
 

 

รหัสทัวร  SUP2000145 
ทัวรลองเรือสาํราญ Superb Cruise ! Genting Dream  
สิงคโปร-กัวลาลัมเปอร(มาเลเซีย)-สิงคโปร 3 วัน 2 คืน 
โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

 
 

 



 

 

ความพิเศษของรายการ ⧫ รวมต๋ัวเครื่องบินไป/กลับแลว น้ําหนักกระเป�า 20 กก. (ไมรวมอาหาร) ⧫ รถโคชรับ/สงสนามบิน –ทาเรือ – CITY TOUR SINGAPORE  ⧫ มีไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรดูแลอํานวยความสะดวก ⧫ รวมประกันภัยการเดินทาง  
 โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!! 
 

 
 
 
ราคานี้ไมรวม คาภาษีทาเรือ 1,900 บาทตอทาน ชําระพรอมคาทัวร 

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

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. คณะพรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คเอกสารและสัมภาระ 

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



 

 

11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนํา
ทานเดินทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจดัผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอยและ
สะอาดสะอานจนหลายๆ ทานตองทึ่ง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เที่ยง **อิสระอาหารที่ที่สนามบิน  CHANGI ตามอัธยาศัย** 
  นําคณะเดินทางสูทาเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER 

61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร 018947 
 
18.00/21.00 น. นําคณะทาน REGISTER ณ. ทาเรือ Marina Bay Cruise Center        

จากน้ันนําทานเช็คอินขึ้นเรือสําราญ Genting Dream  เรือสําราญในตระกูลของ 
Dream Cruise สรางขึ้น 

                     และนําลงทะเลลองใน ป 2016 มีความใหญโตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 
19 ชั้นและจุผูโดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจํานวนหองพัก
ทั้งหมด 1,674 หองและ หองพักแบบสวีท 142 หอง เพ่ือใหตอบสนองความตองการ
ของลูกคาในทุกระดบันอกจากความใหญและความจุแบบอลังการแลว ยังมาพรอมกับ
ความบันเทิงและรานอาหารมากมายใหคุณไดลิ้มลองแบบนับไมถวนเลยทีเดียว 
 

*** กอนเวลาเรือสําราญออกจากทาขอเชิญทุกทานรวมกิจกรรมซอมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน 
‘Muster Drill’ ซึ่ง 
เปนหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเม่ือมีประกาศจากทางเรือใหทุกทานไปยังจุดรวมพลตามที ่
กําหนดไวบนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของทาน***  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  หองอาหารหลัก จากที่โชวอยูบนบตัร Cruise Card ของ

ทาน หรือเลือกรับประทานที่หองอาหาร บุฟเฟ�ต นานาชาติ ไดตามอัธยาศัย หลังจาก
น้ันชมการแสดงที่หองโชว 

  หลัก (ทานที่จะชมโชวจะตองทําการจองรอบโตะทีB่ox Office ซึ่งตั้งอยูโซน Lobby 
ชั้น 6) และดนตรีสดตามบารตางๆท่ัวทั้งลําเรือ และพักผอนตามอัธยาศัย 

*** Casino จะเริ่มใหบริการหลัง 24.00 น. ของวันที่ทําการ CHECK IN *** 

คาสิโน บนเรือสําราญ ใหบริการหลังจากเรือออกเดินทาง และจะหยุดใหบริการเม่ือเรือจอด 

*ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตาม หองอาหารที่เรือเตรียมไวให ดังน้ี* 

*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู บนชั้น 16 ของเรือ
สําราญ 

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

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงตั้งอยูที่ช้ัน 
7 และ ช้ัน 8 ของเรือ 

 



 

 

***  ชมการแสดงโชวที่หองโชวหลักช้ัน 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. เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือ พอรตคลังประเทศมาเลเซีย สําหรับทานที่ทํา การ

จองทัวรบนฝم�งกบัทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบ
บนเรือ  สวนทานที่สะดวกเดินทางทองเที่ยวเองสามารถ ลงจากเรือหลัง
เวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณทาเรือ พอรตคลังจะมีบรกิาร แทกซี่ จาก
ทาเรือเขาไปในตัวเมืองอีกดวย ทานใดที่ไมลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรม
ตางๆท่ีทางเรือเตรียมไวใหตลอดทั้งวันโดยสามารถดูไดจาก Dream Daily 
ตารางกิจกรรมท่ีทานจะไดรับในแตละวนัที่หองพักของทาน 

 
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 ทานสามารถทานอาหารเย็น

ได ณ หองอาหารหลักที่แสดงอยูในบัตร  Cruise Card ของทานตามเวลาจอง
ของทานวาจะเป�้นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย 

 
เรือจะมีใบแจง สถานที่และเวลาที่หองพักของทานเพ่ือใหทานรับหนังสือเดินทางคืน 



 

 

22.00 น. เรือจะมีแทกกระเป�าและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ใหทานนํา 
  กระเป�าเดินทางของทานวางไวหนาหองเพื่อใหพนักงานนําลงไปที่ทาเรือในวันรุงขึ้น   

(สิ่งของที่ทานจําเปนตองใชระหวางวันใหทานแยกใสในกระเป�าถือ)** ถาทานใดมี
ความประสงคจะถือกระเป�าเดินทางลงดวยตนเองไม จําเปนตองวางไวที่หนาหองพัก 
** 
 

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

ลงจากเรือจะผาน พิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าเดินทางของทานดานลาง
หลังจากน้ัน  

 
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของทานกอนออกจากทาเรือ** 

 ทีมงานทัวรที่สิงคโปร รอรับทุกทานเดินทางไปชมเมืองสิงคโปร มีรถโคชและไกดบริการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 จากน้ันนําทาน ชมเมืองสิงคโปรและรับฟงบรรยายประวตัิศาสตรจากไกดทองถิ่น ซึ่ง

ลอมรอบดวย ทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ผานชม อาคารรัฐสภาเกา 
“Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเปนที่ต้ังของรัฐสภาของสิงคโปร  ปจจุบันเปนจุด
รวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก ผานชม “Elephant Statue” รูปปم�น
ชางสําริดเปนของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซ่ึงไดมอบใหในป 1871 เพ่ือสราง
ความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเม่ือครัง้ทีพ่ระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครัง้แรก นํา



 

 

ทาน ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปم�นครึ่งสิงโตครึ่ง
ปลานี้หันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมฉีากดานหลังเปน “โรง
ละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมคลายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิ
ซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมนํ้าสิงคโปร 

 รถโคชนําทานชอปปم�งยานถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถูกนํามา
วางขายตามหางสรรพสินคา ที่ต้ังอยูบนถนนสายน้ีเปนแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมีทาเรือและ
เรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานที่ ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ ถนนออรชารดจัดไดวาเปน
แหลงช็อปปم�งระดับโลก เพราะวามีศูนยการคา รานคา และโรงแรมช้ันดีมากมายต้ังอยูเรียง
ราย สองฝم�งถนน อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 พิเศษ !! นําทานชม THE JEWEL CHANGI 
ตั้งอยูใจกลางทาอากาศยานชางงี เกิดจากความรวมมือของ 
Changi Airport Group และ CapitalLand Mall 
Asia โดยวางคอนเซ็ปตใหท่ีน่ีเปนทั้งศูนยกลางแหงการบิน 
การชอปปم�ง และการพักผอนอยางแทจริง ซึ่งโดดเดนดวย
งานสถาปตยกรรมล้ําสมัยในแบบสถาปตยกรรมสัญลักษณ 
(Architecturally Iconic) โดยไดกลุมผูเช่ียวชาญ

ทางดานการออกแบบช่ือดังอยาง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), 
Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเปนที่ปรึกษาในการออกแบบเทอรมินอล
แหงน้ี 
THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเปนโดมกระจกขนาดใหญ มีพื้นท่ีทั้งหมดราว ๆ 134,000 
ตารางเมตร แบงเปนชัน้เหนือพื้นดิน 5 ชั้น และช้ันใตดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมตอไปยัง
เทอรมินอล 1-3 ได โดยจุดกึง่กลางสุดของอาคารจะอลังการดวยน้ําตกยักษ (Rain Votex) 
สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ําไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแองน้ําวนขนาดใหญดานลาง 

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

 



 

 

*** หนังสือเดินทางตองมีอายุ เหลือ ไมตํ่ากวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เทานัน้ *** 
ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจาที่เรือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ 
พาสปอรตตางดาว 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ
ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันของสายบิน 

กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 15 
ทานขึน้ไป (มีหัวหนาทัวร) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ือประโยชน
ของลูกคา 
 
 
 

 

 

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 

 

ราคานี้ไมรวม คาภาษีทาเรือ 1,900 บาทตอทาน ชําระพรอมคาทัวร 

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

 

 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญพักหองคู ทานละ 

ราคาทารก 
ตํ่ากวา 2 
ขวบ 

พักเดี่ยวเพ่ิม
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 

 

13,999.- 

11,999.- 

+1,900.- 

15,999.- 

13,999.- 

+1,900.- 

17,999.- 

15,999.- 

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

เช็คหองกอนจองทุกครั้ง 
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.- 

เช็คหองกอนจองทุกครั้ง 
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.- 

เช็คหองกอนจองทุกครั้ง 



 

 

**** โปรแกรมนี้ไมมีราคาเด็ก **** 
*** เขาพักเปนทานที ่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 
 
*** เม่ือชําระคามัดจําแลวถือวารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุกประการ *** 

พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 
 
***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วโปรโมช่ัน สายการบินจะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตั๋วเร็วกวาปกติ*** 
 

อัตรานี้รวม   
 รวมทิปไกดทองถิ่น+คนขับรถแลว 
 คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป)  
 คารถโคชปรบัอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการ  
 หองพักบนเรือสําราญ 2 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน) 
 อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), 
 กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ ที่ไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะ

เหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงนิใน
การเบิก) 
 
 



 

 

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

Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Suite หรือสูงขึ้นไป  

 คาทัวรเสริมบนฝم�งตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
 ทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจของลูกคา 
 คาแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญเพ่ิมเติมท่ีไมรวมใน PKG เรือสําราญ 
 คา WIFI บนเรือ เร่ิมตนที่คินละ 19 SGD 
 อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.  
 คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

(คาใชจายสวนตัว) 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจง
ใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 
เงื่อนไขการจองทัวร  
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตัว๋เขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได 
เนื่องจากคาบริการที่สิงคโปรเปนแบบเหมาจาย 
 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษิัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใด ๆ 

 



 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียว
บางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คาทัวรเปนแบบเหมาจายกับบริษัททัวรในตางประเทศ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทกุกรณี 
 
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 
6. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 

หมายเหตุ 
1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 

2. สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับ
จากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคน
เขาเมืองของไทยไม  อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมืองหรือขึ้นเรือ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ



 

 

ลวงหนา 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคา
ทราบกอนเดินทางอีกคร้ัง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม ลองเรือสําราญ Genting Dream 

ศุลกากร ประเทศสิงคโปร อนุญาต ใหนํา บุหร่ี 1 ซอง/ทาน และสุรา 1 ลิตร / ทาน เขา
ประเทศ และไมอนุญาตใหนําหมากฝรั่งเขาประเทศ หากเจาหนาท่ีตรวจพบ
จะถูกยึดทันที  และหามนําสิ่งของผิดกฎหมายเขาประเทศมีบทลงโทษที่แรง
มาก 

บัตรเดรคิต การใชจายบนเรือสําราญสวนใหญใชจายเปนเงินสกุล SGD  ซึ่งสามารถทํา
รายการผานบัตรเครดติที่ไดลงทะเบียนเช่ือมกับบตัร Cruise card กอน
เดินทางได 

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

เวลาทองถิ่น     เวลาบนเรือจะใชเวลาทองถิ่นจากทาเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งน้ีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในแตละวัน ตามเขตนานน้ําแตละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ไดจากหนังสือพิมพประจําวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ (เวลาทองถิ่น
ของสิงคโปรเร็วกวาประเทศไทย1ช่ัวโมง) 

สกุลเงิน   อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25.00=1 เหรียญสิงคโปรดอลลาร  ทานสามารถ
แลกเงินไดที่แหลงแลกเงินทั่วไป หรือแลกไดที่สนามบิน 

กระแสไฟฟ�า ระบบกระแสไฟฟ�าเหมือนกับไทยคือประมาณ220-240 โวลต เตาเสียบปลั๊ก 
มีท้ังแบบ 3ขาแบน,2-ขาแบน ดั้งน้ันควรเตรยีม หัวปลั๊กหรืออะแดปเตอรซึ่ง
เปนแบบหัวใหญ(Travel Universal Adaptir) 
ทีมีขายอยูตามรานอุปกรณไฟฟ�าท่ัวไป 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรือสําราญสวนใหญใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 
  นํ้าดื่ม บนเรือมีบริการน้ําด่ืมใหในหองพักฟรี 2 ขวด/วัน 
  อาหาร ทุกทานสามารถรับประทานอาหารไดที่หองอาหารบุฟเฟ�นานาชาติ รายการ



 

 

อาหารและเวลาเปนไปตามที่เรือกําหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเชา กลางวัน 
เย็น คํ่าจนถึงดึกใหบริการ สับเปลี่ยนกันตามมื้ออาหารตลอดทั้งวัน หรือม้ือ
อาหารเย็นทานอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นไดที่หองอาหารหลักที่จะมี
ระบุไวใน cruise card ของทุกทาน โดยจะ Open seating โดยจะ
สัมพันธกับการชมการแสดง ณ หองโรงละครหลัก ทานที่ทานอาหารรอบแรก
จะไดชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 
** คาใชจายเพิ่มเติมในสวนของหองอาหารพิเศษทลูกคาตองทําการจอง
เพ่ิมเติมบนเรือสําราญ คาใชจายเปนไปตามมื้ออาหารและราคาที่เรือกําหนด 

สิ่งที่ตองเตรียม  ยาประจําตัว สําหรับทานที่มีโรคปะจํา ควรนํายาติดตัวไปดวย สําหรับยา
สามัญ หัวหนาทัวรจะเตรียมไปใหบริการ 

 อปุกรณอาบน้ํา ของใชสวนตัว,ชุดวานน้ําสําหรับทานทีจ่ะเลนน้ํา   
 Universal adaptor, สายชารทโทรศัพท 
 การเตีรยมกลอง ควรเตรียมกลองและอุปกรณตางๆไปใหพอเพียง เพราะ

ที่ตางประเทสราคาแพง หรือคุณภาพไมดี 
สิ่งที่ไมอนุญาต
ใหนําขึ้นและลง
เรือ 

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

เคร่ืองแตงกาย  หากทานจะเขารับประทานอาหารคํ่าท่ีหองอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือ
ถือเปนการเชิญทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทาง
เรือจึงขอความรวมมือทานแตงกายใหสุภาพเรียบรอยหรือกึง่ทางการได 

 เส้ือผาท่ีเตรียมไวสําหรับเดินทาง ควรเตรียมเสื้อผาสบายๆรองเทาสวมใส
สบาย แวนกันแดด รมพับประเปาเดินทางน้ําหนักไมควรเกิน 20 กิโลกรัม
ตอ1 ทาน หากน้ําหนักเกินกวาที่กะหนดไว ทางสายการบินจะเรียกเก็บคา
น้ําหนักเพ่ิมประมานกิโลกรัมละ 400-500 บาท ควรตรวจดปู�ายช่ือทุก
ครั้ง เน่ืองจากการสงกระเป�าไปตามหองพักจะดูป�ายผูกกระเป�าเปนหลกั 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขั้นตอนการขึ้น–ลง เรือสําราญ  
1. เดินทางถึงอาคารผูโดยสารทาเรือแรก นําพาสปอรต เช็คอินไดที่ เคานเตอรเช็คอิน ทานจะไดรับ 

Cruise Card ที่จะใชแทนกุญแจหองพัก ใชเปนเครดิตการด แทนการขึ้นและลงเรือในทาเรือ
ถัดๆไป  

 
หากกรณีการดสูญหายกรุณาติดตอแจงทาง Reception 
2. นําสัมภาระ ผานพิธีการเอ็กซเรย เชนเดียวกบัการเดินทางที่สนามบิน เพ่ือใหเจาหนาที่ทางเรือ

ลําเลียงใหไปใหถึงหองสวนตัวของทุกทาน หรือทานที่สะดวกจะถือกระเป�าขึ้นไปเองก็สามารถ
ทําได (อาจตองใชเวลาในการรอคอยในการลําเลียงสัมภาระสูหองพักของทาน) 

3. นําพาสปอรต ใบ ตม. ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เชนเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร 
4. เม่ือถึงประตูเรือ เจาหนาที่เรือจะเก็บพาสปอรตของทานไว และจะคืนในวันเดินทางกลับ พรอม

นําการดหองพักทานรูดกับเครื่องบันทึก เพื่อยืนยันวาทานไดเปนผูรวมเดินทางในทริปน้ี ของเรือ
สําราญ 

5. สามารถไปที่หองพักของทานไดทันที หรือจะใหบริการหองอาหารบฟุเฟ�ในทันทีท่ีขึ้นเรือสําราญ 
กรุณาศึกษาจุดซอมอพยพหนีภัยฉุกเฉินที่อยูดานหลังประตูหองพักของทาน 

6. กอนเรือจะออกเดินทาง จะมีการซอมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให
ไปตามจุดที่ระบุไวใน Cruise Card โดยเจาหนาท่ีจะแจงใหหยิบเสื้อชูชีพท่ีมีพอดีกับผูพักใน
หองพักไวดวยหรือไมแลวแตกรณีไป 
 



 

 

ขั้นตอนการชําระคาใชจาย และรับพาสปอรตคืน 
1. คืนสุดทายของการเดินทาง นําคียการดหองพักของทาน แจงชําระคาใชจาย ท่ี Reception 
จากน้ันเจาหนาท่ีจะแจงยอดคาใชจายที่ใชไปท้ังหมดซึ่ง ทานสามารถชําระเปนเงินสด หรือบัตร
เครดติ 
**กรณีชําระบตัรเครดติ อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือกําหนด** 

2. กอนวันสุดทายท่ีเรือสําราญจะเทียบทา จทานสามารถแจงรับพาสปอรตไดที่ Reception 
หรือทางเรือจะมีแจงจุดและเวลาท่ีรับหนังสือเดินทางคืนแกทุกทาน 

 
กรณีลูกคาตองการใชบริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดคาใชจายดังน้ี 

เม่ือเรือเริ่มลองออกจากทาเรือ สัญญาณโทรศัพท และ Internet ของทานจะไมสามารถใช
งานได ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite ใหบริการ อัตราคาบรกิาร 1 user / 1 เครื่อง ไม
สามารถแชรสัญญาณกับเครื่องอ่ืนได 

สงวนสิทธ์ิอัตราคาบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แนนอนอีกครั้งกับ
เจาหนาท่ีบนเรือ (สัญญาณบางพื้นท่ีอาจไมเสถียร สวนใหญบริเวณหองอาหาร ลานกิจกรรม จะมี
สัญญาณมากกวาในหองพัก) 

 
 

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 

- E-mail 
- Chat 
- Social media 2 Nights SGD58 



 

 

3 Nights SGD87 for the whole voyage. - Light media streaming 

  

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. 

 
  

กรณีที่ทานเลือกใช Pocket wifi หรือซิมท่ีใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตสามารถเลือกเปด
ใชไดตามประเทศที่เดินทาง โดยวันปกติเรือจะลองใกลชายฝم�งซึ่งสามารถใชงานไดเป�นบางชวงแต
หากเปนวันที่เรือลองนานน้ําสากลจะไมสามารถใชงานในลักษณะน้ีได 
 


