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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 4 วัน 3 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร ์- ปีนัง - ลังกำวี (มำเลเซีย) - สิงคโปร ์

โดยสำยกำรบิน ไทยไลอ้อนแอร ์
โปรดดูรำคำและไฟล์ทบินที่ตำรำงขำยท้ำยรำยกำรเท่ำนั้น!! 

อัตรำนี้รวม ตั๋วเครื่องบิน LION AIR ไปกลับ - น้ ำหนักกระเป๋ำ 20 กก. - ภำษสีนำมบิน   
ห้องพักบนเรือ 3 คืน ตำมชนิดห้องที่เลือก   

สนใจเดินทำงแบบคณะทัวร์ มีหัวหน้ำทัวรด์ูแลจำกเมอืงไทย มีรถรับส่ง ท่ำเรือ-สนำมบิน ช ำระเพิ่ม 3,000 บำทต่อท่ำน 

 อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำภำษีท่ำเรือท่ำนละ 1,900 บำท ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ - ไม่รวมค่ำทิป (Gratuity On Board) 
SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน 

 ส ำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ช ำระตอน Check Out 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 

ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันท่ี 7-10 ก.ค. 62      รำคำเริ่มต้นที่ 11,099.- (พักห้องไม่มีหน้ำตำ่ง)
       21-24 ก.ค. // 4-7 ส.ค. // 15-18 ก.ย. 62  รำคำเริ่มต้นที่ 12,099.- (พักห้องไม่มีหน้ำตำ่ง) 

     6-9 ต.ค. 62     รำคำเริ่มต้นที่ 13,099.- (พักห้องไม่มีหน้ำตำ่ง) 
    10-13 พ.ย. 62 // 5-8 ม.ค. // 29 มี.ค.-1 เม.ย. 63 รำคำเริ่มต้นที่ 15,099.- (พักห้องไม่มีหน้ำต่ำง)

  

วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - (ท่ำเรือ มำรีน่ำ เบย์ ครูสเซนเตอร์ )   

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง ประตู 7 อำคำรผู้โดยสำรขำออก สำยกำรบิน Thai Lion Air โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

07.40 น. เหินฟ้ำสู่ สิงคโปร์ โดยสำยกำรบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100 
11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

สิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลำท้องถิ่นเร็ว
กว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

ลูกค้ำเดินทำงสู่ท่ำเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER ไม่รวมในค่ำบริกำร 
61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร์ 018947 

13.00 น. เข้ำเช็คอิน REGISTER ณ. ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center จากนั้นน าท่านเช็คอินขึ้นเรือส าราญ Genting 
Dream  เรือส าราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างข้ึนและน าลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 
150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352  
คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจ านวนห้องพักท้ังหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพ่ือให้
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ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับ
ความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว 

*** ก่อนเวลำเรือส ำรำญออกจำกท่ำขอเชิญทุกท่ำนร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่ง 
เป็นหนึ่งในกฎกำรเดินเรือสำกลโดยเมื่อมีประกำศจำกทำงเรือให้ทุกท่ำนไปยังจุดรวมพลตำมท่ี 

ก ำหนดไว้บนบัตรขึน้เรือ (SeaPass) ของท่ำน***  

17.00 น. ***** เรือออกเดินทำงสู่น่ำนน้ ำสำกล มุ่งสู่ประเทศมำเลเซีย ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่
ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์ 

  หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องท าการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซ่ึงต้ังอยู่โซน Lobby 
ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจำกเรือล่องออกสู่น่ำนน้ ำสำกล

แล้วร้ำนค้ำปลอดภำษีจะเปิดให้บริกำรรวมทั้งในส่วนของคำสิโนอีกด้วย ) 
*** Casino ให้บริกำรหลัง 24.00 น.*** 

*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้* 
*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือส าราญ 

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

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 

***  ชมกำรแสดงโชว์ท่ีห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 
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วันที่สอง ท่ำเรือ ปีนัง ประเทศ มำเลย์เซีย   

07.30-09.00 น.  รับประทำนอำหำร เช้ำ ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
                     กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR) 
13.30 น. เรือจอดเทียบท่ำที่ท่ำเรือ ปีนังประเทศมำเลเซีย ส าหรับท่านที่ท า การจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงาน

จะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจาก
เรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ ปีนังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่าน
ใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream 
Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

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

 

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

/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx 
 

*** ลูกค้ำต้องมำขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. *** 

22.30 น.  เรือล่องออกจำกท่ำเรือปีนังประเทศมำเลเซีย ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรเย็นได้ ณ ห้องอำหำรหลักที่แสดงอยู่ใน
บัตร  Cruise Card ของท่ำนตำมเวลำจองของท่ำนว่ำจะเป่้นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจำกนั้นพักผ่อน
ตำมอัธยำศัย 

วันที่สำม ท่ำเรือ ลังกำวี ประเทศ มำเลย์เซีย   

07.30-09.00 น. รับประทำนอำหำร เช้ำ ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
           กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR) 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่ำที่ท่ำเรือลังกำวี ประเทศมำเลเซีย ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงาน
จะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจาก
เรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ ลังกาวีจะมีบริการ แท๊กซ่ี จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย 
ท่านใดท่ีไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream 
Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

 

กิจกรรมและควำมสนุกบนเรือ GENTING DREAM 
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/ 
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ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR LANGKAWI เริ่มต้นที่ 50 SGD / pax 
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-langkawi-excursions/-

/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi 
*** ลูกค้ำต้องมำขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. *** 

15.00 น.  เรือล่องออกจำกท่ำเรือลังกำวีประเทศมำเลเซีย ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรเย็นได้ ณ ห้องอำหำรหลักที่แสดงอยู่
ในบัตร  Cruise Card ของท่ำนตำมเวลำจองของท่ำนว่ำจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจำกนั้น
พักผ่อนตำมอัธยำศัย 
เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคืน 

22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน า 
  กระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น   

(สิ่งของที่ท่านจ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋า
เดินทางลงด้วยตนเองไม่ จ าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก ** 

วันที่สี่  (ท่ำเรือ มำรีน่ำ เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - (อิสระท่องเที่ยวตำมอัธนำศัย )ชมเมืองสิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 

07.30-09.00 น. รับประทำนอำหำร เช้ำ ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
13.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น  
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

อิสระท่องเที่ยวตำมอัธยำศัย 
17.30 น. ได้เวลำสมควรเดินทำงสู่สนำมบินชำงกี 
20.30 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินดอนเมือง โดยสำยกำรบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105 
22.05 น. เดินทำงกลับถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

 
*** หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุ เหลือ ไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน นับถึงวันเดินทำงกลับ เท่ำนั้น *** 

ในกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธกำรขึ้นโดยเจ้ำที่เรือ ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพำะ พำสปอร์ตต่ำงด้ำว 
 
หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำ 

หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน้ ำมันของสำยบิน 
กรุ๊ปออกเดินทำงได้เม่ือมีจ ำนวน ***ผู้เดินทำง 10 ท่ำนไม่มีหัวหน้ำทัวร์***  

 

 (สนใจเดินทำงแบบคณะทัวร์ มีหัวหน้ำทัวร์ดูแลจำกเมืองไทย มีรถรับส่ง ท่ำเรือ-สนำมบิน ช ำระเพิ่ม 3,000 บำทต่อท่ำน) 
ผู้เดินทำงถึง 15 ท่ำนขึ้นไป (มีหัวหน้ำทัวร์) 

 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
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https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-langkawi-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-langkawi-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi
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ตัวอย่ำงห้องพักบนเรือส ำรำญ Genting Dream By Dream Cruise 
 
                                                                    
 

 
 
    

ห้องพักแบบไมม่ีหน้ำต่ำง Inside 
 
 
 
 
 
 

              ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง Oceanview                ห้องพักแบบมีระเบียง   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 
 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

http://www.cruisedomain.com/
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ 
ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงชำติเก็บเพ่ิม 1,000 บำท**จำกรำคำในตำรำง 

 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำภำษีท่ำเรือท่ำนละ 1,900 บำท ช ำระพร้อมค่ำทัวร์  
ไม่รวมค่ำทิป (Gratuity On Board) SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ 

SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ช ำระตอน Check Out 

**** โปรแกรมนี้ไมม่ีรำคำเด็ก **** 
*** เข้ำพักเป็นท่ำนที่ 3-4* ในห้องรำคำเท่ำรำคำผู้ใหญ่ *** 

** ห้อง OCEAN VIEW พักได้ไม่เกิน ห้องละ 2 ทำ่น ** 
**ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงชำติเก็บเพ่ิม 1,000 บำท** 

Flight วันเดินทำง 

รำคำผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่ำนละ 

รำคำทำรก 
ต่ ำกว่ำ 2 ขวบ 

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ำนละ 

ห้อง INTERIOR 
ISS/ISA 

ไม่มีหน้ำต่ำง 

ห้อง OCEAN 
VIEW 

OSS/OSA 
มีหน้ำต่ำง 

ห้องBALCONY 
มีระเบียง 

 BSS / BSA 
มีหน้ำต่ำง 

 
 

SL100 
0740-1120 

SL105 
2030-2205 

7-10 ก.ค. 62 
11,099.- 
+1,900.- 

13,099.- 
+1,900.- 

15,099.- 
+1,900.- 

10,500.- 7,900.- 

21-24  ก.ค. 62 
12,099.- 
+1,900.- 

14,099.- 
+1,900.- 

16,099.- 
+1,900.- 

10,500.- 7,900.- 

4-7 ส.ค. 62 
12,099.- 
+1,900.- 

14,099.- 
+1,900.- 

16,099.- 
+1,900.- 

10,500.- 7,900.- 

15-18 ก.ย. 62 
12,099.- 
+1,900.- 

14,099.- 
+1,900.- 

16,099.- 
+1,900.- 

10,500.- 7,900.- 

6-9 ต.ค. 62 
13,099.- 
+1,900.- 

15,099.- 
+1,900.- 

17,099.- 
+1,900.- 

10,500.- 7,900.- 

 

10-13 พ.ย. 62 
15,099.- 
+1,900.- 

20,099.- 
+1,900.- 

25,099.- 
+1,900.- 

10,500.- 7,900.- 

5-8 ม.ค. 63 
15,099.- 
+1,900.- 

20,099.- 
+1,900.- 

25,099.- 
+1,900.- 

10,500.- 7,900.- 

29 มี.ค.-1 เม.ย 63 
15,099.- 
+1,900.- 

20,099.- 
+1,900.- 

25,099.- 
+1,900.- 

10,500.- 7,900.- 

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

 
ค าแนะน า  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยงัไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 
เงื่อนไขกำรจอง  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 7,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ท่ีไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วัน
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ
ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 20 วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 

*** เมื่อช ำระค่ำมัดจ ำ แล้วถือว่ำรับทรำบ เงือ่นไขกำรจองทัวร์ทุกประกำร *** 

***ขอควำมกรุณำส่งส ำเนำพำสปอร์ต และช ำระมัดจ ำภำยใน 24 ช.ม. หลังจำกท ำกำรจอง  
เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วโปรโมชั่น สำยกำรบินจะเข้มงวดเรื่องก ำหนดกำรออกตั๋วเร็วกว่ำปกติ*** 

 

อัตรำนี้รวม   

 ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 ห้องพักบนเรือส าราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
 อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), 
 กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนระหว่างวัน

เดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

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

 รำคำนี้ไม่รวม  * ไม่รวมค่ำภำษีท่ำเรือท่ำนละ 1,900 บำทช ำระพร้อมค่ำทัวร์ 
 * ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ  

    SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ช าระตอน CHECK OUT  
 ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
 ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญเพ่ิมเติมที่ไม่รวมใน PKG เรือส าราญ 
 ค่า WIFI บนเรือ เริ่มต้นที่คืนละ 19 SGD 
 อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.  
 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด โทรศัพท์  ค่ำมินิบำร์ ฯลฯ (ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว) 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

**ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนสำยกำรบินในระดับเดียวกัน เวลำใกล้เคียงกัน โดยจะมีกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 

เงื่อนไขกำรจองทัวร์  

**** ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ และยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หำกไม่ได้ร่วมบริกำรทำนอำหำร หรือค่ำตั๋วเข้ำชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สำมำรถคืนเงินได้ 

 เนื่องจำกค่ำบริกำรที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมำจ่ำย 
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ 

ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 
2. กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  
4. ค่ำทัวร์เป็นแบบเหมำจ่ำยกับบริษัททัวร์ในต่ำงประเทศ ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่

ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

หมำยเหตุ 

1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองหรือขึ้นเรือ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 

ข้อมูลเพิ่มเติม ล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 

ศุลกำกร ประเทศสิงคโปร์ อนุญาต ให้น า บุหรี่ 1 ซอง/ท่าน และสุรา 1 ลิตร / ท่าน เข้าประเทศ และไม่อนุญาตให้น า
หมำกฝรั่งเข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดทันที  และห้ามน าสิ่งของผิดกฎหมายเข้าประเทศมี
บทลงโทษที่แรงมาก 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือส าราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล SGD  ซึ่งสามารถท ารายการผ่านบัตรเครดิตที่ได้ลงทะเบียน
เชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 

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

เวลำท้องถิ่น     เวลาบนเรือจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ตามเขต
น่านน้ าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ าวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ (เวลา
ท้องถิ่นของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง) 

สกุลเงิน   อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25.00=1 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าร์  ท่านสามารถแลกเงินได้ที่แหล่งแลกเงินท่ัวไป หรือ
แลกได้ที่สนามบิน 

http://www.cruisedomain.com/
http://www.cnn.com/weather


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS280619 

Page 10 of 15  

กระแสไฟฟ้ำ ระบบกระแสไฟฟ้าเหมือนกับไทยคือประมาณ220-240 โวลต์ เต้าเสียบปลั๊ก มีท้ังแบบ 3ขาแบน,2-ขาแบน ดั้งนั้น
ควรเตรียม หัวปลั๊กหรืออะแดปเตอร์ซึ่งเป็นแบบหัวใหญ่(Travel Universal Adaptir) 
ทีมีขายอยู่ตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 
 
 
 
 

  ภำษำ บนเรือส าราญส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้ ำดื่ม บนเรือมีบริการน้ าดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวด/วัน 

  อำหำร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามที่เรือ
ก าหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น ค่ าจนถึงดึกให้บริการ สับเปลี่ยนกันตามมื้ออาหารตลอดทั้งวัน 
หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่จะมีระบุไว้ใน cruise card ของ
ทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ ห้องโรงละครหลัก ท่านที่ทานอาหารรอบ
แรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 
** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษลูกค้าต้องท าการจองเพ่ิมเติมบนเรือส าราญ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
มื้ออาหารและราคาท่ีเรือก าหนด 

สิ่งท่ีต้อง
เตรียม 

 ยาประจ าตัว ส าหรับท่านที่มีโรคปะจ า ควรน ายาติดตัวไปด้วย ส าหรับยาสามัญ หัวหน้าทัวร์จะเตรียมไป
ให้บริการ 

 อุปกรณ์อาบน้ า ของใช้ส่วนตัว,ชุดว่านน้ าส าหรับท่านที่จะเล่นน้ า   

 Universal adaptor, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 การเตรยีมกล้อง ควรเตรียมกล้องและอุปกรณ์ต่างๆไปให้พอเพียง เพราะที่ต่างประเทศราคาแพง หรือ
คุณภาพไม่ดี 

สิ่งท่ีไม่อนุญำต
ให้น ำขึ้นและ
ลงเรือ 

 ทางเรือใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 Power Bank น าใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น ห้ามน าโหลดลงกระเป๋าเดินทาง 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด 

http://www.cruisedomain.com/
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เครื่องแต่งกำย  หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทานอาหารเหมือน
ไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยหรือกึ่งทางการ
ได้ 

 เสื้อผ้าที่เตรียมไว้ส าหรับเดินทาง ควรเตรียมเสื้อผ้าสบายๆรองเท้าสวมใส่สบาย แว่นกันแดด ร่มพับประเปา
เดินทางน้ าหนักไม่ควรเกิน 20 กิโลกรัมต่อ1 ท่าน หากน้ าหนักเกินกว่าที่กะหนดไว้ ทางสายการบินจะเรียก
เก็บค่าน้ าหนักเพ่ิมประมานกิโลกรัมละ 400-500 บาท ควรตรวจดูป้ายชื่อทุกครั้ง เนื่องจากการส่งกระเป๋าไป
ตามห้องพักจะดูป้ายผูกกระเป๋าเป็นหลัก 

 

 
ขั้นตอนกำรขึ้น-ลง เรือส ำรำญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทน
กุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 
หำกกรณีกำร์ดสูญหำยกรุณำติดต่อแจ้งทำง Reception 

2. น าสัมภาระ ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัว
ของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถท าได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการล าเลียงสัมภาระสู่
ห้องพักของท่าน) 

3. น าพาสปอร์ต ใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร 
4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน าการ์ดห้องพักท่านรูดกับ

เครื่องบันทึก เพ่ือยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือส าราญ 
5. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีท่ีขึ้นเรือส าราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนี

ภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 
6. ก่อนเรือจะออกเดินทาง จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตามจุดที่ระบุไว้ใน Cruise 

Card โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพที่มีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป 
ขั้นตอนกำรช ำระค่ำใช้จ่ำย และรับพำสปอร์ตคืน 

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น าคีย์การ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช าระค่าใช้จ่าย ที่ Reception จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งยอด
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปทั้งหมดซ่ึง ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 
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**กรณีช าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขท่ีเรือก าหนด** 
 

2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือส าราญจะเทียบท่า ท่านสามารถแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่
รับหนังสือเดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร Wifi บนเรือ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ 

Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอ่ืนได้ 
สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพ้ืนที่

อาจไม่เสถียร 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. 
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 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 โดยวันปกติ
เรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ าสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได้ 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มควำมคุ้มครองไดม้ำกขึ้น... 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่  
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมำยเหตุ / Remark 
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก นับจากเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย /  
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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หมำยเหตุ / Remark 
1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน/ Pre-existing 
medical conditions are not covered. 
2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทาง บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความจ าเป็น และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามก าหนดการ / Global Travel Insurance Plus covers loss 
while abroad only. Except Clau se No.5: Flight cancellation, 
Company will cover all necessary and unavoidable cost of cancelled flight prior departure. 
3.ความคุ้มครองพิเศษข้ึนกับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก / The coverage is as per the Plan Purchased. 
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