
 

 

รหสัทวัร  SUP2000128 
ทัวรลองเรือสําราญ Genting Dream เสนทางสิงคโปร มะละกา 3 วัน 2 คืน (SL) 

 
 

โดยสายการบิน LION AIR (SL) 
โปรดดรูาคาและไฟลทบินทีต่ารางขายทายรายการเทาน้ัน!! 

 

ราคาน้ีรวม ต๋ัวเคร่ืองบิน LION AIR ไป/กลบั + น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ภาษีสนามบิน  +  

หองพักบนเรือ 2 คืนตามชนิดหองที่เลือก   

 



 

 

ราคาน้ีไมรวม  * ไมรวมคาภาษีทาเรือทานละ 1,900 บาทชําระพรอมคาทวัร 

* ไมรวมคาทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Inside, 
Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Suite หรือสูงขึ้นไป ชําระตอน 

CHECK OUT  

พีเรียดเดนิทาง :  
 

19-21 ก.พ.63 
เรือออก 23.59 

4-6 มี.ค 63 
เรือออก 23.59 

25-27 มี.ค. 63 
เรือออก 21.00 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – สงิคโปร – (ทาเรือ มารนีา เบย ครสูเซนเตอร )   
 
04.30 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คเอกสารและสัมภาระ 

07.40 น. เหินฟ�าสู สิงคโปร โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100 
11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนํา

ทานเดินทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอยและ
สะอาดสะอานจนหลายๆ ทานตองทึ่ง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

ลูกคาเดินทางสูทาเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER 
61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร 018947 ดวยตนเอง 

 
ไมรวมในคาบริการ สามารถน่ัง TAXI ไปที่ MARINA BAY CRUISE CENTER 
หรือ รถไฟใตดิน MRT > SOUTH PIER ไดตามอัธยาศัย 

 
16.00/19.00 น. เขาเช็คอิน REGISTER ณ. ทาเรือ Marina Bay Cruise Center ขึ้นเรือ

สําราญ Genting Dream  เรือสําราญในตระกูลของ Dream Cruise สรางขึ้น 



 

 

และนําลงทะเลลองใน ป 2016 มีความใหญโตถงึ 150,659 ตัน มคีวามสูงถงึ 19 ช้ัน
และจุผูโดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจาํนวนหองพกัทัง้หมด 
1,674 หองและ หองพกัแบบสวีท 142 หอง เพื่อใหตอบสนองความตองการของ
ลูกคาในทกุระดบันอกจากความใหญและความจุแบบอลังการแลว ยังมาพรอมกับ
ความบันเทงิและรานอาหารมากมายใหคุณไดลิ้มลองแบบนับไมถวนเลยทีเดียว 
 

*** กอนเวลาเรือสาํราญออกจากทาขอเชิญทกุทานรวมกิจกรรมซอมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน 
‘Muster Drill’ ซึง่เปนหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเม่ือมีประกาศจากทางเรือใหทกุทาน
ไปยังจุดรวมพลตามทีก่ําหนดไวบนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของทาน***  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  หองอาหารหลกั จากทีโ่ชวอยูบนบัตร Cruise Card ของ
ทาน หรือเลือกรับประทานทีห่องอาหาร บุฟเฟ�ต นานาชาติ ไดตามอัธยาศัย หลังจาก
น้ันชมการแสดงทีห่องโชว 

  หลัก (ทานที่จะชมโชวจะตองทาํการจองรอบโตะทีB่ox Office ซึ่งต้ังอยูโซน Lobby 
ช้ัน 6) และดนตรีสดตามบารตางๆทัว่ทัง้ลําเรือ และพักผอนตามอัธยาศัย 

***Casino จะเริ่มใหบรกิารหลัง 24.00 น. ของวันที่ทําการ CHECK IN *** 
คาสโิน บนเรือสําราญ ใหบริการหลงัจากเรอืออกเดินทาง และจะหยุดใหบริการเม่ือเรอืจอด 

*ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตาม หองอาหารที่เรือเตรียมไวให ดงัน้ี* 

*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู บนช้ัน 16 ของเรือ
สําราญ 
 

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

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึง่ตัง้อยูที่ช้ัน 
7 และ ช้ัน 8 ของเรือ 
 

 
***  ชมการแสดงโชวทีห่องโชวหลกัช้ัน 7 ซึ่งจะโชวสองรอบดวยกันคือ 20.00 น. และ  
22.00 น. *** 
 
21.00/23.59  น. ***** เรือออกเดินทางสูนานน้ําสากล มุงสูประเทศมาเลเซีย ***** 

วันทีส่อง ทาเรือ มะละกา ประเทศ มาเลยเซีย   
 

07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
       กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR) 

10.00 น. เรือจอดเทียบทา PORT DICKSON ประเทศมาเลเซีย  
สําหรับทานที่ทาํการจองทวัรบนฝم�งกบัทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาออกจากเรือ
และสถานที่นัดพบบนเรือ  สวนทานที่สะดวกเดินทางทองเที่ยวเองสามารถ ลง
จากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมง ณ บริเวณทาเรือ พอรตคลังจะมีบริการ 
แทกซี่ จากทาเรือเขาไปในตัวเมอืงอีกดวย ทานใดที่ไมลงจากเรือสามารถสนุก



 

 

กับกิจกรรมตางๆที่ทางเรือเตรียมไวใหตลอดทั้งวันโดยสามารถดูไดจาก 
Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ทานจะไดรับในแตละวันทีห่องพกัของทาน 

 
กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM 

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

 
OPTIONAL : ทวัรเสริม ONE DAY TOUR มะละกา 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. *** 

 
21.00 น.  เรือลองออกจากทาเรือมะละกาประเทศมาเลเซีย ทานสามารถทานอาหารเย็นได 

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

 
เรือจะมีใบแจง สถานทีแ่ละเวลาทีห่องพักของทานเพ่ือใหทานรบัหนังสือเดินทางคืน 

22.00 น. เรือจะมีแทกกระเป�าและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ใหทานนํา 
  กระเป�าเดินทางของทานวางไวหนาหองเพื่อใหพนักงานนําลงไปที่ทาเรือในวันรุงขึ้น   

(ส่ิงของที่ทานจําเปนตองใชระหวางวันใหทานแยกใสในกระเป�าถือ) 
** ถาทานใดมีความประสงคจะถือกระเป�าเดินทางลงดวยตนเองไมจําเปนตองวางไวที่
หนาหองพัก ** 
 

วันทีส่าม  (ทาเรือ มารนีา เบย ครสูเซนเตอร )  - ชมเมืองสิงคโปร – กรุงเทพฯ 
 
07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
12.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือมารีนาเบย ครูสเซนเตอรประเทศสิงคโปร  หลังจากทุกทาน

ลงจากเรือจะผาน พิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าเดินทางของทานดานลาง
หลังจากน้ัน  

 



 

 

** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของทานกอนออกจากทาเรือ** 

อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย 

17.30 น. ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกีดวยตนเอง 
20.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ 
SL105 
22.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

******************************************************** 
*** หนังสือเดินทางตองมีอายุ เหลือ ไมตํ่ากวา 6 เดือน นับถงึวันเดินทางกลับ เทาน้ัน *** 

ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธการขึน้โดยเจาที่เรอื ทางบรษัิทจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ 
พาสปอรตตางดาว 

 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบรกิารดวยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ
ในการปรบัเปลี่ยนราคา หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบนิ 

 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอนออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเพ่ือประโยชน
ของลกูคา 

 
 

 

 

 

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 

สําหรับหนังสือเดนิทางตางชาติเกบ็เพ่ิม 1,000 บาท** 

 
ราคาน้ีไมรวม  * ไมรวมคาภาษีทาเรือทานละ 1,900 บาทชําระพรอมคาทัวร 

* ไมรวมคาทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Inside, Oceanview, Balcony และ 
SGD 26 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Suite หรือสูงขึ้นไป ชําระตอน CHECK OUT  

**** โปรแกรมน้ีไมมีราคาเด็ก **** 
*** เขาพักเปนทานที่ 3-4* ในหองราคาเทาราคาผูใหญ *** 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญพักหองคู ทานละ 
ราคาทารก 
ตํ่ากวา 2 

ขวบ 

พักเดี่ยวเพิม่
ทานละ หอง INTERIOR 

ISS/ISA 
ไมมีหนาตาง 

หอง OCEAN 
VIEW 

OSS/OSA 
มีหนาตาง 

หอง BALCONY 
มีระเบยีง 

 BSS / BSA 
มีหนาตาง 

SL100 
0740-
1120 

SL105 
2030-
2205 

19-21 ก.พ.63 

เรือออก 23.59 

11,999.- 

+1,900.- 

13,999- 

+1,900.- 

15,999- 

+1,900.- 
9,500.- 6,900.- 

SL100 
0740-
1120 

SL105 
2030-
2205 

4-6 มี.ค.63 

เรือออก 23.59 

10,999.- 

+1,900.- 

12,999- 

+1,900.- 

14,999- 

+1,900.- 
9,500.- 6,900.- 

SL100 
0740-
1120 

SL105 
2030-
2205 

25-27 มี.ค. 63 

เรือออก 21.00 

11,999.- 

+1,900.- 

13,999- 

+1,900.- 

15,999- 

+1,900.- 
9,500.- 6,900.- 



 

 

** หอง OCEAN VIEW  พักไดไมเกิน หองละ 2 ทาน ** 
**สําหรบัหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

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

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 7,000 บาท 
 

*** เม่ือชําระคามัดจําแลวถือวารบัทราบเงือ่นไขการจองทัวรทุกประการ *** 
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 

 
 

***ขอความกรณุาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วโปรโมช่ัน สายการบนิจะเขมงวดเรื่องกาํหนดการออกตั๋วเรว็กวาปกติ*** 
 

อัตราน้ีรวม   
  คาต๋ัวเคร่ืองบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สงิคโปร–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป)  
  หองพักบนเรือสําราญ 2 คืน (ตามแบบหองพกัที่ทานไดทําการชําระเงิน) 
  อาหารบนเรือสาํราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), 
  กิจกรรมและความบันเทงิบนเรือสําราญ ที่ไมมคีาใชจายเพิ่มเติม 
  คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.   
  คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะ

เหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงนิใน
การเบิก) 
 

อัตราน้ีไมรวม   
  * ไมรวมคาภาษีทาเรือทานละ 1,900 บาทชําระพรอมคาทัวร 
  * ไมรวมคาทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Inside, 

Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Suite หรือสูงขึ้นไป 
ชําระตอน CHECK OUT  

   
 



 

 

  คารถโคชปรับอากาศบริการ // พาหนะเดินทางระหวางสนามบิน -ทาเรือ 
  คาทวัรเสริมบนฝم�งตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
  คาแพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือสําราญเพิม่เตมิที่ไมรวมใน PKG เรือสําราญ 
  คา WIFI บนเรือ เร่ิมตนทีคิ่นละ 19 SGD 
  อาหารพิเศษที่ทานส่ังเพิม่เติมกับทางเรือ 
  คาทาํหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสาํหรับผูถอืพาสปอรตตางชาติ  
  คาอาหาร และเคร่ืองดืม่ที่ไมไดระบุไวในรายการ  
  คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางทีน้ํ่าหนักเกิน 20 กก.  
  คาใชจายอืน่ๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซกัรดี โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

(คาใชจายสวนตัว) 
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดบัเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจง
ใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 
 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบนิ Low Cost 
 
เงื่อนไขการจองทัวร  
**** ไมมกีารคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได 

เนื่องจากคาบริการทีส่ิงคโปรเปนแบบเหมาจาย 
 
1. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จงึไมสามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทัง้สิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาท ิไมเที่ยว

บางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทกุอยาง ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด  

 



 

 

4. คาทวัรเปนแบบเหมาจายกับบรษัิททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี 
 
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตทุี่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 
6. เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
เอกสารที่ใชในการเดนิทาง   

  หนังสือเดินทางที่มวีันกําหนดอายุใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 

  ตองมหีนาวางอยางนอย 2 หนา 
 

หมายเหต ุ
1. สําหรับผูมคีรรภ กรณีอายคุรรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 

2. สําหรับเด็กอายต่ํุากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วนัเดินทางทกุคร้ัง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับ
จากวันเดินทางกลบั 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีทีก่องตรวจคน
เขาเมอืงของไทยไม  อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมอืงของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมอืงหรือขึ้นเรือ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดูกาล หรือเกิดเหตุสดุวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมกีารเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลกูคา
ทราบกอนเดินทางอีกคร้ัง 



 

 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม ลองเรือสําราญ Genting Dream 

ศุลกากร ประเทศสิงคโปร อนุญาต ใหนํา บุหร่ี 1 ซอง/ทาน และสุรา 1 ลติร / ทาน เขา
ประเทศ และไมอนุญาตใหนําหมากฝรั่งเขาประเทศ หากเจาหนาที่ตรวจพบ
จะถกูยดึทันท ี และหามนําสิง่ของผิดกฎหมายเขาประเทศมีบทลงโทษที่แรง
มาก 

บัตรเดรคติ การใชจายบนเรือสําราญสวนใหญใชจายเปนเงินสกุล SGD  ซึง่สามารถทาํ
รายการผานบัตรเครดิตที่ไดลงทะเบียนเช่ือมกบับัตร Cruise card กอน
เดินทางได 

อุณหภูมิ กรุณาเช็คกับเจาที่อีกคร้ังหน่ึง หรือที่ www.cnn.com/weather  หรือที่ 
กรมอุตุวทิยา 02-3994012 

เวลาทองถิน่     เวลาบนเรือจะใชเวลาทองถิ่นจากทาเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทัง้น้ีอาจมกีาร
เปล่ียนแปลงในแตละวัน ตามเขตนานน้ําแตละประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบ
ไดจากหนังสือพมิพประจาํวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ (เวลาทองถิ่น
ของสงิคโปรเร็วกวาประเทศไทย1ช่ัวโมง) 

สกลุเงิน   อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25.00=1 เหรียญสิงคโปรดอลลาร  ทานสามารถ
แลกเงินไดทีแ่หลงแลกเงินทัว่ไป หรือแลกไดทีส่นามบิน 

กระแสไฟฟ�า ระบบกระแสไฟฟ�าเหมือนกับไทยคือประมาณ220-240 โวลต เตาเสียบปล๊ัก 
มีทัง้แบบ 3ขาแบน,2-ขาแบน ด้ังน้ันควรเตรียม หวัปลัก๊หรอือะแดปเตอรซ่ึง
เปนแบบหวัใหญ(Travel Universal Adaptir) 
ทีมขีายอยูตามรานอุปกรณไฟฟ�าทั่วไป 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรือสําราญสวนใหญใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 
  น้ําดื่ม บนเรือมบีริการน้ําด่ืมใหในหองพกัฟรี 2 ขวด/วัน 
  อาหาร ทุกทานสามารถรับประทานอาหารไดที่หองอาหารบุฟเฟ�นานาชาติ รายการ

อาหารและเวลาเปนไปตามที่เรือกําหนด โดยจะมอีาหารทัง้มื้อเชา กลางวัน 
เย็น ค่ําจนถงึดกึใหบริการ สับเปลี่ยนกันตามมือ้อาหารตลอดทัง้วัน หรือมือ้
อาหารเย็นทานอาจเลือกรับประทานอาหารมือ้เย็นไดทีห่องอาหารหลักที่จะมี
ระบุไวใน cruise card ของทุกทาน โดยจะ Open seating โดยจะ
สัมพันธกับการชมการแสดง ณ หองโรงละครหลัก ทานทีท่านอาหารรอบแรก
จะไดชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลงั 



 

 

** คาใชจายเพิม่เติมในสวนของหองอาหารพิเศษทลกูคาตองทําการจอง
เพิ่มเติมบนเรือสําราญ คาใชจายเปนไปตามมือ้อาหารและราคาที่เรือกําหนด 

สิ่งที่ตองเตรียม  ยาประจาํตัว สาํหรับทานที่มีโรคปะจาํ ควรนํายาติดตัวไปดวย สําหรับยา
สามัญ หัวหนาทัวรจะเตรียมไปใหบริการ 

 อปุกรณอาบน้ํา ของใชสวนตัว,ชุดวานน้ําสําหรับทานที่จะเลนน้ํา   
 Universal adaptor, สายชารทโทรศัพท 
 การเตีรยมกลอง ควรเตรียมกลองและอุปกรณตางๆไปใหพอเพียง เพราะ

ที่ตางประเทสราคาแพง หรือคุณภาพไมดี 
สิ่งที่ไมอนุญาต
ใหนําขึน้และลง
เรือ 

  ทางเรือใชมาตรการตามหลักเดียวกันกับเคร่ืองบิน 
  ของเหลว เจล สเปรย ความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร 
  Power Bank นําใสกระเป�าพกพาเทาน้ัน หามนําโหลดลงกระเป�าเดินทาง 
  เคร่ืองด่ืมทุกชนิดทั้งที่ม ีและไมมีแอลกอฮอล 
  ของสด เชน ผลไม(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เน้ือสัตว 
  อาวธุ ของมคีม สารเสพติด และสิ่งผดิกฏหมายทุกชนิด 
  ปลั้กพวงทุกชนิด 

เครื่องแตงกาย   หากทานจะเขารับประทานอาหารค่ําที่หองอาหารหลกั ตามธรรมเนียมเรือ
ถือเปนการเชิญทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทาง
เรือจึงขอความรวมมือทานแตงกายใหสุภาพเรียบรอยหรือกึง่ทางการได 

  เส้ือผาที่เตรียมไวสําหรับเดินทาง ควรเตรียมเสื้อผาสบายๆรองเทาสวมใส
สบาย แวนกันแดด รมพับประเปาเดินทางน้ําหนักไมควรเกิน 20 กิโลกรัม
ตอ1 ทาน หากน้ําหนักเกินกวาที่กะหนดไว ทางสายการบินจะเรียกเกบ็คา
น้ําหนักเพิ่มประมานกิโลกรัมละ 400-500 บาท ควรตรวจดูป�ายช่ือทุก
คร้ัง เน่ืองจากการสงกระเป�าไปตามหองพกัจะดูป�ายผูกกระเป�าเปนหลัก 

 

 
 

ขั้นตอนการขึน้–ลง เรือสําราญ  
1. เดินทางถึงอาคารผูโดยสารทาเรือแรก นําพาสปอรต เช็คอินไดที่ เคานเตอรเช็คอิน ทานจะไดรับ 

Cruise Card ที่จะใชแทนกุญแจหองพกั ใชเปนเครดิตการด แทนการขึ้นและลงเรือในทาเรือ
ถัดๆไป  



 

 

 
หากกรณีการดสูญหายกรุณาตดิตอแจงทาง Reception 

2. นําสัมภาระ ผานพิธกีารเอ็กซเรย เชนเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน เพือ่ใหเจาหนาทีท่างเรือ
ลําเลียงใหไปใหถงึหองสวนตวัของทกุทาน หรือทานที่สะดวกจะถือกระเป�าขึ้นไปเองก็สามารถ
ทําได (อาจตองใชเวลาในการรอคอยในการลาํเลียงสัมภาระสูหองพกัของทาน) 

3. นําพาสปอรต ใบ ตม. ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง เชนเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร 
4. เมื่อถึงประตูเรือ เจาหนาที่เรือจะเกบ็พาสปอรตของทานไว และจะคืนในวันเดินทางกลับ พรอม

นําการดหองพกัทานรูดกบัเคร่ืองบันทกึ เพื่อยืนยันวาทานไดเปนผูรวมเดินทางในทริปน้ี ของเรือ
สําราญ 

5. สามารถไปที่หองพกัของทานไดทันที หรือจะใหบริการหองอาหารบุฟเฟ�ในทันทีทีข่ึ้นเรือสําราญ 
กรุณาศึกษาจดุซอมอพยพหนีภัยฉุกเฉินที่อยูดานหลังประตูหองพักของทาน 

6. กอนเรือจะออกเดินทาง จะมีการซอมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให
ไปตามจดุที่ระบุไวใน Cruise Card โดยเจาหนาที่จะแจงใหหยบิเส้ือชูชีพที่มพีอดีกับผูพกัใน
หองพักไวดวยหรือไมแลวแตกรณีไป 
 

ขั้นตอนการชําระคาใชจาย และรบัพาสปอรตคืน 
1. คืนสุดทายของการเดินทาง นําคียการดหองพักของทาน แจงชําระคาใชจาย ที่ Reception 
จากน้ันเจาหนาที่จะแจงยอดคาใชจายที่ใชไปทัง้หมดซึ่ง ทานสามารถชําระเปนเงินสด หรือบัตร
เครดิต 



 

 

**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงือ่นไขที่เรือกาํหนด** 
 

2. กอนวันสุดทายที่เรือสําราญจะเทียบทา จทานสามารถแจงรับพาสปอรตไดที่ Reception 
หรือทางเรือจะมีแจงจดุและเวลาทีรั่บหนังสือเดินทางคืนแกทกุทาน 

 
กรณีลกูคาตองการใชบริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดคาใชจายดังน้ี 

เมื่อเรือเร่ิมลองออกจากทาเรือ สัญญาณโทรศัพท และ Internet ของทานจะไมสามารถใช
งานได ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite ใหบริการ อัตราคาบริการ 1 user / 1 เคร่ือง ไม
สามารถแชรสัญญาณกบัเคร่ืองอ่ืนได 

สงวนสิทธิ์อัตราคาบริการอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แนนอนอีกคร้ังกับ
เจาหนาทีบ่นเรือ (สัญญาณบางพืน้ที่อาจไมเสถียร สวนใหญบริเวณหองอาหาร ลานกิจกรรม จะมี
สัญญาณมากกวาในหองพกั) 

 
 

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. 

 
  

กรณีทีท่านเลือกใช Pocket wifi หรือซิมที่ใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตสามารถเลือกเปด
ใชไดตามประเทศที่เดินทาง โดยวันปกติเรือจะลองใกลชายฝم�งซึง่สามารถใชงานไดเป�นบางชวงแต
หากเปนวันที่เรือลองนานน้ําสากลจะไมสามารถใชงานในลกัษณะน้ีได 
 


