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ทัวรล์่องเรือส ำรำญ Genting Dream 4 วัน 3 คืน 
                                         โดยสำยกำรบิน แอร์เอเชีย 
 

เส้นทำง สิงคโปร์ - เรดัง - สีหนุวิลล ์- แหลมฉบัง  
 

 
 
 
 
 

                                        + + +  

เดินทำงพร้อมเจ้ำหน้ำท่ีไทย อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขึ้น-ลงเรือ 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปส ์SGD 21 ต่อคน ตอ่คืน ส ำหรับห้อง Inside, Ocean view, Balcony และ  

SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป  
ไม่รวมทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

ไม่รวมอำหำรพิเศษที่ทำ่นสั่งเพิ่มเติมกับทำงเรอื 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 

ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่  8-11 ก.ย. // 13-16 ต.ค. 62   รำคำเริ่มต้นที่ 16,900.-    (พักห้องแบบไม่มีหน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) - สนำมบินชำงง ีประเทศสิงคโปร์ - เช็คอินลงเรือส ำรำญ Genting Dream ณ ท่ำเรือ 
Marina Bay cruise centre (SCC) - 17.00 น. เรือออกเดินทำงจำกสิงคโปร์ - อิสระพักผ่อนบนเรือส ำรำญ 

วันที่2 
11.00 AM เรือเทียบท่ำ เรดัง มำเลเซีย - อิสระชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำมค่ำบริกำรเพิ่มเติมบน
เรือ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพกัผ่อน - 20.00 PM เรือออกจำกฝั่ง 

วันที่3 
12.00 AM เรือเทียบท่ำ สีหนุวิลล์ - อิสระชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำมค่ำบริกำรเพิ่มเติมบนเรือ) - 
กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน - 20.00 PM เรือออกจำกฝั่ง 

วันที่4 10.00 AM เรือเทียบท่ำ แหลมฉบัง อ ำลำเรือ Genting Dream - มีรถ บริกำรรถส่งกรุงเทพฯ (เท่ำนั้น) 
 

วันที่ 1    สนำมบินดอนเมือง - ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร ์-ท่ำเรือ มำรีน่ำ เบย์ ครูสเซนเตอร ์
*** นัดพบท่ี สนามบินดอนเมืองเวลา 04.00 น.   Terminal 1 ประตู 3 โดยสายการบิน แอร์เอเชีย 
** มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ** 

วันเดินทำง จุดหมำยปลำยทำง โดยเที่ยวบิน เวลำออกเดินทำง เวลำถึงที่หมำย 

8 กันยำยน 2562 
13 ตุลำคม 2562 

DMK - SIN FD 359 06.55 10.25 

*น ้าหนักกระเป๋า 20 กก /ท่าน* 
06.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ด้วย เที่ยวบิน FD359 

ไม่มีอาหารร้อนบริการบนเครื่องบิน 
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง  กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลา 
  ท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมายหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าแล้วเดินทางโดยจัดรถโค้ชมา 
  รับจากสนามบิน 

น้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  เพ่ือท้าการเช็คอินขึ นเรือ การเดินทางจากสนามบิน 
ชางงี ไปที่ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ สามารถเดินทางด้วย Taxi, จากสนามบินใช้เวลาประมาณ 30 นาที  
ค่าใช้จ่ายประมาณ SGD20 (500บาท) (ท่านควรมาถึงท่าเรือเพ่ือเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)  
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 
ท้าการติด Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ นเรือส้าราญ ทุก
ท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนั นลูกค้าน้าตั๋วเรือเช็คอิน และรับ  
Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั นขึ นสู่เรือส้าราญ 

17.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์   
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   ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฎของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือ 
ออกเดินทาง หลังจากนั นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card  
ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั นชมการแสดงที่ห้องโชว์ 
หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องท้าการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซ่ึงตั งอยู่โซน Lobby ชั น 6) และดนตรีสดตามบาร์ 
ต่างๆทั่วทั งล้าเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน ้าสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษี จะเปิด 
ให้บริการรวมทั งในส่วนของคาสิโนอีกด้วยท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั ง 
ทรปิจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจ้าวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน ท่านสามารถ
รับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี  

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงตั 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 

 
 
 

  
 

    
   

 
 
 
 

วันที่  2        ท่ำเรือเรดัง ประเทศมำเลเซีย  
 

เช้า            ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี  
 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงตั 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 
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11.00 น. เรือส้าราญจะจอดที่ เรดัง ประเทศ มาเลเซีย ทุกท่านสามารถเลือกโปรแกรมอิสระ โดยทัวร์ส่วนใหญ่ที่เกาะเรดัง 

จะเป็นกิจกรรมด้าน ้า ซึ่งจะจัดไว้ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการเพ่ิมเติมได้ ลูกค้าสามารถซื อทัวร์เสริมบนฝั่งได้โดยติดต่อที่ 
โต๊ะ Shore Excursion   ชั น 6 กลางล้าเรือ, หรือ 

               
1. ท่านสามารถอยู่และพักผ่อนอย่างอิสระบนเรือส้าราญได้ห้องพัก ทางเรือมีกิจกรรมและ 
     รา้นอาหารต่างๆบนเรือเปิดให้บริการ ตามปรกติ 
2. ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือเรดังก็สามารถท้าได้เนื่องจากตรงจุดที่เรือเล็กจอดจะ 
          มีชายหาดและร้านค้าต่างๆให้เดินได้ทางเรือส้าราญจะมีเรือเล็กให้บริการวิ่ง ไป-กลับ ทุกๆ  
         30นาที ตลอดทั งวัน เรือแนะน้าเวลา กลับมาที่เรือ อย่างช้า เวลา 18.00 น. เพื่อที่ทุกท่าน 
         จะพร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น 
** ตัวอย่าง ทัวร์เรดัง จะเป็นทัวร์พาไป Scuba Driving แบบไม่ลึกพาไปด้าน ้าในจุดที่ปะการังสวยที่สุดใน 
เกาะเรดังและเหมาะส้าหรับท่านที่ฝึกหรือเพ่ิงจะด้าน ้าระยะเวลาในการด้าน ้า 2 ช่ัวโมง ซึ่งจะมีอุปกรณ์ 
ให้บริการรวมถึงวีดีโอแนะน้าและเตรียมตัวก่อนลงด้าน ้า (ท่านจะต้องแน่ใจว่าสุขภาพท่านแข็งแรงพร้อมที่ 
จะร่วมกจิกรรมด้าน ้าทัวร์นี ไม่เหมาะส้าหรับสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่้ากว่า 8 ปี เด็กอายุระหว่าง 8-11 ปีต้อง 
อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง) ** 

              
โปรแกรมและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากทางเรือส้าราญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  
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หลังจากนั น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาส้ารองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั ง
ล้าเรือ  หลังจากนั นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

20.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเรดัง ท่านสามารถรับประทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักท่ีแสดงอยู่ในบัตร Cruise Card   
  ของท่าน หลังจากนั น ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั น 7 หลังจากนั น  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่ 3       ท่ำเรือสีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชำ 

เช้า,กลางวัน ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  
 
 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงตั 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 

 

12.00 น. เรือจอดเทียบท่าเรือ สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา อีกหนึ่งจุดหมายปลายที่มีของขายมากมายและเต็มไปด้วย 
  นักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพค สามารถเยี่ยมชมวัดใหญ่ประจ้าเมืองที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนภายในเมืองได้ ส้าหรับ 
  ท่านที่ท้าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือ และสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่ 
  สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง    

 
 
 
 
 
ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือสีหนุวิลล์ ก็สามารถท้าได้แต่ทางเราแนะน้าให้ซื อทัวร์กับทางเรือในท่านี  
เนื่องจากแถวท่าเรือไม่ค่อยมีสถานทีท่องเที่ยวนัก เรือแนะน้าเวลากลับมาที่เรือ อย่างช้า 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก เพ่ือที่
ทุกท่านจะพร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  
หลังจากนั น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาส้ารองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั ง
ล้าเรือ  หลังจากนั นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคืน 

ช่วงค่้า  เรือจะมีแท็กกระเป๋าและก้าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน้ากระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้ 
  หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน้าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ น (สิ่งของที่ท่านจ้าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋า 
  ถือ) 

* ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ้าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก*  
20.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา  ทุกท่านต้องเคลียร์ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทิปพนักงานบนเรือ, ค่าwifi,  
  ค่าแพ็คเก็จเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยน้าบัตร Cruise Card  ของท่านไปติดต่อที่ Reception ชั น 6  สามารถช้าระด้วยบัตร 
  เครดิต หรือเงินสด สกุลเงินสิงคโปร์ ดอลล่าห์ 
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วันที่  4       ท่ำเรือแหลมฉบัง/กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 

เช้า    ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  
 
 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงตั 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 

 
 

10.00 น. ถึงท่าเรือแหลมฉบัง /กรุงเทพฯ ประเทศไทย  **หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับ 
  กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั น พาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชกลับกรุงเทพมหานคร โดยปลอดภัย ** 
 

ฟรี รถบริกำร จำกท่ำเรือแหลมฉบับ กลับกรุงเทพฯ จุดเดียวเท่ำนั้น  
ท่ำนที่ประสงค์รับบริกำรรถส่งกรุงเทพฯ โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีในวันที่ท ำกำรจองทัวร์ล่วงหน้ำ  

 

**กรุณำตรวจสอบสมัภำระก่อนออกจำกท่ำเรือ* 
   
 
 
   
 
 
 

กิจกรรมบนเรือ 
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที ่8-11 ก.ย. // 13-16 ต.ค. 62 

รำคำบำท / ท่ำน ท่ำนที่ 1 ท่ำนที่ 2 ท่ำนที่ 3-4 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง Inside 16,900 16,900 12,500 
ห้องพักแบบมีห้องระเบียง Balcony 19,900 19,900 14,500 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

ประเภทห้องพัก 

                             
                                       INSIDE                                              BALCONY 

เงื่อนไขกำรข ำระเงิน 
* โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วทันที พร้อมส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช้าระเงินค่ามัดจ้า หรือช้าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่
ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
หมำยเหตุ 
1. ส้าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ นเรือ 
2. ส้าหรับเด็กอายุต่้ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ นเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่้า 6 เดือน 7วัน) 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก
หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั ง 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส้าราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท้าการช้าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส้าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส้าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ค่าตั๋วเครื่องบินชั นประหยัดแบบหมู่คณะ  
5. รถรับส่งสนามบินชางงี-ท่าเรือ 
6. รถรับส่งจากท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพ 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
  1. ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส้าหรับห้อง Inside, Ocean view, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส้าหรับห้อง Suite หรือ 
      สูงขึ นไป 

2.  ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
4. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส้าราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส้าหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส้าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน้าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ 
    คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 
3. การช้าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช้าระเต็มจ้านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ้านวนจ้ากัด 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช้าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืน
ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
ส้าคัญ!! บริษัท ท้าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั นตอนการ
ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง  
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ 
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เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
ใบเตรียมตัวกำรเดินทำง ล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 

หนังสือเดินทำงและวีซ่ำ  ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องท้าวีซ่าเพ่ือเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการ
ท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทางทุกครั ง 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือส้าราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถช้าระด้วยบัตรเครดิตของท่าน 
หรือเป็นเงินสด สกุลเงินสิงคโปร์ดอลล่าห์ 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านน้าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท หากมีความ
จ้าเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่านี ต้องแจ้งและส้าแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั งขาเข้าและขาออก  

ประกันภัย แนะน้าให้ซื อประกันการเดินทาง 
อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 

เวลำท้องถิ่น     เวลาบนเรือส้าราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ทั งนี อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
วัน ตามเขตน่านน ้าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ้าวันบนเรือ หรือ
ประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือส้าราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน SGD  
อัตราเทียบ 24.00 บาท ต่อ 1 SGD 
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 13 พ.ค. 62 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากท่านใช้บัตรเครดิตในการช้าระค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ 

กระแสไฟฟ้ำ มีทั งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ทั งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป  
(แนะน้าให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 
 
 
 
 

  ภำษำ บนเรือส้าราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้ ำดื่ม บนเรือมีน ้าดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวดต่อวัน 

  อำหำร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามที่
เรือก้าหนด โดยจะมีอาหารทั งมื อเช้า กลางวัน และ ห้องอาหารเย็น  จะเปิดให้บริการตั งแต่ 17.30-21.00 
น ท่านไม่ต้องส้ารองที่นั่งล่วงหน้า (walk-in open seating)  ** ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในส่วนของห้องอาหาร
พิเศษลูกค้าต้องท้าการจองเพ่ิมเติมบนเรือส้าราญ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามมื ออาหารและราคาที่เรือก้าหนด 
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สิ่งท่ีต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือน 

 เตรียมส้าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ท้าการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของทุก
ท่านจะถูกเรียเก็บ ส้ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 

 ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จ้าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ้าตัว 

 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

สิ่งท่ีควรเตรียม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรืออาจมีลมแรง 

 ยาประจ้าตัว ที่มีรายละเอียดก้ากับ 

 อปุกรณ์อาบน ้า ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ทีช่าร์จแบตเตอรี่ส้ารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน ้า 

สิ่งท่ีไม่อนุญำตให้น ำ
ขึ้นและลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวส้ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั น 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั งท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 

เครื่องแต่งกำย  การแต่งกายทั งชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและท่ีท่าเรือเพ่ือร่วมโปรแกรมท
ริปกับทางเรือที่ได้ท้ารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่้าที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทาน
อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   
smart casual หรือก่ึงทางการได้ 
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ขั้นตอนกำรขึ้น–ลง เรือส ำรำญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น้าพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจ

ห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

2. น้าสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ทางเรือล้าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ นไปเองก็สามารถท้าได้ (อาจต้องใช้
เวลาในการรอคอยในการล้าเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. น้าพาสปอร์ต ส้าเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่องบิน (กรณี
ถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน้าการ์ดห้องพักท่านรูดกับเครื่อง
บันทึก เพ่ือยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี  ของเรือส้าราญ 

5. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีท่ีขึ นเรือส้าราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนีภัย
ฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ น ให้ไปตามจุดที่
ระบุไว้ใน Cruise Card และจะมีเครื่องแสกนบัตร Cruise Care ตามจุดเพ่ือรับฟังการซ้อมอพยพหนีภัย  

ขั้นตอนเคลียรค์่ำใช้จ่ำย และรับพำสปอร์ตคืน 
1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น้าการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช้าระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป
ทั งหมด ท่านสามารถช้าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีช้าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขท่ีเรือก้าหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือส้าราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนังสือเดินทาง
คืนแก่ทุกท่าน 
 

 

 
หากกรณีการด์สญูหาย

กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง 

Reception 

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

Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 2 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอ่ืนได้ 
สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพื นที่อาจ

ไม่เสถียร 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 หรือซิมที่ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศท่ีเดินทาง โดยวนั
ปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน ้าสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี ได้ 
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