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ทัวร์ Fullboard ล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 4 วัน 3 คืน 
                             โดยสำยกำรบินสิงคโปร์แอร์ไลน ์

เส้นทำง สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง (กัวลำลัมเปอร์) - สิงคโปร์ 
 
 
 
 
 

                                                                   + +  

เดินทำงพร้อมหัวหน้ำทัวร์ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปส์ SGD 21 ตอ่ท่ำน ต่อคืน ส ำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony  

และ SGD 26 ต่อท่ำน ต่อคืน ส ำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป 
ไม่รวมค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) - ไม่รวมอำหำรพิเศษที่ท่ำนสั่งเพ่ิมเติมกับทำงเรือ 

ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่  4-7 ธ.ค. 62                                      รำคำเริ่มต้นที่ 21,900.-  (พักห้องแบบไม่มีหน้ำต่ำง)  
                               8-11 ม.ค. // 12-15 ก.พ. // 1-4 เม.ย. 63 รำคำเริ่มต้นที่ 20,900.-  (พักห้องแบบไม่มีหน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินชำงงี ประเทศสิงคโปร์ - น้ ำพุแห่งควำมม่ังคั่ง - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เช็คอิน
ลงเรือส ำรำญ Genting Dream ณ ท่ำเรือ Marina Bay cruise centre (SCC) - 17.00 น. เรือออกเดินทำงจำก
สิงคโปร์ - อิสระพักผ่อนบนเรือส ำรำญ - Departure 21.00 PM 

วันที่2 12.00 AM Arrival เรือเทียบท่ำ กัวลำลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง), มำเลเซีย - Departure 21.00 PM 

วันที่3 
Arrival 12.00 AM เรือเทียบท่ำ Marina Bay cruise centre - อ ำลำเรือ Genting Dream - ถ่ำยรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - 
ผ่ำนชม Old Parliament House - Garden By The Bay (ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟต์ส ำหรับ Super Tree 8 SGD และ 2 
Domes 28 SGD) - มำริน่ำ เบย์ แซนด์ - พักโรงแรมในสิงคโปร์ 

วันที่4 
อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (โปรดสอบถำมค่ำบัตรสวนสนุกรำคำพิเศษ จำก
เจ้ำหน้ำที่เพิ่มเติม) - The Jewel Changi - สนำมบินชำงงี ประเทศสิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
 
 

Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

Wed Singapore - 23.59/21.00 

Thu      Port Klang, Malaysia 12.00 23.00 

Fri Singapore 12.00 - 
 
 
 

วันที่ 1             กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ ำพุแห่งควำมม่ังคั่ง - วัดพระเขี้ยวแก้ว - Marina Bay Cruise Centre 

06.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์ สำยกำรบิน SINGAPORE AIRLINES(SQ) เพ่ือท า
การเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง 

09.45 น. น าท่านเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ973 
(บริการอาหารบนเครื่อง) 

 
 
 
 
 
13.15 น. เดินทางถึง สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

น าท่านแวะชม น้ ำพุแห่งควำมม่ังคั่ง(Fountain of wealth) แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทค
ซิตี้ ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิ้นใหม่ หมู่  ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง 
ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบ  ลานน้ าพุ และได้
สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ชม วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพ่ือ
เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้
สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถังวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 
ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็น
พิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่
กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซ่ึงมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง 
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18.00 น. เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์   
21.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์   
21.00 น. เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์ (ส าหรับวันที่ 4 ธ.ค. 62)  
23.59 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์ (ส าหรับวันที่ 4 ธ.ค. 62)    

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล  
1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์อยู่
บน บัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องท าการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน 
Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆท่ัวทั้งล าเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ า
สากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ) 
ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์
ประจ าวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7 
                 Dream Dining Upper ชั้น 8 
(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานได้ไม่อ้ัน 

 
 
 
 

 
 
วันที่  2            กัวลำลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง), มำเลเซีย 

เช้า/กลางวัน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ 

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ 
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7   
                 Dream Dining Upper ชั้น 8 
(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานได้ไม่อ้ัน 

12.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่ำเรือพอร์ตคลัง(Port Klang) ประเทศมาเลเซีย  
ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ต
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คลังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัว เมืองกัวลำลัมเปอร์(Kuala Lumpur)อีกด้วย  
***กรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง*** 

 
 
 
 
 
 

(ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ  
และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง) 
ตัวอย่าง Shore Excursions คลิก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับท่านที่ประสงค์ท่ีจะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 
กิจกรรมบนเรือคลิก 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cruisedomain.com/
https://www.dreamcruiseline.com/en-us/plan-your-holiday/cruise-destinations/malaysia/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-/media/5e2dabdde70e4bbc827e4dcf3ff2acdd.ashx
https://www.dreamcruiseline.com/en-us/cruise-experiences/sports-recreation/
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์
ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.00 น. เรือออกจาก ท่ำเรือพอร์ตคลัง (Port Klang), ประเทศมาเลเซีย 
**เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคืน** 

ช่วงค่ า เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน ากระเป๋าเดินทางของท่าน
วางไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน าลงไปท่ีท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่
ในกระเป๋าถือ )   
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**  

วันที่  3          สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - Garden by the Bay - Marina Bay Sand 
เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้ 

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7 
                 Dream Dining Upper ชั้น 8 
(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานได้ไม่อ้ัน 

12.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์  หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธี 
การตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง 
น าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้น
ครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มี ทัศนียภาพที่สวยงาม โดย
มีฉากด้านหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม
การสร้างคล้ายหนามทุเรียน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคาร
รัฐสภาเก่า ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภา ของสิงคโปร์ปัจจุบันเป็นจุดรวม
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ของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดง ตลก มีทัศนียภาพทีสวยงาม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ 
Garden By The Bay อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะ
สิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ 
นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้า
ด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree 
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ 
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ส าหรับ Super Tree 8 SGD + และ 2 Domes 28 SGD) 
น าท่านเดินทางสู่ มำริน่ำ เบย์ แซนด์(Marina Bay Sands)เป็นอีกหนึ่ง
สัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ที่เป็น complex ขนาดใหญ่ที่รวมเอา รีสอร์
ทหรู ศูนย์การค้า สวนลอยฟ้า พร้อมสระว่ายน้ าขนาดใหญ่ และเป็นจุดชมวิว
เมืองสิงคโปร์มุมสูงที่สวยที่สุดจุดหนึ่งเลยทีเดียว ท าให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่คุณจะ
ได้ใช้ชีวิตแบบหรูหรามากที่สุดในประเทศสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย อาคารสูง 55 ชั้น 3 ตึกที่เป็นห้องพัก
โรงแรม แล้วประกอบด้วยอาคารรูปตึกวางอยู่ที่ด้านบนสุดของอาคารทั้ง 3 อีกที โดยที่ชั้นบนจะมีสวนและสระ
ว่ายน้ าแบบ infinity edge pool ที่เป็นที่สุดไม่ใช่แค่ในสิงคโปร์แต่เป็นอันดับต้นๆของโลกด้วย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร Boon Tong Kee (เมนูขึ้นชื่อ ข้ำวมันไก่) 
ที่พัก  Fort Canning Lodge Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่  4         อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริม -สนำมบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

(ไม่มีบริกำรรถ มีเฉพำะรถไปส่งสนำมบิน) อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน เช่น ช้อปปิ้ง ถนน
ออร์ชำร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นน าและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์ , โรบินสัน, ลักกี้
พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่
ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นน าต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ 
มากมาย  
หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIO ราคาท่านละ 85 SGD (รวมรถรับส่ง) 
**ต้องมีจ านวน 20 ท่านขึนไปเท่านั้น** 
น าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกำะเซ็นโตซ่ำ อาณาจักรความบันเทิง ระดับ
โลก ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตา และความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียว ที่ๆ คุณ และครอบครัว   จะ
ได้พบ และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่....!!!! ที่โลกยังต้องตะลึง !!!!  เปิดฉากความสนุกกับ  ยูนิเวอร์แซล 
สตูดิโอ  !!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็น
เครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพ่ือที่นี่โดยเฉพาะ!!!  แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่  
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 เมืองไซไฟ  ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวำดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร โดย
จ าลอง จากซีรี่ย์ชื่อดัง แบทเทิลสตำร์ กำแล็กติกำ ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวาย
ร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย  
โซนอียิปต์โบรำณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบ
คลานในท่ามกลางความมืด  มาท าให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว  
 โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด าบรรพ์  หากใครล่วงล้ าเข้าเขต
หวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของ
เหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! 
 โซนมำดำกัสกำร์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูน
เรื่อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ , มาร์ตี,้ เมลแมน , กลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้ 
 โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่ง
การสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเปเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์!  คำเมร่ำ! แอคชั่น! สร้างโดย 
สตีเว่น สปีลเบิร์ก  
 โซนฮอลลีวู้ด พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้อง
ถนนแห่งนี้  
 โซนฟำร์ ฟำร์ อเวย์  ครั้งแรกของโลก !! กับ ปรำสำท ฟำร์ ฟำร์ อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์  3มิติ เรื่อง 
เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้  ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา 
ๆ เอาใจนักกิน-ด่ืม-ช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่ 

  และพบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ทรำนส์ฟอร์เมอร์ส เดอะ ไรด์ (Transformers the Ride) สงครำมศึก
จักรกลแบบ 3 มิติ เป็นเครื่องเล่นชนิดเสมือนจริงที่จ าลองเอาฉากของภาพยนตร์ดังเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์สมา
ให้ผู้เล่นเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับกองก าลังเนสเข้าร่วมกับฝ่ายออโต้บอทส์ท าหน้าที่พิทักษ์ปกป้องแหล่งพลังชีวิต
ออลสปาร์กจากเหล่าศัตรูดีเซ็ปติคอนส์ 

15.00 น. ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
ท่านสามารถแวะชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี 
(ใกล้กับ Termanl 1) เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group 
และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่ง
การบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงาน
สถาปัตยกรรมล้ าสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally 
Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay 
Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE 
JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่  มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้น
เหนือพ้ืนดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคาร
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จะอลังการด้วยน้ าตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ าวน
ขนาดใหญ่ด้านล่าง 

15.30 น. น าท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 
18.35 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES(SQ)  เที่ยวบินที่ SQ978 

 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
20.00  น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางทีไ่ม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 
 

***กรุณำตรวจสอบเงื่อนไขกำรจองทุกครั้งก่อนท ำกำรจอง*** 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ  
วันที่ 4-7 ธันวำคม 2562 (วันพ่อ) 

 
ประเภทห้อง 

ผู้ใหญพ่ักห้องเดียวกัน 2-4 ท่ำน 
(เด็ก 2-12 ปี รำคำเท่ำกับผู้ใหญ่) 

 
พักเดี่ยว 

รำคำท่ำนละ ท่ำนที่ 1-2 
รำคำท่ำนละ 

ท่ำนที่ 3-4 
รำคำท่ำนละ 

เด็กทำรก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 
รำคำท่ำนละ 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง(Inside) 21,900.- 21,900.- 11,900.- 25,900.- 
ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง(Oceanview) 23,900.- 23,900.- 12,900.- 29,900.- 

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony) 24,900.- 24,900.- 13,900.- 30,900.- 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ  
วันที่ 8-11 ม.ค. // 12-15 ก.พ. 63 

1-4 เม.ย. 63  
ประเภทห้อง 

ผู้ใหญพ่ักห้องเดียวกัน 2-4 ท่ำน 
(เด็ก 2-12 ปี รำคำเท่ำกับผู้ใหญ่) 

 
พักเดี่ยว 

รำคำท่ำนละ ท่ำนที่ 1-2 
รำคำท่ำนละ 

ท่ำนที่ 3-4 
รำคำท่ำนละ 

เด็กทำรก(ไม่เกิน 2 ขวบ) 
รำคำท่ำนละ 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง(Inside) 20,900.- 20,900.- 9,900.- 23,900.- 

ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง(Oceanview) 22,900.- 22,900.- 11,900.- 27,900.- 
ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony) 23,900.- 23,900.- 12,900.- 28,900.- 

 

***รำคำยังไม่รวมค่ำทิปเรือ SGD 42 ต่อท่ำน ต่อคืน (ช ำระบนเรือ)*** 
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อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

**โปรดตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการจอง** 

ตัวอย่ำงห้องพักบนเรือส ำรำญ Genting Dream 
 
  
 
 

 
     
 
 
 

 
 
 

กิจกรรมบนเรือ 
 

 
 

 
 

INSIDE พัก 1-2 ท่ำน OCEANVIEW BALCONY 

Inside พัก 3-4 ท่าน ได้จะเป็นเตียงแบบ Pullman Bed  
(เตียงดึงลงมาจากเพดานหรือข้างผนังห้อง) 
**ห้องส าหรับพัก 3-4 ท่าน มีจ านวนจ ากัด กรุณาตรวจสอบห้องพักก่อนท า
การจอง** 
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เงื่อนไขกำรข ำระเงิน 
* โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วทันท ีพร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain  (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
* ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
* กำรไม่เข้ำร่วมกิจกรรม, โปรแกรม หรืออำหำรบำงม้ือ ไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี เนื่องจำกเป็นกำรจองแบบกรุ๊ป 
เงื่อนไขกำรยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันท ำกำร คืนเงินเต็มจ ำนวน 100 % 
2. ยกเลิกก่อนเดินทำงต่ ำกว่ำ 60-45 วันท ำกำร คืนเงินมัดจ ำ 50 % 
3. ยกเลิกก่อนเดินทำง 45 วันท ำกำร เก็บเงินเต็มจ ำนวน 100% 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ สายการบินตามที่ก าหนด 
5. ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-ท่าเรือ ตลอดจนน าเที่ยวตามรายการ 
6. ห้องพักที่สิงคโปร์ 1 คืน 
7. ทิปไกด์ท้องถิ่น 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าทิป SGD 21 /คน/คืน ส าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Suite หรือ

สูงขึ้นไป 
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
4. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ า 6 เดือน 7วัน) 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
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3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศ และฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 

 
WIFI PACKAGE ON BOARD ใช้ได้เฉพำะตอนอยู่บนเรือเท่ำนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 
 

 

 

 

  
 

VS200919 

Page 12 of 18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

ใบเตรียมตัวกำรเดินทำง ล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 
หนังสือเดินทำงและวีซ่ำ  ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องท าวีซ่าเพ่ือเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวาง
แผนการท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือส าราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล SGD ซึ่งสามารถท ารายการผ่านบัตรเครดิต
ที่ได้ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านน าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท 
หากมีความจ าเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและส าแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขา
เข้าและขาออก โดยการใช้จ่ายบนเรือต้องน าเงินสดขั้นต่ า 150 USD (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามเส้นทางและแบรนด์เรือส าราญ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่าวันสุดท้าย ต้อง
ตรวจสอบและท ารายการทั้งหมดให้เสร็จสิ้น 

ประกันภัย แนะน าให้ซื้อประกันการเดินทาง 

อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 
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เวลำท้องถิ่น     เวลาบนเรือส าราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
แต่ละวัน ตามเขตน่านน้ าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ าวันบน
เรือ หรือประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือส าราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน SGD  
 อัตราเทียบ 24.40 บาท ต่อ 1 SGD 
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 15 มิ.ย. 61 : 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 ขวด ต่อวัน 

  อำหำร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รายการอาหารและเวลา
เป็นไปตามที่เรือก าหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น ค่ าจนถึงดึกให้บริการ สับเปลี่ยน
กันตามมื้ออาหารตลอดทั้งวัน หรือม้ืออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ท่ี
ห้องอาหารหลักท่ีจะมีระบุไว้ใน cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์
กับการชมการแสดง ณ ห้องโรงละครหลัก ท่านที่ทานอาหารรอบแรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก 
และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 
** ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษลูกค้าต้องท าการจองเพ่ิมเติมบนเรือส าราญ 
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามม้ืออาหารและราคาที่เรือก าหนด 
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สิ่งท่ีต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือน 

 เตรียมส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ท าการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริง
ของทุกท่านจะถูกเรียกเก็บ 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 เนื่องจากบนเรืออาจมี
ลมแรง 

 ยาประจ าตัว ที่มีรายละเอียดก ากับ 

 อุปกรณ์อาบน้ า ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค 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 และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 
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เครื่องแต่งกำย  การแต่งกายท้ังชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและท่ีท่าเรือเพ่ือร่วม
โปรแกรมทริปกับทางเรือที่ได้ท ารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญ
ทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกาย
แบบ   smart casual หรือก่ึงทางการได้ 

 

ขัน้ตอนกำรขึ้น–ลง เรือส ำรำญ  
1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะ 
2. ได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการข้ึนและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 
 
 
 
 
 

 
3. น าสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag เพ่ือให้

เจ้าหน้าที่ทางเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถท าได้ (อาจ
ต้องใช้เวลาในการรอคอยในการล าเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

4. น าพาสปอร์ต ส าเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่องบิน 
(กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

5. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน าการ์ดห้องพักท่านรูดกับ
เครื่องบันทึก เพ่ือยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือส าราญ 

6. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ในทันทีที่ข้ึนเรือส าราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพ
หนีภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

7. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตาม
จุดที่ระบุไว้ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพที่มีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณี 

ขั้นตอนเคลียค่ำใช้จ่ำย และรับพำสปอร์ตคืน 
1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น าการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช าระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้
ไปทั้งหมด ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต**กรณีช าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือก าหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือส าราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนังสือ
เดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

 
หากกรณีการด์สญู

หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Reception 

ตัวอย่ำงกำร์ดห้องพัก 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 
 

 

 

 

  
 

VS200919 

Page 16 of 18  

กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร Wifi บนเรือ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI 

แบบ Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอ่ืนได้ 
สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบาง

พ้ืนที่อาจไม่เสถียร 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 หรือซิมท่ีให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศท่ีเดินทาง โดยวัน
ปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ าสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี้
ได้ 
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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 นับจากเดินทาง
กลับถึงประเทศไทย /  
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 หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่
ในต่างประเทศเท่านั้น 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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