
 

 

Superb Cruise ! Genting Dream 
สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน 

โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

 
 

ความพิเศษของรายการ 

⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น ้าหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) 

⧫ รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE  

⧫ มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอ้านวยความสะดวก ⧫ รวมประกันภัยการเดินทาง  
 โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!! 

 
 
 

 
 

 



 

 

ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 1,900 บาทต่อท่าน ช าระพร้อมค่าทัวร์ 
และไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส้าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อ

คนต่อคืน ส้าหรับห้อง Suite หรือสูงขึ นไป  

พีเรียดเดินทาง :  
23-25 ม.ค. 62 
เรือออก 23.59 

13-15 ก.พ. 62 
วันวาเลนไทน์// เรือออก 

23.59 

27 ก.พ.-1มี.ค.62 
เรือออก 23.59 

6-8 มี.ค.62 
เรือออก 21.00 

27-29 มี.ค. 62 
เรือออก 23.59 

3-5 เม.ย. 62 
เรือออก 21.00 

 

** กรุ้ปที่เรือออก 23.59 ทางบริษัทมีรถพาท่านไปเที่ยวชมมารีน่าเบย์แซนด์ระหว่างรอเช็คอินตอน 19.00 *** 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )   

 
04.30 น. คณะพร้อมกันทีส่นามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 
07.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100 
11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  จากนั นน้าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

สิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

เที่ยง **อิสระอาหารที่ท่ีสนามบิน  CHANGI ตามอัธยาศัย** 
  น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER 

61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร์ 018947 
16.00/19.00 น. น าคณะท่าน REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center        จากนั นน้าท่านเช็คอินขึ นเรือส้าราญ 

Genting Dream  เรือส้าราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ น 
                     และน้าลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั นและจุผู้โดยสารทั งหมด 3,352 

คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจ้านวนห้องพักทั งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพ่ือให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและ
ร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว 
 



 

 

*** ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่ง 
เป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามท่ี 

ก าหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน***  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่

ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั นชมการแสดงที่ห้องโชว์ 
  หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องท้าการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซ่ึงตั งอยู่โซน Lobby 

ชั น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั งล้าเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้ว
ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย ) 

*** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.*** 
*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี * 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั งอยู่ บนชั น 16 ของเรือส้าราญ 
 

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

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั งอยู่ที่ชั น 7 และ ชั น 8 
ของเรือ 
 

 
***  ชมการแสดงโชว์ท่ีห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 



 

 

21.00/23.59  น. ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ าสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย ***** 
 

วันที่สอง ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย   

 
07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ 

       กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR) 
10.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ พอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย ส้าหรับท่านที่ท้า การจองทัวร์บนฝั่งกับทาง

เรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง
สามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซ่ี จากท่าเรือ
เข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั ง
วันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

 

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

 

ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR PORTKLANG เริ่มต้นที่ 50 SGD / pax 
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-kualalumpur-

excursions/-/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx 
 

*** ลูกค้าต้องมาขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. *** 

 
21.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่

ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อน
ตามอัธยาศัย 

 
เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน 

22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก้าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน้า 
  กระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน้าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ น   

(สิ่งของที่ท่านจ้าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋า
เดินทางลงด้วยตนเองไม่ จ้าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก ** 

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


 

 

 

วันที่สาม  (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )  - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

 
07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ 
11.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์  หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั น  
 

** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

 ทีมงานทัวร์ที่สิงคโปร์ รอรับทุกท่านเดินทางไปชมเมืองสิงคโปร์ มีรถโค้ชและไกด์บริการ 

 จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุด
บนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหาร
โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ท่ีมีความสูงเข้าด้วยกัน 
มีไว้ส้าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ส าหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 
SGD (700 บาท)  

  
 

 
 
 
 

 
 

 จากนั นน้าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา
และศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั งของรัฐสภาของสิงคโปร์  
ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างส้าริดเป็น
ของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพ่ือสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั ง
ที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั งแรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้น
ครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่ง
โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ 



 

 

 รถโค้ชน าท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน้ามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั งอยู่
บนถนนสายนี เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล้าจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี เสมอ ถนนออร์
ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั นดีมากมายตั งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน 
อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 

17.30 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 
20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105 
22.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 

******************************************************** 
*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น *** 

ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจ้าที่เรือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว 
“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมี
การปรับขึ้นของภาษีน้ ามันของสายบิน 

กรุ๊ปออกเดินทางได้เม่ือมีจ านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 



 

 

 
 

อัตราค่าบริการ 

จากราคาในตาราง 

 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ 

ราคาทารก 
ต่ ากว่า 2 

ขวบ 

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ 

ห้อง 
INTERIOR 
ISS/ISA 

ไม่มีหน้าต่าง 

ห้อง OCEAN 
VIEW 

OSS/OSA 
มีหน้าต่าง 

ห้อง 
BALCONY มี

ระเบียง 
 BSS / BSA 
มีหน้าต่าง 

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 
วันวาเลนไทน์ 

13,555.- 15,555.- 17,555.- 9,500.- 6,900.- 

SL100 
0740-1120 

SL105 
2030-2205 

27ก.พ.-01มี.ค.
62 

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

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

17,999.- 
15,999.- 
+1,900.- 

9,500.- 6,900.- 

SL100 
0740-1120 

SL105 
2030-2205 

6-8 มี.ค.62 
13,999.- 
+1,900.- 

15,999.- 
+1,900.- 

17,999.- 
+1,900.- 

9,500.- 6,900.- 

SL100 
0740-1120 

SL105 
2030-2205 

27-29 มี.ค. 62 
13,999.- 
+1,900.- 

15,999.- 
+1,900.- 

17,999.- 
+1,900.- 

9,500.- 6,900.- 

SL100 
0740-1120 

SL105 
2030-2205 

3-5 เม.ย. 62 
14,999.- 
+1,900.- 

16,999.- 
+1,900.- 

18,999.- 
+1,900.- 

9,500.- 6,900.- 



 

 

ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 1,900 บาทต่อท่าน ช าระพร้อมค่าทัวร์ 
 และไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส้าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อ

คนต่อคืน ส้าหรับห้อง Suite หรือสูงขึ นไป  

 
**** โปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก **** 

*** เข้าพักเป็นท่านที่ 3-4* ในห้องราคาเท่าราคาผู้ใหญ่ *** 
** ห้อง OCEAN VIEW  พักได้ไม่เกิน ห้องละ 2 ท่าน ** 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

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

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท 
 

*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

 
 

***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอร์ตและช าระมัดจ าภายใน 24 ช.ม. หลังจากท าการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สาย
การบินจะเข้มงวดเรื่องก าหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ*** 

 

อัตรานี้รวม   

 รวมทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถแล้ว 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการ  
 ห้องพักบนเรือส้าราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท้าการช้าระเงิน) 
 อาหารบนเรือส้าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), 
 กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส้าราญ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ นระหว่างวัน

เดินทางเท่านั นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

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


 

 

 

อัตรานี้ไม่รวม   

 ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ 
SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Suite หรือสูงข้ึนไป  

 ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
 ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจของลูกค้า 
 ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส้าราญเพ่ิมเติมที่ไม่รวมใน PKG เรือส้าราญ 
 ค่า WIFI บนเรือ เริ่มต้นที่คินละ 19 SGD 
 อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น ้าหนักเกิน 20 กก.  
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 

เงื่อนไขการจองทัวร์  

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็น

แบบเหมาจ่าย 
 
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ 

ทั งสิ น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 
2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  



 

 

 
4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 
6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่

ได้ระบุไว้แล้วทั งหมด 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันก้าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

หมายเหตุ 

1. ส้าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ นเรือ 
2. ส้าหรับเด็กอายุต่้ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่  อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองหรือขึ นเรือ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั ง 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ล่องเรือส้าราญ Genting Dream 

ศุลกากร ประเทศสิงคโปร์ อนุญาต ให้น้า บุหรี่ 1 ซอง/ท่าน และสุรา 1 ลิตร / ท่าน เข้าประเทศ และไม่อนุญาตให้
น้าหมากฝรั่งเข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดทันที  และห้ามน้าสิ่งของผิดกฎหมายเข้า
ประเทศมีบทลงโทษท่ีแรงมาก 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือส้าราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล SGD  ซึ่งสามารถท้ารายการผ่านบัตรเครดิตที่ได้
ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 



 

 

อุณหภูมิ กรุณาเช็คกับเจ้าที่อีกครั งหนึ่ง หรือที่ www.cnn.com/weather  หรือที่ กรมอุตุวิทยา 02-3994012 

เวลาท้องถิ่น     เวลาบนเรือจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ทั งนี อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ตาม
เขตน่านน ้าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ้าวันบนเรือ หรือประกาศจาก
ทางเรือ (เวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง) 

สกุลเงิน   อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25.00=1 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าร์  ท่านสามารถแลกเงินได้ที่แหล่งแลกเงิน
ทั่วไป หรือแลกได้ที่สนามบิน 

กระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟ้าเหมือนกับไทยคือประมาณ220-240 โวลต์ เต้าเสียบปลั๊ก มีทั งแบบ 3ขาแบน,2-ขา
แบน ดั งนั นควรเตรียม หัวปลั๊กหรืออะแดปเตอร์ซึ่งเป็นแบบหัวใหญ่(Travel Universal Adaptir) 
ทีมีขายอยู่ตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรือส้าราญส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้ าดื่ม บนเรือมีบริการน ้าดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวด/วัน 

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามที่
เรือก้าหนด โดยจะมีอาหารทั งมื อเช้า กลางวัน เย็น ค่้าจนถึงดึกให้บริการ สับเปลี่ยนกันตามมื ออาหาร
ตลอดทั งวัน หรือมื ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื อเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่จะมีระบุไว้
ใน cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ ห้องโรง
ละครหลัก ท่านที่ทานอาหารรอบแรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดง
รอบหลัง 
** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษทลูกค้าต้องท้าการจองเพ่ิมเติมบนเรือส้าราญ ค่าใช้จ่าย
เป็นไปตามมื ออาหารและราคาที่เรือก้าหนด 

สิ่งท่ีต้องเตรียม  ยาประจ้าตัว ส้าหรับท่านที่มีโรคปะจ้า ควรน้ายาติดตัวไปด้วย ส้าหรับยาสามัญ หัวหน้าทัวร์จะ
เตรียมไปให้บริการ 

 อปุกรณ์อาบน ้า ของใช้ส่วนตัว,ชุดว่านน ้าส้าหรับท่านที่จะเล่นน ้า   

 Universal adaptor, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 การเตีรยมกล้อง ควรเตรียมกล้องและอุปกรณ์ต่างๆไปให้พอเพียง เพราะที่ต่างประเทสราคาแพง 
หรือคุณภาพไม่ดี 

http://www.cnn.com/weather


 

 

สิ่งท่ีไม่อนุญาตให้น า
ขึ้นและลงเรือ 

 ทางเรือใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 Power Bank น้าใส่กระเป๋าพกพาเท่านั น ห้ามน้าโหลดลงกระเป๋าเดินทาง 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั งท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 
เครื่องแต่งกาย  หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่้าที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทาน

อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายให้สุภาพ
เรียบร้อยหรือกึ่งทางการได้ 

 เสื อผ้าที่เตรียมไว้ส้าหรับเดินทาง ควรเตรียมเสื อผ้าสบายๆรองเท้าสวมใส่สบาย แว่นกันแดด ร่มพับ
ประเปาเดินทางน ้าหนักไม่ควรเกิน 20 กิโลกรัมต่อ1 ท่าน หากน ้าหนักเกินกว่าที่กะหนดไว้ ทางสาย
การบินจะเรียกเก็บค่าน ้าหนักเพ่ิมประมานกิโลกรัมละ 400-500 บาท ควรตรวจดูป้ายชื่อทุกครั ง 
เนื่องจากการส่งกระเป๋าไปตามห้องพักจะดูป้ายผูกกระเป๋าเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขั้นตอนการขึ้น–ลง เรือส าราญ  
1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น้าพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจ

ห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 
หากกรณีการ์ดสูญหายกรุณาติดต่อแจ้งทาง Reception 

2. น้าสัมภาระ ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทางเรือล้าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของ
ทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ นไปเองก็สามารถท้าได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการล้าเลียงสัมภาระสู่ห้องพัก
ของท่าน) 

3. น้าพาสปอร์ต ใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร 
4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน้าการ์ดห้องพักท่านรูดกับเครื่อง

บันทึก เพ่ือยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี  ของเรือส้าราญ 
5. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีท่ีขึ นเรือส้าราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนีภัย

ฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 
6. ก่อนเรือจะออกเดินทาง จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ น ให้ไปตามจุดที่ระบุไว้ใน Cruise Card 

โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื อชูชีพที่มีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป 
ขั้นตอนการช าระค่าใช้จ่าย และรับพาสปอร์ตคืน 

 
1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น้าคีย์การ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช้าระค่าใช้จ่าย ที่ Reception จากนั นเจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ไปทั งหมดซ่ึง ท่านสามารถช้าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีช้าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขท่ีเรือก้าหนด** 
 

2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือส้าราญจะเทียบท่า จท่านสามารถแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่
รับหนังสือเดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

 
 



 

 

 
กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ 
Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอ่ืนได้ 

สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพื นที่อาจ
ไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 

 
 

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. 

 
  

กรณีท่ีท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมท่ีให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศท่ีเดินทาง โดย
วันปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน ้าสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี ได้ 

 


