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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 3 วัน 2 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร ์- กัวลำลัมเปอร์ - สิงคโปร ์

               +   

 

ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่ 27ก.พ.-1มี.ค // 6-8 / 27-29 มี.ค. 62   

 

 

    
วันที่ 1       ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่ำเรือ มำรีน่ำ เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 

*** นัดพบท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ วันพุธ 6 ก.พ / 27 ก.พ / 27 มี.ค 2562 เวลา 09.00 น. 
 ชั้น 4 ประตู 5 โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลนส์ 

 
วันเดินทำง จุดหมำยปลำยทำง โดยเที่ยวบิน เวลำออกเดินทำง เวลำถึงที่หมำย 

27 ก.พ/27 มี.ค 62 BKK - SIN SQ975 12.15 15.45 
*น  ำหนักกระเป๋ำ 30 กก /ท่ำน* 

12.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน SQ975 
17.00 น.  ถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center เพื่อท าการเช็คอินขึ้นเรือ ท าการติด Tags กระเป๋าและโหลด 

สัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือส าราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ  
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จากนั้นลูกค้าน าตั๋วเรือเช็คอินและรับ Cruise Card และผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นขึ้นสู่เรือ 
ส าราญ Genting Dream เรือส าราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้น และน าลงทะเล 
ล่องในปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้น และจุผู้โดยสารท้ังหมด  
3,352 คน และลูกเรืออีก 2,016 คน มีจ านวนห้องพัก ท้ังหมด 1,674 ห้อง และ ห้องพักแบบสวีท  
142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบ 
อลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิง และร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลย 
ทีเดียว 

กิจกรรมบนเรือ 

 
23.59 น. เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศ สิงคโปร์ ทุกท่านจะต้อง เข้าร่วมการ 
  ซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง  
  หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise  
  Card ของท่าน หรือเลือกรับประทาน ท่ีห้องอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย 

หลังจากนั้นชมการแสดงท่ีห้องโชว์ หลัก(ท่านท่ีจะชมโชว์จะต้องท าการจองรอบโต๊ะท่ีBox Office ซึ่ง 
ตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วท้ังล าเรือ และพักผ่อนตาม อัธยาศัย 
(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมท้ังในส่วนของ 
คาสิโนอีกด้วย) 
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วันที่  2        ท่ำเรือ พอร์ตคลัง, ประเทศ มำเลย์เซีย 

เช้ำ    รับประทานอาหารท่ีห้องอาหารท่ีทางเรือได้จัดไว้ให้ 
*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ท้ายเรือส าราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining 
 (Walk-In open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 7 และ ชั้น 8 ของ
เรือ 
 

 
12.00 น.  เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือ พอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย  

ส าหรับท่านท่ีท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานท่ี
นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านท่ีสะดวกเดินทางท่องเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 
ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ กรุณากลับถึงเรือก่อน 1 ชมแนะน าท่ีเท่ียวส าคัญ  
Merdeka Square - (Merdeka Square) บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ เป็นท่ีตั้งของเสาธงท่ีสูงท่ีสุด ใน
โลก ซึ่งเป็นธงชาติประจ าชาติมาเลเซีย ท่ีได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อเวลาเท่ียง คืนของวันท่ี 
30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ส่วนฝั่งตรง ข้ามกับจัตุรัสฯ 
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เป็นอาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มาเลเซียไปแล้ว อาคาร
แห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะ แบบอาหรับ ความสูงของยอด
โดมมีขนาดเท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาท่ีตั้ง ตระหง่านอวดความสวยงามของตัวตึกและ
ในเวลากลางคืน จะมีการติดไฟระยิบระยับ เต็มไปหมด ยิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารแห่ง
นี้ สถานีรถไฟ KL ซึ่งจัดว่าเป็นสถานีรถไฟท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่ง ตั้งตระหง่าน อยู่บน
ถนนฮาชามัดดิน (Jalan Hashamuddin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1911 ภายนอก สถานีสร้าง
แบบมูริส มีลักษณะเป็นหอสูงคล้ายมัสยิด แต่ภายในสร้างและตกแต่ง เหมือนสถานีรถไฟ
วิกตอเรีย 

 
Sultan ABD Samab Buiding - อาคารสุลต่านอับดุลซามัด สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2440 ตั้งชื่อ
ตามพระนามของสุลต่านแห่งสลังงอร์ โดยใช้เป็นท่ีท าการของหน่วยงานราชการในยุคท่ีอังกฤษ
เข้ามาปกครอง ปัจจุบันเป็นอาคารส านักงานของศาลฎีกา 
Petronas Istana Palace -Twin Tower – ถ่ายรูปและเดินช้อปปิ้ง 

 
ตึกแฝดเปโตรนาส เคยเป็นตึกที่สูงท่ีสุดในโลกสร้างโดย บริษัท ปิโตรเลียม เนชั่นแนล 
เบอร์ฮาด (Petroliam Nasional Berhad) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ปิโตรนาส (Petronas) เป็น 
บริษัทผลิตและจ าหน่ายน้ ามันของมาเลเซีย เราสามารถยืนชมความงามของตึกได้ภายนอก 
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โดยยืนอยู่ฟากที่น้ าพุก าลังเริงระบ าและสามารถเข้าไปในตึกเพื่อชมทิวทัศน์ของ กัวลาลัมเปอร์ 
(Kuala Lumpur – KL) จากสกายบริดจ์ (Sky Bridge) ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชั้นท่ี 41 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น บนเรือส าราญ     
*  ห้องอำหำร The Lido ห้องอำหำรแบบ Buffet ซึ่งตั งอยู่ บนชั น 16 ท้ำยเรือส ำรำญ 

** ห้องอำหำร Dream Dining 
 (Walk-In) 

ห้องอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำติ ซึ่งตั งอยู่ทีช่ั น 7 และ ชั น 8 
ของเรือ 
 

22.00 น.  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ 
   ท่านน ากระเปา๋เดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานน าลงไปท่ี 
   ท่าเรือในวนัรุ่งขึ้น  ( สิ่งของท่ีท่านจ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ใน 
   กระเป๋าถือ )  ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเอง 
   ไม่จ าเป็นต้องวางไว้ท่ีหน้าห้องพัก ** 

เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคืน 

 
23.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย  

http://www.cruisedomain.com/


 

www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS010218 

Page 6 of 15  

 
 
วันที่ 3      เดินทำงถึงประเทศสิงคโปร์ 
เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าท่ีทางเรือได้จัดไว้ให้ ดังนี้ 

*  ห้องอำหำร The Lido ห้องอำหำรแบบ Buffet ซึ่งตั งอยู่ บนชั น 16 ท้ำยเรือส ำรำญ 

** ห้องอำหำร Dream Dining 
 (Walk-In) 

ห้องอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำติ ซึ่งตั งอยู่ทีช่ั น 7 และ ชั น 8 
ของเรือ 
 

12.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์  หลังจากทุกท่านลง 
  จากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ รับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง 

**กรุณำตรวจสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ** 
เดินทางจากสนามบินชางงี  โดยสายการบิน Singapore Airline 

วันเดินทำง จุดหมำยปลำยทำง โดยเที่ยวบิน เวลำออกเดินทำง เวลำถึงที่หมำย 
01 มี.ค /29 มี.ค 2562 SIN - BKK SQ978 18.45 20.10 

***เดินทำงกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภำพ*** 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 27ก.พ.-1มี.ค. // 27-29 มี.ค. 62 
** รำคำห้องพักแบบพัก 2 ท่ำน ต่อห้อง ** 

ห้องพักแบบไมม่ีหน้ำต่ำง ท่ำนละ 12,888 บำท 
ห้องพักแบบมหีน้ำต่ำง ท่ำนละ 14,888 บำท 
ห้องพักแบบมีระเบียง ท่ำนละ 16,888 บำท 

** ไม่รวมค่ำภำษีท่ำเรือ 1,900 บำท / ท่ำน ** 
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 6-8 มี.ค. 62  (เรือออกเวลำ 21.00 น.) 
** รำคำห้องพักแบบพัก 2 ท่ำนต่อห้อง ** 

ห้องพักแบบไมม่ีหน้ำต่ำง ท่ำนละ 14,888 บำท  
ห้องพักแบบมหีน้ำต่ำง ท่ำนละ 16,888 บำท  
ห้องพักแบบมีระเบียง ท่ำนละ 18,888 บำท 

** ไม่รวมค่ำภำษีท่ำเรือ 1,900 บำท / ท่ำน ** 
 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 

 
                      Inside                         Balcony          Ocean View 

  
  เงื่อนไขกำรช ำระเงิน :  
   - โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 2 วันท าการนับ จากวันจองทัวร์ 
พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) 
และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @crusiedomain (การไม่ช าระเงินค่า  มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด  ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
  - แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
เงื่อนไขกำรยกเลิก : ยกเลิกภำยหลังกำรช ำระ เก็บเต็ม 100 %  

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์ เม่ือช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

หมำยเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 

เงื่อนไขกำรจอง 
1. ช ำระเต็มจ ำนวนทันที หลังจำกได้รับกำรยืนยันห้องพัก 
2. ยกเลิกหลังกำรยืนยันและช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
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หมำยเหต ุ
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
อัตรำนี รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
4. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ ามัน  กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ ไปกลับ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ 
อัตรำนี ไม่รวม 
1. ค่าทิป SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส าหรับ

ห้อง Suite หรือสูงขึ้น 
2. ค่าภาษีท่าเรือ 
3. อาหารพิเศษที่ท่านส่ังเพิ่มเติมกับทางเรือ 
4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
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เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่า
กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
และผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเท่ียวโดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ท้ังสิ้น 
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
4.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือหรือโปรแกรม เนื่องจากจะค านึงถึงความปลอดภัยเป็น
หลัก 
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หนังสือเดินทำง
และวีซ่ำ 

 ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศท่ีคุณจะเดินทางอาจต้องท าวีซ่าเพื่อเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวาง
แผนการท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือส าราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถท ารายการผ่าน
บัตรเครดิตที่ได้ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านน าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 
บาท หากมีความจ าเป็นท่ีจะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและส าแดงกับเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า
เมืองท้ังขาเข้าและขาออก โดยการใช้จ่ายบนเรือต้องน าเงินสดขั้นต่ า 150 USD 
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางและแบรนด์เรือส าราญ) โดยวันก่อนเรือจะ
เทียบท่าวันสุดท้าย ต้องตรวจสอบและท ารายการท้ังหมดให้เสร็จสิ้น 

ประกันภัย แนะน าให้ท่านซื้อประกันการเดินทาง 
อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 
เวลำท้องถิ่น     เวลาบนเรือส าราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ท้ังนี้อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ตามเขตน่านน้ าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก
หนังสือพิมพ์ประจ าวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือส าราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน SGD  
 อัตราเทียบ 24.40 บาท ต่อ 1 SGD 
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันท่ี วันท่ี 15 มิ.ย. 61 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากท่านใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคาร
ปกติ 

ใบเตรมีตัวกำรเดินทำง  ล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 

http://www.cruisedomain.com/
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กระแสไฟฟ้ำ มีท้ังกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ท้ังแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป  
(แนะน าให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 
 
 
 
 

  ภำษำ บนเรือส าราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
  น  ำดื่ม บนเรือมีน้ าดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวดต่อวัน 
  อำหำร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ท่ีห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลา

เป็นไปตามท่ีเรือก าหนด โดยจะมีอาหารท้ังมื้อเช้า กลางวัน เย็น ค่ าจนถึงดึกให้บริการ 
สับเปลี่ยนกันตามมื้ออาหารตลอดทั้งวัน หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหาร
มื้อเย็นได้ท่ีห้องอาหารหลักที่จะมีระบุไว้ใน cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open 
seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ ห้องโรงละครหลัก ท่านท่ีทานอาหารรอบ
แรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 
** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษทลูกค้าต้องท าการจองเพิ่มเติมบนเรือ
ส าราญ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามมื้ออาหารและราคาท่ีเรือก าหนด 
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สิ่งที่ต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือน 

 เตรียมส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกท่ีท าการเช็คอินหนังสือเดินทางตัว
จริงของทุกท่านจะถูกเรียเก็บ ส ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 

 ของมีค่า / อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 
สิ่งที่ควรเตรียม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรือ

อาจมีลมแรง 

 ยาประจ าตัว ท่ีมีรายละเอียดก ากับ 

 อปุกรณ์อาบน้ า ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ท่ีชาร์จแบตเตอรี่ส ารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน้ า 
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สิ่งที่ไม่อนญุำตให้
น ำขึ นและลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเคร่ืองบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวส ารองไฟ Power Bank ห้ามโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล ์

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 
เครื่องแต่งกำย  การแต่งกายท้ังชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและที่ท่าเรือเพื่อร่วม

โปรแกรมทริปกับทางเรือท่ีได้ท ารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ าท่ีห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการ
เชิญทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือ
ท่านแต่งกายแบบ   smart casual หรือกึ่งทางการได้ 

 หากเป็นเส้นทางท่ีล่องเรือมากกว่า 5 คืน จะมีวันกัปตันไนท์หรือกาล่าไนท์ เชิญทุกท่าน
ให้เข้าร่วมงานแนะน าให้ผู้หยิงสวมชุดราตรี ผู้ชายใส่สูธและเน็คไท 

 
ขั นตอนกำรขึ น-ลง เรือส ำรำญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ท่ี
จะใช้แทนกุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  
 

 
 
 
 
 
 
2. น าสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางท่ีสนามบิน โดยติดป้าย   Luggage 

Tag เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทางเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านท่ีสะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเอง

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้

ทาง Reception 
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ก็สามารถท าได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการล าเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 
3. น าพาสปอร์ต ส าเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร

เครื่องบิน (กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 
4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าท่ีเรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน าการ์ดห้องพัก

ท่านรูดกับเครื่องบันทึก เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือส าราญ 
5. สามารถไปท่ีห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีท่ีขึ้นเรือส าราญ กรุณาศึกษาจุด

ซ้อมอพยพหนีภัยฉุกเฉินท่ีอยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 
6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น 

ให้ไปตามจุดที่ระบุไว้ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพท่ีมีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วย
หรือไม่แล้วแต่กรณีไป 

ขั นตอนเคลียค่ำใช้จ่ำย และรับพำสปอร์ตคืน 
1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น าการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช าระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยอด
ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ไปท้ังหมด ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีช าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขท่ีเรือก าหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือส าราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาท่ี
รับหนังสือเดินทางคืนแก่ทุกท่าน 
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กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร Wifi บนเรือ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดังนี  
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี 

WIFI แบบ Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอื่นได้ 
สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาท่ีแน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าท่ีบนเรือ 

(สัญญาณบางพื้นท่ีอาจไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 
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. 

 

 กรณีท่ีท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมท่ีให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศท่ี
เดินทาง โดยวันปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันท่ีเรือล่องน่านน้ าสากลจะไม่
สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได ้
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