
 

 

 

 

 

 

Genting Dream 

6 วนั 5 คนื 

 
สงิคโปร-์ปีนัง-ภเูกต็-ลงักาว-ีกวัลาลมัเปอร-์สงิคโปร ์ 

22-27 กนัยายน 2562 
20-25 ตลุาคม 2562 

 

 
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

Sun Singapore - 17.00 

Mon Penang, Malaysia 13.30 23.30 

Tue Phuket, Thailand 12.00 23.59 

Wed Langkawi, Malaysia 10.00 20.00 

Thu Port Klang, Malaysia 10.00 20.00 

Fri Singapore 12.00  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืมารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์ประเทศ สงิคโปร ์ การเดนิทางจากสนามบนิ 
ชางง ีไปที7ทา่เรอืมารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์สามารถเดนิทางดว้ย Taxi, จากสนามบนิใชเ้วลา 

  ประมาณ 30 นาท ีคา่ใชจ้า่ยประมาณ SGD20 (500บาท)  
 
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 
 

  (ทา่นควรมาถงึทา่เรอืเพื7อเชค็อนิเขา้เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชั7วโมง)  
 

ทกุทา่นจะตอ้งเขา้รว่มการซอ้มระบบรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืตามกฏของการ ลอ่งเรอืสากล  
1 ชั7วโมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลงัจากนัXนทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลกั  
จากที7โชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทานที7หอ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิ 
ไดต้ามอธัยาศยัหลงัจากนัXนชมการแสดงที7หอ้งโชวห์ลกั(ทา่นที7จะชมโชวจ์ะตอ้งทําการจองรอบโตะ๊ 
ที7 Box Office ซึ7งตั Xงอยูโ่ซน Lobby ชั Xน 6) และดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั7วทั Xงลําเรอืและพักผอ่น 
ตามอธัยาศยั(หลงัจากเรอืลอ่งออกสูน่่านนํXาสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษี จะเปิดใหบ้รกิารรวมทั Xงใน 
สว่นของคาสโินอกีดว้ย) 
 
ทา่นสามารถเขา้รว่มสนุกกบักจิกรรมตา่งๆที7ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั Xงทรปิจาก  
Dream Daily หนังสอืพมิพป์ระจําวนัที7มรีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวนัที7หอ้งพัก 
ของทา่น 

 
ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที7เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันีX 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ7งตั Xงอยู ่บนชั Xน 16 ของเรอืสําราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ7งตั Xงอยูท่ี7ชั Xน 7 และ ชั Xน 8 ของ
เรอื 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

วนัที7 1     ตอ้นรับสู ่ประเทศสงิคโปร ์ )ทา่เรอื มารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร์ (  
 



 

 

 

 

 

 

 

เชา้/ กลางวนั  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที7เรอื เตรยีมไวใ้ห ้ 
   ดงันีX 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ7งตั Xงอยู ่บนชั Xน 16 ของเรอืสําราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ7งตั Xงอยูท่ี7ชั Xน 7 และ ชั Xน 8 ของ
เรอื 
 

 
13.30 น. "ปีนัง" เป็นหนึ7งใน 13 รัฐ ที7ประกอบขึXนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซยีเดมิชาวมาเลยร์ุน่แรกเรยีกวา่ ปเูลา 
  วาซาตู หรือเกาะเดี7ยว ต่อมาพบในแผนที7เดินเรือ เรียกว่า ปูเลาปีนัง หรือเกาะหมาก ต่อมา
 องักฤษ 
  เรยีกวา่ เกาะพรนิซอ์อฟเวลส ์จอรจ์ทาวน ์(George Town) เมอืงหลวงของปีนัง เป็นเมอืงแหง่ 
  มรดกโลกพรอ้มกบัเมอืงมะละกา ดว้ยวฒันธรรมของยคุอาณานคิมองักฤษไวต้ั Xงแตป่ลายศตวรรษ 
  ที7 18 จงึทําใหปี้นังยงัคงมกีลิ7นอายความเป็น ตะวนัตกจนถงึปัจบุนัใหเ้ราไดเ้ห็น 
 

 

 
สําหรับทา่นที7ทําการจองทวัรบ์นฝั7งกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที7นัดพบ 
บนเรอื  สว่นทา่นที7สะดวกเดนิทางทอ่งเที7ยวเองสามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชั7วโมง  ณ  
บรเิวณทา่เรอื กรณุากลบัถงึเรอืกอ่น 1 ชม 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารที7ทางเรอืจัดให ้ 
หลงัจากนัXน ทา่นสามารถรับชมการแสดงที7หอ้งโชวห์ลกั(กรณุาสํารองที7นั7งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีด
ตามบารต์า่งๆทั7วทั Xงลําเรอื  หลงัจากนัXนพักผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที7  2           ปีนัง , ประเทศ มาเลเซยี 



 

 

 

 

23.30 น. เรอืออกจากเกาะปีนัง, ประเทศมาเลเซยี 

 

 

 

 
 

เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที7เรอืเตรยีม 
  ไวใ้ห ้ดงันีX 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ7งตั Xงอยู ่บนชั Xน 16 ของเรอืสําราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ7งตั Xงอยูท่ี7ชั Xน 7 และ ชั Xน 8 ของ
เรอื 
 

**เรอืจะมใีบแจง้ สถานที(และเวลาที(หอ้งพกัของทา่นเพื(อใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

12.00 น. เดนิทางถงึ Sea View Patong Hotel จังหวดัภเูก็ต ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

สําหรับทา่นที7ทําการจองทวัรบ์นฝั7งกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที7นัดพบ
บนเรอื  สว่นทา่นที7สะดวกเดนิทางทอ่งเที7ยวเองสามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชั7วโมง  ณ 
บรเิวณทา่เรอื กรณุากลบัถงึเรอืกอ่น 1 ชม 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารที7ทางเรอืจัดให ้ 
หลงัจากนัXน ทา่นสามารถรับชมการแสดงที7หอ้งโชวห์ลกั(กรณุาสํารองที7นั7งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีด
ตามบารต์า่งๆทั7วทั Xงลําเรอื  หลงัจากนัXนพักผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 

23.59 น. เดนิทางออกจากทา่เรอื Sea View Patong Hotel จังหวดัภเูก็ต ประเทศไทย 

 

วนัที7 3      ภเูก็ต ,ประเทศไทย เดนิทางมาเชค็อนิลงเรอืที7 Sea View Patong Hotel  
 



 

 

 

   

 

 

 
เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที7เรอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดงันีX 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ7งตั Xงอยู ่บนชั Xน 16 ของเรอืสําราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ7งตั Xงอยูท่ี7ชั Xน 7 และ ชั Xน 8 ของเรอื 
 

10.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอืที7 ลงักาว,ี ประเทศมาเลเซยี 

 

สําหรับทา่นที7ทําการจองทวัรบ์นฝั7งกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที7นัดพบ 
บนเรอื  สว่นทา่นที7สะดวกเดนิทางทอ่งเที7ยวเองสามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชั7วโมง  ณ  
บรเิวณทา่เรอื กรณุากลบัถงึเรอืกอ่น 1 ชม 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารที7ทางเรอืจัดให ้
   หลงัจากนัXน ทา่นสามารถรับชมการแสดงที7หอ้งโชวห์ลกั(กรณุาสํารองที7นั7งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีด 
  ตามบารต์า่งๆทั7วทั Xงลําเรอื  หลงัจากนัXนพักผอ่นตามอธัยาศยั 
 

20.00 น. เดนิทางออกจากทา่เรอืที7 ลงักาว ีประเทศมาเลเซยี 

 

วนัที7 4        ทา่เรอืลงักาว ีประเทศมาเลเซยี 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที7เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันีX 
 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึ7งตั Xงอยู ่บนชั Xน 16 ของเรอืสําราญ 
 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ7งตั Xงอยูท่ี7ชั Xน 7 และ ชั Xน 8 ของเรอื 
 

 

10.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที7ทา่เรอื พอรต์คลงัประเทศมาเลเซยี สําหรับทา่นที7ทําการจองทวัร ์บนฝั7งกบัทาง 
  เรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที7นัดพบบนเรอื  สว่น ทา่นที7สะดวกเดนิทาง 
  ทอ่งเที7ยวเองสามารถ ลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชั7วโมง ณ บรเิวณทา่เรอื พอรต์คลงัจะม ี
  บรกิาร แทก๊ซี7 จากทา่เรอืเขา้ไปในตวัเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดที7ไมล่งจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรม 
  ตา่งๆที7ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั Xงวนัโดยสามารถดไูดจ้าก Dream Daily ตารางกจิกรรมที7ทา่นจะ 
  ไดรั้บในแตล่ะวนัที7หอ้งพักของทา่น 

 
20.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืพอรต์คลงัประเทศมาเลเซยี ทา่นสามารถรับประทานอาหารเย็นไดท้ี7 
  หอ้งอาหารหลกัที7แสดงอยูใ่นบตัร Cruise Card  ของทา่นตามเวลาจองของ 
  ทา่น หลงัจากนัXนดกูารแสดงโชวท์ี7หอ้งโชวห์ลักชั Xน7หลังจากนัXนพักผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัที7  5   ทา่เรอืพอรต์คลงั ประเทศมาเลเซยี 
( 



 

 

 

 

**เรอืจะมใีบแจง้ สถานที(และเวลาที(หอ้งพกัของทา่นเพื(อใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

ชว่งคํ7า  เรอืจะมแีทก๊กระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํา 
  กระเป๋าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพื7อใหพ้นักงานนําลงไปที7ทา่เรอืในวนัรุง่ขึXน 

(สิ7งของที7ทา่นจําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื )  ** ถา้ทา่นใดม ี
ความประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจํ่าเป็นตอ้งวางไวท้ี7หนา้หอ้งพัก  

 
 
 
 
 

เชา้/กลางวนั  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที7เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันีX 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ7งตั Xงอยู ่บนชั Xน 16 ของเรอืสําราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ7งตั Xงอยูท่ี7ชั Xน 7 และ ชั Xน 8 ของ
เรอื 
 

 
12.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมารน่ีาเบย ์ครสูเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์ 
  หลงัจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ กระเป๋าเดนิทาง 
  ของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัXน เดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพ 
 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระกอ่นออกจากทา่เรอื** 

** ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง ** 

ราคาบาท / ทา่น ทา่นที7 1 ทา่นที7 2 ทา่นที7 3-4 
หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง 32,800 ปกต ิ32,800 

ไปฟร ี
ปกต ิ16,400 

9,450 
หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง 34,900 34,900 

ไปฟร ี
ปกต ิ17,450 

9,975 
หอ้งพักแบบมรีะเบยีง 41,600 41,600 

ไปฟร ี
ปกต ิ20,800 

11,650 

วนัที7  6      เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์
 



 

 

 

**โปรดตรวจสอบหอ้งพักกบัเจา้หนา้ที7ทกุครั Xงกอ่นทําการจอง** 

 

 

                                      INSIDE                                                         BALCONY 

  OCEAN VIEW 

 

     

เง ื(อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจาํนวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธิCในการเปลี(ยนแปลงราคา ท ัEงนีEข ึEนอยูก่บัระยะเวลาในการจองและจาํนวนหอ้งวา่งบน

เรอื 
หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภต์ั Xงแต ่24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึXนเรอื 
2. สําหรับเด็กอายตํุ7ากวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึXนเรอื(เด็กทารกควรมอีายอุยา่งตํ7า 6 เดอืน 7วนั) 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครั Xง และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลบั 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิwที7จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีที7กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิwในการที7จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที7ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที7ยวบนิ, การเปลี7ยนแปลงโปรแกรมการทอ่งเที7ยวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิwในการเปลี7ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที7ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิwในการเปลี7ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาที7ใชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลี7ยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครั Xง 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีEรวม 

1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 5 คนื (ตามแบบหอ้งพักที7ทา่นไดทํ้าการชําระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ภาษีเชืXอเพลงิ 

อตัราคา่บรกิารนีEไมร่วม 

1. คา่ทปิส ์SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึXน
ไป 

2. คา่ทวัรเ์สรมิบนฝั7งตามเมอืงตา่งๆ ที7เรอืจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพเิศษที7ทา่นสั7งเพิ7มเตมิกบัทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครื7องดื7มบนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื7นๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครื7องดื7ม ฯลฯ 
7. คา่ตั|วเครื7องบนิ กรงุเทพฯ - สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ (หากตอ้งการซืXอตั|วเครื7องบนิ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที7เพื7อเสนอราคาอกีครั Xง) 
8. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิสงิคโปร ์- ทา่เรอื - สนามบนิสงิคโปร ์(หากตอ้งการซืXอรถรับสง่ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที7เพื7อเสนอราคาอกี

ครั Xง) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ7ม 7% และภาษีหกั ณ ที7จา่ย 3% 

 

เง ื(อนไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืสําราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์และรถรับสง่นําเที7ยว 
2. ในกรณีที7ลกูคา้ตอ้งออกตั|วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที7ของบรษัิทฯเพื7อเชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์
เดนิทางกอ่นทกุครั Xง มฉิะนัXนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั XงสิXน 
3. การชาํระคา่บรกิาร 
3.1 กรณุาชําระเต็มจํานวนเนื7องจาก ราคาโปรโมชั7นมหีอ้งพักในจํานวนจํากดั 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารชําระเงนิ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิw เก็บคา่ใชจ้า่ยทั Xงหมด เนื7องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื7น
ที7เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆ ที7เกดิจากการยกเลกิของทา่น 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ7งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลื7อนการเดนิทาง
ของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ั XงนีXทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที7ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั|วเครื7องบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที7
สถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื7นๆที7เกดิขึXนตามจรงิ ในกรณีที7ไมส่ามารถเดนิทางได ้
4.3 กรณีที7กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Xงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที7ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิwที7จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั XงสิXน 
สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื7อการทอ่งเที7ยวเทา่นัXน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเที7ยวโดยผดิกฎหมายและในขั Xนตอนการ
ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึXนอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที7เทา่นัXน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง 
ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ั Xงส ิXน 
4.4 เมื7อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ7ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิw 
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั XงสิXน 

  



 

 

 

 

 
 
 
 

 

หนงัสอืเดนิทาง
และวซีา่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นการ
เดนิทาง 

• ประเทศที7คณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพื7อเขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตวัแทน
วางแผนการทอ่งเที7ยวของคณุกอ่นเดนิทางทกุครั Xง 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ   SGD   ซึ7งสามารถทํารายการ
ผา่นบตัรเครดติที7ไดล้งทะเบยีนเชื7อมกบับตัร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตวัออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 
บาท หากมคีวามจําเป็นที7จะใชจ้า่ยมากกวา่นีXตอ้งแจง้และสําแดงกบัเจา้หนา้ที7ตรวจคน
เขา้เมอืงทั Xงขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้า่ยบนเรอืตอ้งนําเงนิสดขั Xนตํ7า 150 USD 
(รายละเอยีดอาจมกีารเปลี7ยนแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืสําราญ) โดยวนักอ่นเรอื
จะเทยีบทา่วนัสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและทํารายการทั Xงหมดใหเ้สร็จสิXน 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ืXอประกนัการเดนิทาง 

อณุหภมู ิ สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง 

เวลาทอ้งถิ(น     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิ7นจากทา่เรอืเมอืงแรกที7เดนิทาง ทั XงนีXอาจมกีาร
เปลี7ยนแปลงในแตล่ะวนั ตามเขตน่านนํXาแตล่ะประเทศ ซึ7งสามารถตรวจสอบไดจ้าก
หนังสอืพมิพป์ระจําวนับนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ SGD  
 อตัราเทยีบ 24.40 บาท ตอ่ 1 SGD 
*ตรวจสอบ ณ เมื7อวนัที7 วนัที7 15 ม.ิย. 61 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากทา่นใชบ้ัตรเครดติในการชาํระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลี7ยนของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทีั Xงกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทั Xงแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดงั
รปู  
(แนะนําใหเ้ตรยีมหวัแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 
 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  นํ Eาดื(ม บนเรอืมนํีXาดื7มใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด ตอ่วนั 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ี7หอ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ
เวลาเป็นไปตามที7เรอืกําหนด โดยจะมอีาหารทั XงมืXอเชา้ กลางวัน เย็น คํ7าจนถงึดกึ

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืสําราญ Genting Dream 

 



 

 

 

ใหบ้รกิาร สบัเปลี7ยนกนัตามมืXออาหารตลอดทั Xงวัน หรอืมืXออาหารเย็นทา่นอาจเลอืก
รับประทานอาหารมืXอเย็นไดท้ี7หอ้งอาหารหลกัที7จะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทา่น 
โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์บัการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ทา่นที7
ทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดง
รอบหลงั 
** คา่ใชจ้า่ยเพิ7มเตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิ7มเตมิบน
เรอืสําราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมืXออาหารและราคาที7เรอืกําหนด 

สิ(งที(ตอ้งเตรยีม �  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางที7มอีายมุากกวา่ 6 เดอืน 
�  เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนื7องจากวนัแรกที7ทําการเชค็อนิหนังสอืเดนิทาง

ตวัจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 
�  ตั|วลอ่งเรอื 
�  ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 
�  แบบฟอรม์การลงเรอื 
�  เงนิสด/ บตัรเครดติ 
�  กรมธรรมป์ระกนัการเดนิทาง ประกนัอบุตัเิหต ุ
�  ของมคีา่ / อปุกรณ์ที7จําเป็น 
�  ยารักษาโรค ยาประจําตวั 
�  ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

สิ(งที(ควรเตรยีม �  แวน่ตา, แวน่กนัแดด, รม่, หมวก, ครมีกนัแดด และเสืXอคลมุกนัหนาว เนื7องจากบน
เรอือาจมลีมแรง 

�  ยาประจําตวั ที7มรีายละเอยีดกํากบั 
�  อปกุรณ์อาบนํXา ของใชส้ว่นตวั   
�  Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศพัท ์
�  ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ที7ชารจ์แบตเตอรี7สํารอง 
�  รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 
�  หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครื7องเลน่เพลงพกพาสว่นตวั  
�  ชดุวา่ยนํXา 

สิ(งที(ไมอ่นญุาต
ใหนํ้าขึEนและลง
เรอื 

• ใชม้าตรการตามหลกัเดยีวกนักบัเครื7องบนิ 
• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 
• ตวัสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัXน 
• เครื7องดื7มทกุชนดิทั Xงที7ม ีและไมม่แีอลกอฮอล ์
• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนืXอสตัว ์
• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิ7งผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครื(องแตง่กาย • การแตง่กายทั Xงชายหญงิสามารถแตง่ตวัไดต้ามสบายในชว่งกลางวนัและที7ทา่เรอื
เพื7อรว่มโปรแกรมทรปิกบัทางเรอืที7ไดทํ้ารายการจองไว ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํ7าที7หอ้งอาหารหลกั ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็น
การเชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรอืจงึขอความ
รว่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึ7งทางการได ้

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

ข ัEนตอนการขึEน–ลง เรอืสําราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี7 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะ 

2. ไดรั้บ Cruise Card ที7จะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึXนและลงเรอืในทา่เรอืถดัๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. นําสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางที7สนามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพื7อใหเ้จา้หนา้ที7ทางเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตวัของทกุทา่น หรอืทา่นที7สะดวกจะถอื

กระเป่าขึXนไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

4. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการเดนิทางออก 

โดยสารเครื7องบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

5. เมื7อถงึประตเูรอื เจา้หนา้ที7เรอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์หอ้งพัก

ทา่นรดูกบัเครื7องบนัทกึ เพื7อยนืยนัวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินีX ของเรอืสําราญ 

6. สามารถไปที7หอ้งพักของทา่นไดท้นัท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทนัททีี7ข ึXนเรอืสําราญ กรณุาศกึษา

จดุซอ้มอพยพหนภียัฉุกเฉนิที7อยูด่า้นหลงัประตหูอ้งพักของทา่น 

7. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืที7ระบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภียั หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดงั

ขึXน ใหไ้ปตามจดุที7ระบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ที7จะแจง้ใหห้ยบิเสืXอชชูพีที7มพีอดกีบัผูพั้กในหอ้งพักไว ้

ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หากกรณีการด์สญูหาย
กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง 

Reception 



 

 

 

ข ัEนตอนเคลยีคา่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชาํระคา่ใชจ้า่ย ที7 Reception เจา้หนา้ที7จะแจง้ยอด

คา่ใชจ้า่ยที7ใชไ้ปทั Xงหมด ทา่นสามารถชาํระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ 

**กรณีชาํระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลี7ยน ตามเงื7อนไขที7เรอืกําหนด** 

2. กอ่นวนัสดุทา้ยที7เรอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี7 Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลา

ที7รับหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันีE 

เมื7อเรอืเริ7มลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศพัท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอื
จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อตัราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครื7อง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกบัเครื7องอื7นได ้

สงวนสทิธิwอตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลี7ยนแปลง กรณุาเชค็ราคาที7แน่นอนอกีครั Xงกบัเจา้หนา้ที7บนเรอื 
(สญัญาณบางพืXนที7อาจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 
PACKAGE UNIT GDR- SINGAPORE WDR-NANSHA/ 

HONG KONG 

DESCRIPTION RECOMMENDED 

USE 

STANDARD 

1 NIGHT SGD19 HKD125 -Connect to Internet at basic  • Email 

2 NIGHTS SGD38 HKD198 speeds in an affordable manner. • Chat 

3 NIGHTS SGD57 - -Allow 2 devices simultaneously  • Social 

media 

4 NIGHTS SGD76 - for the whole voyage  

5 NIGHTS SGD95 HKD640   

PREMIUM 

1 NIGHT SGD29 HKD168 -Connect to the Internet at prime • Email 

2 NIGHTS SGD58 HKD268 Speeds.   • Chat 

3 NIGHTS SGD87 - -Allow 2 devices simultaneously  • Social 

media 

4 NIGHTS SGD116 - For the whole voyage. • Light media 

streaming 

5 NIGHTS SGD145 HKD840   

24 HOUR SGD39 HKD228 Connect to the Internet at prime 

speeds. 

Allow 1 device for a continuous 24 

hour period only. 

 

  
กรณีที7ทา่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิที7ใหบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม

ประเทศที7เดนิทาง โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝั7งซึ7งสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวนัที7เรอืลอ่ง
น่านนํXาสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนีXได ้
 

 


