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ทัวรล์่องเรือส ำรำญ Genting Dream 4 วัน 3 คืน 
                            ขำไป  โดยสำยกำรบนิสิงคโปร์แอร์ไลน ์

ขำกลับ ฟรีรถบริกำรสง่จำกท่ำเรือแหลมฉบัง ถึง กรุงเทพ (ส่งจุดเดยีวเท่ำนั้น) 
 

เส้นทำง สิงคโปร์ - เรดัง - สีหนุวิลล ์- แหลมฉบัง  

 

       + + +  

เดินทำงพร้อมเจ้ำหน้ำท่ีไทย อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขึ้น-ลงเรือ 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำภำษที่ำเรือ 2,500 บำท ตอ่ท่ำน 

ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือส ำรำญ 21 SGD ต่อท่ำน ตอ่คืน 
ไม่รวมทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

ไม่รวมอำหำรพิเศษที่ทำ่นสั่งเพิ่มเติมกับทำงเรอื 
 

ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่  8-11 ก.ย. // 13-16 ต.ค. 62     รำคำเริ่มต้นที่ 21,900.-  (พักห้องแบบไม่มีหน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - 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 อิสระพักผ่อน - 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) 
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เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

วันที ่1     สนำมบินสุวรรณภูมิ - ต้อนรับสู ่ประเทศสิงคโปร์ - ท่ำเรอื มำรีน่ำ เบย ์ครูสเซนเตอร์ 

06.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความ สะดวกแก่
ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนั่งก่อนออกเดินทาง 

09:40 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ ชำงงี โดยเที่ยวบินที่ SQ 973 
13.05 น. เดินทางถึง สนามบิน ซำงฮี ประเทศสิงคโปร์  

(เวลำท้องถิ่น เร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชั่ว โมง) น ำท่ำนผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรน ำทุกท่ำน
เดินทำงสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่ำสุดบนเกำะสิงคโปร์  

 
 
 
 

 
    
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS) เพ่ือท าการเช็คอินขึ้นเรือ ท าการติด Tags 
กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือส าราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้าน าตั๋วเรือ
เช็คอินและรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นขึ้นสู่เรือส าราญ 

 
 
 
 
 

ทุกท่านจะต้องซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากลแล้ว1 ชั่วโมง  หลังจากนั้นท่าน
สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลักจากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือ เลือก
รับประทานอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์
จะต้องท าการจองรอบที่โต๊ะ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ และ
พักผ่อนตามอัธยาศัย  
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Genting Dream เรือส ำรำญในตระกูลของ Dream Cruise  
สร้ำงข้ึนและน ำลงทะเลล่องในปี 2016 มีควำมใหญ่โตถึง 
150,659 ตัน มีควำมสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสำรทั้งหมด 
3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจ ำนวนห้องพักทั้งหมด  
1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง 
เพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกระดับนอกจำกควำมใหญ่และควำมจุแบบอลังกำรแล้ว ยังมำพร้อมกับ
ควำมบันเทิงและร้ำนอำหำรมำกมำยให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว 

ท่านสามารถทราบรายละเอียดกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปได้จาก Dream Daily ซึ่งเป็น
หนังสือพิมพ์รายวันที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

เย็น  ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารหลัก The Lido หรือ Dream Dining 
17.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้ว ร้านค้า

ปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) 
 
 
 

 
 
 
 

วันที2่           ท่ำเรือ Redang Island ประเทศมำเลเซีย 

เช้ำ  ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรเช้ำอย่ำงอิสระได้ตำมห้องอำหำรที่เรือเตรียมไว้ให้  
 
 
 
 
 
 
 
11.00 น. เรือจอด Pulau Redang ประเทศมาเลเซีย *** อิสระให้ท่ำนเลือก  ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทำงเรือมีบริกำร*** 

ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ บริเวณเกาะที่
ใหญ่ที่สุดในบรรดา 9 เกาะที่ได้รับการป้องกันซึ่งกระจายอยู่ในทะเลจีนใต้นอกชายฝั่งเทเรกกานูเกาะนี้มีน้ าทะเลใส
และแหล่งด าน้ าลึก ทะเลอุทยานน้ าที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตทางทะเลในยามเที่ยงเมื่อแสงแดดส่องผ่านทะเล
จะมีสีสันสดใสของปะการังดอกไม้ทะเลและปลา น่านน้ ารอบปูเลาเรดังยังมีซากเรือโบราณสองล า ได้แก่ HMS 
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Prince of Wales และ HMS Repulse ซึ่งจมลงที่นี่ในช่วงเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองตั้งฉากส าหรับการยึด
ครองของญี่ปุ่น Malaya เกาะสวรรค์แห่งนี้เหมาะส าหรับการด าน้ าตื้นและว่ายน้ า ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุก
กับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับ
ในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน (ท่ำเรืออำจมีกำรเปล่ียนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ) 

เที่ยง   ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรเที่ยงอย่ำงอิสระได้ตำมห้องอำหำรที่เรือเตรียมไว้ให้ 
 

 
 
 
 
 

 
เย็น   ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรเย็นอย่ำงอิสระได้ตำมห้องอำหำรที่เรือเตรียมไว้ให้ 
20.00 น. เรือล่องออกจำก Pulau Redang ประเทศมำเลเซีย  

วันที ่3  สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชำ 

เช้ำ   ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรเช้ำอย่ำงอิสระได้ตำมห้องอำหำรที่เรือเตรียมไว้ให้  
11.00 น. เรือส าราญ GENTING DREAM เข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville)  
 *** อิสระให้ท่ำนเลือก  ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่ีทำงเรือมีบริกำร*** 
 โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้รู้จักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตาก

อากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา และยังเป็นเมืองท่าส าคัญ โดยมีท่าเรือน้ า
ลึกระดับสากล (International Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก และเป็นเมืองที่
ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday 
Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย  

 อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ที่เรือส าราญ  GENTING DREAM 
คัดสรรไว้ให้เลือก หรือ เลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลล์ด้วยตนเอง  

เที่ยง   ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรเที่ยงอย่ำงอิสระได้ตำมห้องอำหำรที่เรือเตรียมไว้ให้  
**เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคืน** 
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ช่วงค่ ำ เรือจะมีแท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรือให้ท่ำนในห้องพักของท่ำน ให้ท่ำนน ำกระเป๋ำเดินทำงของท่ำนวำง
ไว้หน้ำห้องเพื่อให้พนักงำนน ำลงไปที่ท่ำเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่ำนจ ำเป็นต้องใช้ระหว่ำงวันให้ท่ำนแยกใส่ใน
กระเป๋ำถือ)** ถ้ำท่ำนใดมีควำมประสงค์จะถือกระเป๋ำเดินทำงลงด้วยตนเองไม่จ ำเป็นต้องวำงไว้ที่หน้ำห้ องพัก 
** 

20.00 น. เรือล่องออกจำก  สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชำ    

วันที่สีข่องกำรเดินทำง  ประเทศไทย - แหลมฉบัง - กรุงเทพ 

เช้ำ   ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรเช้ำอย่ำงอิสระได้ตำมห้องอำหำรที่เรือเตรียมไว้ให้  

 
 
 
 
 
 

 
10.00 น.  เรือส าราญ GENTHING DREAM เข้าเทียบท่าแหลมฉบัง  

หลังเสร็จจำกพิธีตรวจหนังสือเดินทำง ศุลกำกร และรับกระเป๋ำ สัมภำระกำรเดินทำงแล้ว เดินทำงกลับเข้ำสู่
กรุงเทพฯ  

ฟรี รถบริกำร จำกท่ำเรือแหลมฉบับ กลับกรุงเทพฯ จุดเดียวเท่ำนั้น  
ท่ำนที่ประสงค์รับบริกำรรถส่งกรุงเทพฯ โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีในวันที่ท ำกำรจองทัวร์ล่วงหน้ำ  

**กรุณำตรวจสัมภำระ  ของทุกท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ** 
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

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

ประเภทห้องพักบนเรือ ผู้ใหญ่ท่ำนล่ะ (พัก 2 ท่ำนต่อห้อง) 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง(INSIDE) 21,900 

ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง(OCEANVIEW) 23,500 

ห้องพักแบบมีระเบียง(BALCONY) 25,900 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

**โปรดตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการจอง** 

ประเภทห้องพัก Genting Dream 

   
             Inside Room                            Ocean view Room                     Balcony Room 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางทีไ่ม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

เงื่อนไขกำรข ำระเงิน 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันท า
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 20 วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
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อัตรำนี้รวม: 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ 
2. ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562  

และ ท่านต้องช าระเพ่ิม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 
3. ห้องพักบนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงินมา) 
4. รถรับส่งกรุงเทพฯ-แหลมฉบัง และสิงคโปร์ 
5. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมแ ละความบันเทิงบนเรือส าราญ 
6. ค่าภาษีท่าเรือ 
7. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
อัตรำนี้ไม่รวม: 

1. ค่ำทิปพนักงำนบนเรือส ำรำญ 21 SGD/ท่ำน/คืน 
2. ภำษีท่ำเรือท่ำนละ 2,500 บำท 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
5. ค่าเพ็คเกจน้ าดื่มบนเรือส าราญ/ค่า WIFI 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
7.  ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
8.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
กำรยกเลิก 
หำกมีกำรยกเลิกทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทำงผู้โดยสำรสำมำรถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำงได้
ก่อนวันเดินทำง 70 วันท ำกำร (ไม่รวมเสำร์-อำทิตย์)  
หมำยเหตุ : 

1. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถ

ขอคืนค่าบริการได ้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อ

การจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
5. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ 
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โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 
กรณีอำยุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 

ควรรีบท ำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กับทำงบริษัทฯอีกครั้ง 
หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

*** เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินค่ำมัดจ ำบริกำรทัวร์ หรือช ำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจ ำนวนแล้ว *** 
*** ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ *** 

หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ า 6 เดือน 7 วัน) 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง 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 อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
ส ำคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่าน
เองทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
9. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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ใบเตรียมตัวกำรเดินทำง ล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 

หนังสือเดินทำงและวีซ่ำ  ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องท าวีซ่าเพ่ือเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการ
ท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือส าราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถช าระด้วยบัตรเครดิตของ
ท่าน หรือเป็นเงินสด สกุลเงินสิงคโปร์ดอลล่าห์ 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านน าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท หากมี
ความจ าเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและส าแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขา
ออก  

ประกันภัย แนะน าให้ซื้อประกันการเดินทาง 

อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 
เวลำท้องถิ่น     เวลาบนเรือส าราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่

ละวัน ตามเขตน่านน้ าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ าวันบนเรือ หรือ
ประกาศจากทางเรือ  

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

กระแสไฟฟ้ำ มีทั้งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ทั้งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป  
(แนะน าให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 
 
 
 
 

  ภำษำ บนเรือส าราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้ ำดื่ม บนเรือมีน้ าดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวดต่อวัน 

  อำหำร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไป
ตามท่ีเรือก าหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน และ ห้องอาหารเย็น  จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 
17.30-21.00 น ท่านไม่ต้องส ารองที่นั่งล่วงหน้า (walk-in open seating)  ** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใน
ส่วนของห้องอาหารพิเศษลูกค้าต้องท าการจองเพ่ิมเติมบนเรือส าราญ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามม้ืออาหาร
และราคาที่เรือก าหนด 

http://www.cruisedomain.com/
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สิ่งท่ีต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน 

 เตรียมส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ท าการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของทุก
ท่านจะถูกเรียกเก็บ ส ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 

 ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

สิ่งท่ีควรเตรียม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรืออาจมีลม
แรง 

 ยาประจ าตัว ที่มีรายละเอียดก ากับ 

 อุปกรณ์อาบน้ า ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่ส ารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน้ า 

สิ่งท่ีไม่อนุญำตให้น ำขึ้น
และลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด 

เครื่องแต่งกำย  การแต่งกายท้ังชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและท่ีท่าเรือเพ่ือร่วม
โปรแกรมทริปกับทางเรือที่ได้ท ารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทาน
อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   
smart casual หรือก่ึงทางการได้ 

http://www.cruisedomain.com/
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ขั้นตอนกำรขึ้น–ลง เรือส ำรำญ  
1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจ

ห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  
 

 
 
 
 
 
 

2. น าสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ทางเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถท าได้ (อาจต้องใช้
เวลาในการรอคอยในการล าเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. น าพาสปอร์ต ส าเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่องบิน (กรณี
ถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน าการ์ดห้องพักท่านรูดกับเครื่อง
บันทึก เพ่ือยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือส าราญ 

5. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ในทันทีท่ีขึ้นเรือส าราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนี
ภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

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

ขั้นตอนเคลียร์ค่ำใช้จ่ำย และรับพำสปอร์ตคืน 
1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น าการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช าระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป
ทัง้หมด ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีช าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขท่ีเรือก าหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือส าราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนังสือเดินทาง
คืนแก่ทุกท่าน 
 

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

Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 2 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอ่ืนได้ 
สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพ้ืนที่อาจ

ไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 

 
หากกรณีการด์สญูหาย

กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง 

Reception 

ตัวอย่ำงกำร์ดห้องพัก 
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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
ปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ าสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มควำมคุ้มครองไดม้ำกขึ้น... 

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