดินทางในทริปน้ี ของเรือ
สําราญ 

5. สามารถไปท่ีหองพักของทานไดทันที หรือจะใหบริการหองอาหารบุฟเฟ�ในทันทีท่ีขึ้นเรือสําราญ 
กรุณาศึกษาจุดซอมอพยพหนีภัยฉุกเฉินท่ีอยูดานหลังประตูหองพักของทาน 

6. กอนเรือจะออกเดินทาง จะมีการซอมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังข้ึน ใหไป
ตามจุดท่ีระบุไวใน Cruise Card โดยเจาหนาท่ีจะแจงใหหยิบเส้ือชูชีพท่ีมีพอดีกับผูพักในหองพัก
ไวดวยหรือไมแลวแตกรณีไป 



 

 

ข้ันตอนการชําระคาใชจาย และรับพาสปอรตคืน 
1. คืนสุดทายของการเดินทาง นําคียการดหองพักของทาน แจงชําระคาใชจาย ท่ี Reception จากน้ัน
เจาหนาท่ีจะแจงยอดคาใชจายท่ีใชไปท้ังหมดซ่ึง ทานสามารถชําระเปนเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปล่ียน ตามเง่ือนไขท่ีเรือกําหนด** 

2. กอนวันสุดทายท่ีเรือสําราญจะเทียบทา จทานสามารถแจงรับพาสปอรตไดที่ Reception หรือ
ทางเรือจะมีแจงจุดและเวลาท่ีรับหนังสือเดินทางคืนแกทุกทาน 
 

กรณีลูกคาตองการใชบริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดคาใชจายดังน้ี 
เม่ือเรือเร่ิมลองออกจากทาเรือ สัญญาณโทรศัพท และ Internet ของทานจะไมสามารถใชงาน

ได ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite ใหบริการ อัตราคาบริการ 1 user / 1 เคร่ือง ไมสามารถแชร
สัญญาณกับเคร่ืองอ่ืนได 

สงวนสิทธ์ิอัตราคาบริการอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาเช็คราคาท่ีแนนอนอีกคร้ังกับเจาหนาท่ี
บนเรือ (สัญญาณบางพื้นท่ีอาจไมเสถียร สวนใหญบริเวณหองอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณ
มากกวาในหองพัก) 
 
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. 

  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. 

 
  

กรณีท่ีทานเลือกใช Pocket wifi หรือซิมท่ีใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตสามารถเลือกเปด
ใชไดตามประเทศท่ีเดินทาง โดยวันปกติเรือจะลองใกลชายฝم�งซ่ึงสามารถใชงานไดเป�นบางชวงแตหาก
เปนวันท่ีเรือลองนานน้ําสากลจะไมสามารถใชงานในลักษณะน้ีได 
 


