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     ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 5 วัน 4 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - เกำะเรดัง - แหลมฉบัง  

พักโรงแรมในสิงคโปร์ 1 คืน - พักบนเรือส ำรำญ 3 คืน 
ขำไปบินตรง โดยสำยกำรบิน สกู๊ต แอร์ไลน ์- ขำกลับ โดยรถปรับอำกำศ 

 
 

 
 
 

ควำมพิเศษของรำยกำร 

⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก. (ไม่รวมอำหำร)  

⧫ รถโค้ชรับสนำมบิน-ส่งท่ำเรือ-CITY TOUR SINGAPORE + นอน และเที่ยวสิงคโปร์  

⧫ มีไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้ำทัวร์ดูแลอ้ำนวยควำมสะดวก ⧫ รวมประกันภัยกำรเดินทำง  

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำภำษีท่ำเรอื 1,900 บำท ตอ่ท่ำน (ช ำระพร้อมค่ำทัวร)์  
ไม่รวม ค่ำทิป Gratuity On Board SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 

ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป 

โปรโมชั่น จองและช ำระยอดเต็มภำยใน 29 ก.พ. 62 รับส่วนลด 2,000.- ต่อท่ำน จำกรำคำปกติ 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่11-15 เม.ย. 63 (Bus 2) ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ  รำคำเริ่มต้นที่ 19,555.- (พักห้องไมม่ีหน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) หรือ กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินชำงงี - พักโรงแรมในสิงคโปร์ 1 คืน 

วันที่2 

พำชม ด้ำนนอกท ำเนียบรัฐบำล ศำลฎีกำ และศำลำว่ำกำรเมือง - ผ่ำนชม อำคำรรัฐสภำเก่ำ Old Parliament House - 
ถ่ำยรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - Garden By The Bay (ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟต์ส ำหรับ Super Tree 8 SGD) - โรงแรมหรู มำรีน่ำ เบย์ 
แซนด์ (ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟท์ 29 SGD ประมำณ 600 บำท) - ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS 
(โปรดตรวจสอบท่ำเทียบเรือ กับเจ้ำหน้ำที่อีกครั้ง) - เช็คอินลงเรือส ำรำญ Genting Dream - Departure 17.00 PM 

วันที่3 Arrival 10.00 AM เรือเทียบท่ำ Redang Island - Departure 18.00 PM 

วันที4่ Arrival 9.00 AM เรือเทียบท่ำ Ko Samui - Departure 18.00 PM 

วันที5่ 
Arrival 9.00 AM เรือเทียบท่ำ ท่ำเรือแหลมฉบัง - บริกำรรถปรับอำกำศ สู่กรุงเทพฯ (ส่งจุดเดียว บริเวณ ปั๊ม ปตท. ถนน
วิภำวดีรังสิต ตรงข้ำม ม. หอกำรค้ำ) 

 

Day Destination Arrival departure 

Sun Singapore - 5pm 

Mon  Redang Island 10 am 6pm 

Tue Ko Samui 9am (8am) 6pm (5pm) 

Wed Bangkok 9am (8am) 8pm (7pm) 
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หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ - Singapore   (-/-/-) 

BUS1 
14.00 น. คณะพร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง ประตู5 อำคำรผู้โดยสำรขำออก สำยกำรบิน Scoot Airline โดยมี

เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและสัมภำระ 
17.00 น. เหินฟ้ำสู่ สิงคโปร์ โดยสำยกำรบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR869 
  (ไม่รวมอำหำรและเครื่องดื่มบริกำรบนเครื่อง) 
20.25 น. เดินทำงถึง สนำมบินชำงกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง  จำกนั นน้ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมือง

สิงคโปร์ที่มีกำรจัดผังเมืองอย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอำดสะอ้ำนจนหลำยๆ ท่ำนต้องทึ่ง  
(เวลำท้องถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

           จำกนั้นเข้ำสู่ที่พัก Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่ำ 3  ดำว++ 
(บริกำรน้ ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอำหำรเช้ำแบบ ABF) 

********************************************* 
BUS2 

07.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ  ประตู6 อำคำรผู้โดยสำรขำออก สำยกำรบิน Scoot Airline โดยมี
เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและสัมภำระ 

10.50 น. เหินฟ้ำสู่ สิงคโปร์ โดยสำยกำรบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR625 
  (ไม่รวมอำหำรและเครื่องดื่มบริกำรบนเครื่อง) 
14.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินชำงกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง  จำกนั นน้ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมือง

สิงคโปร์ที่มีกำรจัดผังเมืองอย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอำดสะอ้ำนจนหลำยๆ ท่ำนต้องทึ่ง  
(เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
จำกนั้นเข้ำสู่ที่พัก Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่ำ 3  ดำว++ 

(บริกำรน้ ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอำหำรเช้ำแบบ ABF) 

วันที่สอง CITY TOUR - Garden by the bay - Marina bay sands - (ท่ำเรือ มำรีน่ำ เบย์ ครูสเซนเตอร์ )   

08.00 น.    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
09.00 น.   จำกนั้นน ำท่ำน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยำยประวัติศำสตร์จำกไกด์ท้องถิ่น  ซึ่ง

ล้อมรอบด้วย ท ำเนียบรัฐบำล ศำลฎีกำและศำลำว่ำกำรเมือง ผ่ำนชม อำคำรรัฐสภำเก่ำ 
“Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั งของรัฐสภำของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวม
ของศิลปะ ดนตรี กำรเต้นร้ำ กำรแสดงตลก ผ่ำนชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้ำงส้ำริด
เป็นของขวัญจำกพระจุลจอมเกล้ำ ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพ่ือสร้ำงควำม
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สัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั งที่พระองค์เสด็จมำเยือนสิงคโปร์ในครั งแรก 
น้ำท่ำน ถ่ำยรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลำนี หันหน้ำออก
ทำงอ่ำวมำริน่ำ มีทัศนียภำพที่สำยงำม โดยมีฉำกด้ำนหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนำท” ซึ่งโดดเด่นด้วย
สถำปัตยกรรมคล้ำยหนำมทุเรียน ชม ถนนอลิซำเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้ำสิงคโปร์  
จำกนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่ำสุดบนเกำะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่ำนได้ชมกำรจัดสวน
ที่ใหญ่ที่สุดบนเกำะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นำนำพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องแห่งชำติของ 
Marina Bay บริหำรโดยคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติสิงคโปร์ นอกจำกนี ยังมีทำงเดินลอยฟ้ำเชื่อมต่อกับ Super 
tree  คู่ท่ีมีควำมสูงเข้ำด้วยกัน มีไว้ส้ำหรับให้ผู้ที่มำเยือนสำมำรถมองเห็นสวนจำกมุมสูงขึ น 50 เมตร  บนยอดของ 
Super tree สำมำรถเห็นทัศนียภำพอันงดงำมของอ่ำวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟต์ส ำหรับ 
Super Tree 8 SGD)  

จำกนั้นอิสระท่ำนที ่“มำรีน่ำ เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มำรีน่ำ เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วย
ห้องพักและห้องสูทกว่ำ 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม 
(ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟท์ 29 SGD ประมำณ 600 บำท) เป็นสถำปัตยกรรมรูปร่ำงคล้ำยเรือตั งอยู่บนอำคำรทั ง 3 
แซนด์ส สกำย พำร์คนี ถือว่ำเป็นสวนลอยฟ้ำขนำดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื นที่กว้ำงขวำงกว่ำ 12,400 ตร.ม. และ
จัดเป็นสวนลอยฟ้ำท่ีมีควำมสูง200 ม. บนสวนได้รับกำรตกแต่งอย่ำงสวยงำม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับ
อีก 650 ต้น มีร้ำนอำหำรที่หรูหรำ รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มำรีน่ำ เบย์ แซนด์ส คำสิโน” ที่ตั งอยู่ใน
ตัวอำคำรอันโอ่อ่ำหรูหรำฝั่งตรงข้ำมกับตัวโรงแรม จัดว่ำเป็นคำสิโนที่เต็มไปด้วยเกมกำรพนันทุกรูปแบบ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสำมำรถเพลิดเพลินไปกับเกมหลำกหลำยรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมำกกว่ำ 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอด
เหรียญมำกกว่ำ 1,500 ตู้ อำทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บำคำร่ำ และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภำยในยังมีร้ำนค้ำ
ปลีกและภัตตำคำรมำกมำย ส้ำหรับนักชอปปิ้งทั งหลำยสำมำรถเลือกซื อสินค้ำยี่ห้อดัง ๆ ได้มำกมำย อำทิ Louis 
Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

 

OPTIONAL TOUR 
หำกต้องกำรชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บำท/ท่ำน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทำง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 
Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จำกเขคร้อนชื น
แถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปำล์มขวดมำกมำย
ให้เรำได้ถ่ำยรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ำรักๆ ให้เรำดูอีกด้วย 
เหมำะแก่กำรไปนั่งอ่ำนหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพรำะในเรือน
กระจกจะติดแอร์ให้อำกำศเย็นสบำย และมีกลิ่นหอมๆ ของ
ดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจำยไปทั งโดม 

 
Cloud Forest จะมีน ้ำตกจ้ำลองขนำดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์
พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่ำดิบชื นมำกมำย ในโดมจะออกแบบ
เป็นทำงเดิน โดยเรำจะเดินขึ นลิฟต์ไปชั นบนสุดแล้วเดินไล่ลง
มำจนถึงชั นล่ำงที่เป็นป่ำหมอกสวยงำมมำก 
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  น ำคณะเดินทำงสู่ท่ำเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER 
61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร์ 018947 

13.00  น. น ำคณะท่ำน REGISTER ณ. ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center  จำกนั นน้ำท่ำนเช็คอินขึ นเรือส้ำรำญ 
Genting Dream  เรือส้ำรำญในตระกูลของ Dream Cruise สร้ำงขึ น 

                     และน้ำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีควำมใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีควำมสูงถึง 19 ชั นและจุผู้โดยสำรทั งหมด 3,352 
คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจ้ำนวนห้องพักทั งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพ่ือให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกระดับนอกจำกควำมใหญ่และควำมจุแบบอลังกำรแล้ว ยังมำพร้อมกับ
ควำมบันเทิงและร้ำนอำหำรมำกมำยให้คุณได้ลิ มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว 

*** ก่อนเวลำเรือส ำรำญออกจำกท่ำขอเชิญทุกท่ำนร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่ง 
เป็นหนึ่งในกฎกำรเดินเรือสำกลโดยเมื่อมีประกำศจำกทำงเรือให้ทุกท่ำนไปยังจุดรวมพลตำมท่ี 

ก ำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่ำน***  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 น. ***** เรือออกเดินทำงสู่น่ำนน้ ำสำกล มุ่งสู่ประเทศมำเลเซีย ***** 
เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ  ห้องอำหำรหลัก จำกท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่ำน หรือเลือกรับประทำนที่

ห้องอำหำร บุฟเฟ่ต์ นำนำชำติ ได้ตำมอัธยำศัย หลังจำกนั นชมกำรแสดงที่ห้องโชว์ 
  หลัก (ท่ำนที่จะชมโชว์จะต้องท้ำกำรจองรอบโต๊ะที่Box Office ซ่ึงตั งอยู่โซน Lobby 

ชั น 6) และดนตรีสดตำมบำร์ต่ำงๆทั่วทั งล้ำเรือ และพักผ่อนตำมอัธยำศัย(หลังจำกเรือล่องออกสู่น่ำนน้ ำสำกล
แล้วร้ำนค้ำปลอดภำษีจะเปิดให้บริกำรรวมทั้งในส่วนของคำสิโนอีกด้วย ) 

*** Casino ให้บริกำรหลัง 24.00 น.*** 
*ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรอย่ำงอิสระได้ตำม ห้องอำหำรที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี * 
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*  ห้องอำหำร The Lido ห้องอำหำรแบบ Buffet ซึ่งตั งอยู่ บนชั น 16 ของเรือส้ำรำญ 
** ห้องอำหำร Dream Dining 
      (walk-in open seating) 

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

***  ชมกำรแสดงโชว์ท่ีห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 

วันที่สำม ท่ำเรือ เรดัง ประเทศ มำเลย์เซีย   

07.30-09.00 น. รับประทำนอำหำร เช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส้ำรำญ 
       กิจกรรมต่ำงๆของเรือ ตำมอัธยำศัย (กิจกรรมตำมที่ระบุในรำยกำร NAVIGATOR) 
10.00 น. เรือจอดเทียบท่ำที่ท่ำเรือ เรดังประเทศมำเลเซีย  

เรือส้ำรำญจะจอดที่ เรดัง ประเทศ มำเลเซีย ทุกท่ำนสำมำรถเลือกโปรแกรมอิสระ โดยทัวร์ส่วนใหญ่ที่เกำะเรดัง 
จะเป็นกิจกรรมด้ำน ้ำ ซึ่งจะจัดไว้ ให้ลูกค้ำได้เลือกใช้บริกำรเพิ่มเติมได้ ลูกค้ำสำมำรถซื อทัวร์เสริมบนฝั่งได้โดย
ติดต่อที่โต๊ะ Shore Excursion ชั น 6 กลำงล้ำเรือ 
** ตัวอย่ำง ทัวร์เรดัง จะเป็นทัวร์พำไป Scuba Driving แบบไม่ลึกพำไปด้ำน ้ำในจุดที่ปะกำรังสวยที่สุดใน 
เกำะเรดังและเหมำะส้ำหรับท่ำนที่ฝึกหรือเพ่ิงจะด้ำน ้ำระยะเวลำในกำรด้ำน ้ำ 2 ชั่วโมง ซึง่จะมีอุปกรณ์ ให้บริกำร
รวมถึงวีดีโอแนะน้ำและเตรียมตัวก่อนลงด้ำน ้ำ (ท่ำนจะต้องแน่ใจว่ำสุขภำพท่ำนแข็งแรงพร้อมที่ จะร่วมกิจกรรม
ด้ำน ้ำทัวร์นี ไม่เหมำะส้ำหรับสตรีมีครรภ์ และเด็กอำยุต่้ำกว่ำ 8 ปี เด็กอำยุระหว่ำง 8-11 ปีต้อง อยู่ในควำมดูแล
ของผู้ปกครอง) ** หรือ 
 1. ท่ำนสำมำรถอยู่และพักผ่อนอย่ำงอิสระบนเรือส้ำรำญได้ห้องพัก ทำงเรือมีกิจกรรมและ ร้ำนอำหำรต่ำงๆบน
เรือเปิดให้บริกำร ตำมปกติ  
2. ท่ำนใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่ำเรือเรดังก็สำมำรถท้ำได้เนื่องจำกตรงจุดที่เรือจอดจะมี ชำยหำดและร้ำนค้ำ
ต่ำงๆให้เดินได้ทำงเรือส้ำรำญจะมีเรือเล็กให้บริกำรวิ่ง ไป-กลับ ทุกๆ 30 นำที ตลอดทั งวัน  
แนะน้ำเวลำ กลับมำที่เรือ อย่ำงช้ำ เวลำ 16.00 น. เพื่อที่ทุกท่ำนจะ พร้อมที่จะรับประทำนอำหำรเย็น 

*ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรอย่ำงอิสระได้ตำม ห้องอำหำรที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี * 
*  ห้องอำหำร The Lido ห้องอำหำรแบบ Buffet ซึ่งตั งอยู่ บนชั น 16 ของเรือส้ำรำญ 

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

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

***  ชมกำรแสดงโชว์ท่ีห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 
18.00 น.  เรือล่องออกจำกท่ำเรือ REDANG ประเทศมำเลเซีย ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรเย็นได้ ณ ห้องอำหำรหลักที่แสดง

อยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่ำนตำมเวลำจองของท่ำนว่ำจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจำกนั้น
พักผ่อนตำมอัธยำศัย 
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วันที่สี่ ท่ำเรือเกำะสมุย ประเทศไทย 

07.30-09.00 น. รับประทำนอำหำร เช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส้ำรำญ 
กิจกรรมต่ำงๆของเรือ ตำมอัธยำศัย (กิจกรรมตำมที่ระบุในรำยกำร NAVIGATOR) 

09.00 น. เรือจอดเทียบท่ำเรือเกำะสมุย ประเทศไทย อีกหนึ่งจุดหมำยปลำยที่มีของขำยมำกมำยและเต็ม ไปด้วย
นักท่องเที่ยวแบบแบ็ค ส้ำหรับท่ำนที่ท้ำกำรจองทัวร์บนฝั่งกับทำงเรือ พนักงำนจะแจ้งเวลำออกจำกเรือและ 
สถำนที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่ำนที่สะดวกเดินทำงท่องเที่ยวเองสำมำรถลงจำกเรือหลังเวลำเรือจอด 1 ชั่วโมง   
ท่ำนใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่ำเรือเกำะสมุย ก็สำมำรถท้ำได้แต่ทำงเรำแนะน้ำให้ซื อทัวร์กับ ทำงเรือในท่ำนี   
เรือแนะน้ำเวลำกลับมำที่เรือ อย่ำงช้ำ 1 ชั่วโมง ก่อนเรือออก เพ่ือที่ทุกท่ำนจะพร้อมที่จะรับประทำนอำหำรเย็น 

*ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรอย่ำงอิสระได้ตำม ห้องอำหำรที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี * 

*  ห้องอำหำร The Lido ห้องอำหำรแบบ Buffet ซึ่งตั งอยู่ บนชั น 16 ของเรือส้ำรำญ 
 

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

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

***  ชมกำรแสดงโชว์ท่ีห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 
17.00 น.  เรือล่องออกจำกท่ำเรือเกำะสมุย ประเทศไทย ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรเย็นได้ ณ ห้องอำหำรหลักที่แสดงอยู่ใน

บัตร  Cruise Card ของท่ำนตำมเวลำจองของท่ำนว่ำจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจำกนั้นพักผ่อน
ตำมอัธยำศัย 

เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคืน 
22.00 น.  เรือจะมีแท๊กกระเป๋ำและก้ำหนดกำรลงจำกเรือให้ท่ำนในห้องพักของท่ำน ให้ท่ำนน้ำกระเป๋ำเดินทำงของท่ำนวำง 
 ไว้หน้ำห้องเพ่ือให้พนักงำนน้ำลงไปท่ีท่ำเรือในวันรุ่งขึ น  (สิ่งของที่ท่ำนจ้ำเป็นต้องใช้ระหว่ำงวันให้ท่ำนแยกใส่ใน 
 กระเป๋ำถือ) ** ถ้ำท่ำนใดมีควำมประสงค์จะถือกระเป๋ำเดินทำงลงด้วยตนเองไม่จ้ำเป็นต้องวำงไว้ที่หน้ำห้องพัก ** 

วันที่ห้ำ  ท่ำเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย - กรุงเทพฯ 

07.30-08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส้ำรำญ 
09.00 น. ถึงท่ำเรือแหลมฉบัง /กรุงเทพฯ ประเทศไทยหลังจำกทุกท่ำนลงจำกเรือจะผ่ำน พิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับ

กระเป๋ำเดินทำงของท่ำนด้ำนล่ำงหลังจำกนั น  
** กรุณำตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ** 

10.00 น. ทีมงำนทัวร์ที่ประเทศไทย รอรับทุกท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพฯ  มีรถโค้ชบริกำร 
12.00 น. เดินทำงกลับถึง ปั๊ม ปตท. ถนนวิภำวดีรังสิต กรุงเทพฯ ตรงข้ำม ม. หอกำรค้ำ โดยสวัสดิภำพ  พร้อมควำม

ประทับใจ 
 

*** หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุ เหลือ ไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน นับถึงวันเดินทำงกลับ เท่ำนั้น *** 
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ในกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธกำรขึ้นโดยเจ้ำที่เรือ ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพำะ พำสปอร์ตต่ำงด้ำว 
 
 
 

หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำ 
หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน้ ำมันของสำยบิน 

กรุ๊ปออกเดินทำงได้เม่ือมีจ ำนวน ***ผู้เดินทำง 10 ท่ำนไม่มีหัวหน้ำทัวร์***  
ผู้เดินทำงถึง 15 ท่ำนขึ้นไป (มีหัวหน้ำทัวร์) 

กรุณำสอบถำม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ 
 

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 
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- Deck 18 , Mini-Golf / Rock Climbing Wall / Ropes Course / Table Tennis 

- Deck 19 , SportsPlex 

- Deck 20 , Waterslide Park 
ค ำแนะน ำ  ส้ำหรับผู้เดินทำงที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนำมบินที่ทริปเดินทำง และ/หรือ จ้ำเป็นต้องซื อตั๋วเครื่องบิน หรือกำร
เดินทำงรูปแบบอ่ืนๆ มำยังสนำมบินที่ทริปเดินทำง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภำยในประเทศ / ระหว่ำงประเทศ หรือซื อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื อตั๋วรถโดยสำร ฯลฯ หรือมีกำรจองห้องพัก ล่วงหน้ำก่อนวันเดินทำงจริง  ควรสอบถำมยอดจองทัวร์ และตำรำงเวลำกำรเดินทำง
ของทัวร์ที่ท่ำนจอง ที่แน่นอนจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นกำรป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลำดขึ นกับท่ำนในภำยหลัง 
              ทั งนี  ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ น หำกท่ำนได้มีกำรจองกำรเดินทำงดังกล่ำวมำยัง 
สนำมบินที่ทริปเดินทำง โดยยังไม่ได้รับกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทำงบริษัทฯ 

 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงชำติเก็บเพิ่ม 1,000 บำท** 
อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ  

โปรโมชั่น จองและช ำระยอดเต็มภำยใน 29 ก.พ. 62 รับส่วนลด 2,000.- ต่อท่ำน จำกรำคำปกติ 

และไม่รวมค่ำทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ  
SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Suite หรือสูงข้ึนไป  

ไม่ขึ้นรถโค้ช ขำกลับ แหลมฉบัง-กรุงเทพฯ ลด 500 บำท 
**** โปรแกรมนี้ไมม่ีรำคำเด็ก **** 

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

Flight วันเดินทำง 

รำคำผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่ำนละ 

รำคำทำรก 
ต่ ำกว่ำ2ขวบ 

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ำนละ 

ห้อง INTERIOR 
ISS/ISA 

ไม่มีหน้ำต่ำง 

ห้อง OCEAN 
VIEW 

OSS/OSA 
มีหน้ำต่ำง 

ห้อง BALCONY 
มีระเบียง 

BSS / BSA 
มีหน้ำต่ำง 

TR625 
10.50 -14.15 

// 
CRUISE 

11-15 APR 2020 
BUS 2 

ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ / 
สิงคโปร์-แหลมฉบัง 

19,555.- 
17,555.- 

+ภำษีท่ำเรือ1,900.- 

20,999.- 
18,999.- 
+1,900.- 

22,999.- 
20,999.- 
+1,900.- 

7,900 

ISS 8,900.- 

OSS 
10,344.- 

BSS 
12,344.- เช็คห้องพักก่อนจองทุกครั้ง 

http://www.cruisedomain.com/
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** ห้อง OCEAN VIEW พักได้ไม่เกิน ห้องละ 2 ทำ่น ** 
**ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงชำติเก็บเพ่ิม 1,000 บำท** 

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

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร (ทัวร์โปรโมชั่น ลดรำคำ) 
* โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วทันท ีพร้อมส่งส้ำเนำหน้ำหนังสือ
เดินทำง (ที่ไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง / หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอน
เงินมำได้ที่ Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain  (กำรไม่ช้ำระเงินค่ำมัดจ้ำ หรือช้ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูก
ระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
* เนื่องจำกเป็นทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช้ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ้ำนวนแล้ว ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก 
ขอคืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม 

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร (ทัวร์รำคำปกติ) 
1. กรุณำช้ำระค่ำมัดจ้ำทัวร์ 5,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 1 วันท้ำกำรนับจำกวันจองทัวร์  พร้อมส่งส้ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ท่ีไม่
หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช้ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 25 วันท้ำกำร (ในช่วงปกติ) หรือช้ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 35 วัน
ท้ำกำร (ในช่วงเทศกำล หรือเมื่อสำยกำรบินเร่งออกบัตรโดยสำร) หรือตำมวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (กำรไม่ช้ำระเงินค่ำมัดจ้ำ หรือ
ช้ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 

* 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   

 รวมทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถแล้ว 
 ค่ำตั๋วเครื่องบิน และภำษีน ้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศบริกำรตลอดกำรเดินทำงตำมรำยกำร  
 ห้องพักบนเรือส้ำรำญ 3 คืน (ตำมแบบห้องพักท่ีท่ำนได้ท้ำกำรช้ำระเงิน) + โรงแรมที่สิงคโปร์ 1 คืน 
 อำหำรบนเรือส้ำรำญ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), 
 กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือส้ำรำญ ที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 
 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่ำบัตรเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ตำมรำยกำรที่ได้ระบุไว้  

http://www.cruisedomain.com/
http://vr.dreamcruiseline.com/genting-dream/interior-stateroom/en
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 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (ขึ นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพำะเหตุกำรที่เกิดขึ นระหว่ำงวัน
เดินทำงเท่ำนั นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในกำรเบิก) 

อัตรำนี้ไม่รวม   

 ไม่รวมค่ำทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ 
SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Suite หรือสูงข้ึนไป  

 ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
 ทิปหัวหน้ำทัวร์ตำมควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
 ค่ำแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส้ำรำญเพ่ิมเติมที่ไม่รวมใน PKG เรือส้ำรำญ 
 ค่ำ WIFI บนเรือ เริ่มต้นที่คินละ 19 SGD 
 อำหำรพิเศษที่ท่ำนสั่งเพ่ิมเติมกับทำงเรือ 
 ค่ำท้ำหนังสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมส้ำหรับผู้ถือพำสปอร์ตต่ำงชำติ  
 ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  
 ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ำเดินทำงที่น ้ำหนักเกิน 20 กก.  
 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด โทรศัพท์  ค่ำมินิบำร์ ฯลฯ (ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว) 
 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%   

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

 
 

เงื่อนไขกำรจองทัวร์  

**** ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หำกไม่ได้ร่วมบริกำรทำนอำหำร หรือค่ำตั๋วเข้ำชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สำมำรถคืนเงินได้ เนื่องจำกค่ำบริกำรที่สิงคโปร์เป็น

แบบเหมำจ่ำย 
1. เนื่องจำกตั๋วเครื่องบินต้องเดินทำงตำมวันที่ ที่ระบุบนหน้ำตั๋วเท่ำนั น จึงไม่สำมำรถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงใด ๆ 

ทั งสิ น ถ้ำกรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั งหมดหรือบำงส่วนให้กับท่ำน 
2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทั งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศท่ีบริษัทระบุในรำยกำร

เดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใด ๆ 
3. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำง

มื อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช้ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำด  
 
4. ค่ำทัวร์เป็นแบบเหมำจ่ำยกับบริษัททัวร์ในต่ำงประเทศ ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำกควำม

ประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

http://www.cruisedomain.com/
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6. เมื่อท่ำนตกลงช้ำระเงินไม่ว่ำทั งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ที่
ได้ระบุไว้แล้วทั งหมด 

เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง   

 หนังสือเดินทำงที่มีวันก้ำหนดอำยุใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันที่จะออกเดินทำง 
 ต้องมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 

หมำยเหตุ 

1. ส้ำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอำยุครรภ์เกิน 24 สัปดำห์ ไม่อนุญำตให้ขึ นเรือ 
2. ส้ำหรับเด็กอำยุต่้ำกว่ำ 6 เดือน ไม่อนุญำตให้ขึ นเรือ 
2. ลูกค้ำต้องเตรียมพำสปอร์ตมำ ณ วันเดินทำงทุกครั ง และต้องมีอำยุมำกว่ำ 180 วัน นับจำกวันเดินทำงกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของไทยไม่  อนุญำตให้
เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมืองหรือขึ นเรือ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรท่องเที่ยวให้
เหมำะสมตำมสภำพอำกำศและฤดูกำล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในกำรเดินทำง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
7. ในโปรแกรมเวลำที่ใช้ในกำรเทียบท่ำเป็นเวลำไทย อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบก่อนเดินทำงอีกครั ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ ล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 
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ศุลกำกร ประเทศสิงคโปร์ อนุญำต ให้น้ำ บุหรี่ 1 ซอง/ท่ำน และสุรำ 1 ลิตร / ท่ำน เข้ำประเทศ และไม่อนุญำต
ให้น้ำหมำกฝรั่งเข้ำประเทศ หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบจะถูกยึดทันที  และห้ำมน้ำสิ่งของผิดกฎหมำยเข้ำ
ประเทศมีบทลงโทษท่ีแรงมำก 

บัตรเดรคิต กำรใช้จ่ำยบนเรือส้ำรำญส่วนใหญ่ใช้จ่ำยเป็นเงินสกุล SGD  ซึ่งสำมำรถท้ำรำยกำรผ่ำนบัตรเครดิตที่ได้
ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทำงได้ 

อุณหภูมิ กรุณำเช็คกับเจ้ำที่อีกครั งหนึ่ง หรือที่ www.cnn.com/weather  หรือที่ กรมอุตุวิทยำ 02-3994012 

เวลำท้องถิ่น     เวลำบนเรือจะใช้เวลำท้องถิ่นจำกท่ำเรือเมืองแรกท่ีเดินทำง ทั งนี อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน 
ตำมเขตน่ำนน ้ำแต่ละประเทศ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้จำกหนังสือพิมพ์ประจ้ำวันบนเรือ หรือประกำศ
จำกทำงเรือ (เวลำท้องถิ่นของสิงคโปร์เร็วกว่ำประเทศไทย1ชั่วโมง) 

สกุลเงิน   อัตรำแลกเปลี่ยนประมำณ 25.00=1 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่ำร์  ท่ำนสำมำรถแลกเงินได้ที่แหล่งแลกเงิน 
ทั่วไป หรือแลกได้ที่สนำมบิน 

กระแสไฟฟ้ำ ระบบกระแสไฟฟ้ำเหมือนกับไทยคือประมำณ220-240 โวลต์ เต้ำเสียบปลั๊ก มีทั งแบบ 3ขำแบน,2-ขำ
แบน ดั งนั นควรเตรียม หัวปลั๊ก หรืออะแดปเตอร์ ซึ่งเป็นแบบหัวใหญ่ (Travel Universal Adaptir) 
ทีมีขำยอยู่ตำมร้ำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำทั่วไป 
 
 
 
 

  ภำษำ บนเรือส้ำรำญส่วนใหญ่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล 

  น้ ำดื่ม บนเรือมีบริกำรน ้ำดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวด/วัน 

  อำหำร ทุกท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรได้ที่ห้องอำหำรบุฟเฟ่ต์นำนำชำติ รำยกำรอำหำรและเวลำเป็นไป
ตำมท่ีเรือก้ำหนด โดยจะมีอำหำรทั งมื อเช้ำ กลำงวัน เย็น ค่้ำจนถึงดึกให้บริกำร สับเปลี่ยนกันตำมมื อ
อำหำรตลอดทั งวัน หรือมื ออำหำรเย็นท่ำนอำจเลือกรับประทำนอำหำรมื อเย็นได้ที่ห้องอำหำรหลักที่จะ
มีระบุไว้ใน cruise card ของทุกท่ำน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับกำรชมกำรแสดง ณ 
ห้องโรงละครหลัก ท่ำนที่ทำนอำหำรรอบแรกจะได้ชมกำรแสดงรอบแรก และทำนอำหำรรอบสองชม
กำรแสดงรอบหลัง 
** ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในส่วนของห้องอำหำรพิเศษลูกค้ำต้องท้ำกำรจองเพ่ิมเติมบนเรือส้ำรำญ ค่ำใช้จ่ำย
เป็นไปตำมมื ออำหำรและรำคำที่เรือก้ำหนด 

http://www.cruisedomain.com/
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สิ่งท่ีต้องเตรียม  ยำประจ้ำตัว ส้ำหรับท่ำนที่มีโรคปะจ้ำ ควรน้ำยำติดตัวไปด้วย ส้ำหรับยำสำมัญ หัวหน้ำทัวร์จะ
เตรียมไปให้บริกำร 

 อุปกรณ์อำบน ้ำ ของใช้ส่วนตัว,ชุดว่ำนน ้ำส้ำหรับท่ำนที่จะเล่นน ้ำ   

 Universal adaptor, สำยชำร์ทโทรศัพท์ 

 กำรเตรียมกล้อง ควรเตรียมกล้องและอุปกรณ์ต่ำงๆไปให้พอเพียง เพรำะที่ต่ำงประเทศรำคำแพง 
หรือคุณภำพไม่ดี 

สิ่งท่ีไม่อนุญำตให้น ำ
ขึ้นและลงเรือ 

 ทำงเรือใช้มำตรกำรตำมหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ควำมจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 Power Bank น้ำใส่กระเป๋ำพกพำเท่ำนั น ห้ำมน้ำโหลดลงกระเป๋ำเดินทำง 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั งท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพำะทุเรียน และเงำะ) เนื อสัตว์ 

 อำวุธ ของมีคม สำรเสพติด และสิ่งผิดกฎหมำยทุกชนิด 

เครื่องแต่งกำย  หำกท่ำนจะเข้ำรับประทำนอำหำรค่้ำที่ห้องอำหำรหลัก ตำมธรรมเนียมเรือถือเป็นกำรเชิญทำน
อำหำรเหมือนไปรับประทำนอำหำรในภัตตำคำร ทำงเรือจึงขอควำมร่วมมือท่ำนแต่งกำยให้สุภำพ
เรียบร้อยหรือกึ่งทำงกำรได้ 

 เสื อผ้ำที่เตรียมไว้ส้ำหรับเดินทำง ควรเตรียมเสื อผ้ำสบำยๆรองเท้ำสวมใส่สบำย แว่นกันแดด ร่มพับ
ประเปำเดินทำงน ้ำหนักไม่ควรเกิน 20 กิโลกรัมต่อ1 ท่ำน หำกน ้ำหนักเกินกว่ำที่ก้ำหนดไว้ ทำงสำย
กำรบินจะเรียกเก็บค่ำน ้ำหนักเพ่ิมประมำนกิโลกรัมละ 400-500 บำท ควรตรวจดูป้ำยชื่อทุกครั ง 
เนื่องจำกกำรส่งกระเป๋ำไปตำมห้องพักจะดูป้ำยผูกกระเป๋ำเป็นหลัก 

 
ขั้นตอนกำรขึ้น–ลง เรือส ำรำญ  

1. เดินทำงถึงอำคำรผู้โดยสำรท่ำเรือแรก น้ำพำสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคำน์เตอร์เช็คอิน ท่ำนจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทน
กุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตกำร์ด แทนกำรขึ นและลงเรือในท่ำเรือถัดๆไป  

 
หำกกรณีกำร์ดสูญหำยกรุณำติดต่อแจ้งทำง Reception 
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2. น้ำสัมภำระ ผ่ำนพิธีกำรเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับกำรเดินทำงที่สนำมบิน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ทำงเรือล้ำเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัว
ของทุกท่ำน หรือท่ำนที่สะดวกจะถือกระเป่ำขึ นไปเองก็สำมำรถท้ำได้ (อำจต้องใช้เวลำในกำรรอคอยในกำรล้ำเลียงสัมภำระสู่
ห้องพักของท่ำน) 

3. น้ำพำสปอร์ต ใบ ตม. ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เช่นเดียวกับกำรเดินทำงออก โดยสำร 
4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้ำหน้ำที่เรือจะเก็บพำสปอร์ตของท่ำนไว้ และจะคืนในวันเดินทำงกลับ พร้อมน้ำกำร์ดห้องพักท่ำนรูดกับ

เครื่องบันทึก เพ่ือยืนยันว่ำท่ำนได้เป็นผู้ร่วมเดินทำงในทริปนี  ของเรือส้ำรำญ 
5. สำมำรถไปที่ห้องพักของท่ำนได้ทันที หรือจะให้บริกำรห้องอำหำรบุฟเฟ่ต์ในทันทีที่ขึ นเรือส้ำรำญ กรุณำศึกษำจุดซ้อมอพยพหนี

ภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน 
6. ก่อนเรือจะออกเดินทำง จะมีกำรซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญำณดังขึ น ให้ไปตำมจุดที่ระบุไว้ใน Cruise 

Card โดยเจ้ำหน้ำที่จะแจ้งให้หยิบเสื อชูชีพที่มีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป 
ขั้นตอนกำรช ำระค่ำใช้จ่ำย และรับพำสปอร์ตคืน 

1. คืนสุดท้ำยของกำรเดินทำง น้ำคีย์กำร์ดห้องพักของท่ำน แจ้งช้ำระค่ำใช้จ่ำย ที่ Reception จำกนั นเจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยอด
ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ไปทั งหมดซึ่ง ท่ำนสำมำรถช้ำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีช้ำระบัตรเครดิต อัตรำแลกเปลี่ยน ตำมเงื่อนไขท่ีเรือก้ำหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ำยที่เรือส้ำรำญจะเทียบท่ำ ท่ำนสำมำรถแจ้งรับพำสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทำงเรือจะมีแจ้งจุดและเวลำที่รับ
หนังสือเดินทำงคืนแก่ทุกท่ำน 

กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร Wifi บนเรือ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจำกท่ำเรือ สัญญำณโทรศัพท์ และ Internet ของท่ำนจะไม่สำมำรถใช้งำนได้ ทำงเรือจะมี WIFI แบบ 

Satellite ให้บริกำร อัตรำค่ำบริกำร 1 user / 1 เครื่อง ไม่สำมำรถแชร์สัญญำณกับเครื่องอ่ืนได้ 
สงวนสิทธิ์อัตรำค่ำบริกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง กรุณำเช็ครำคำที่แน่นอนอีกครั งกับเจ้ำหน้ำที่บนเรือ (สัญญำณบำงพื นที่

อำจไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอำหำร ลำนกิจกรรม จะมีสัญญำณมำกกว่ำในห้องพัก) 
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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. 

 

 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. 

 
 กรณีท่ีท่ำนเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมท่ีให้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตสำมำรถเลือกเปิดใช้ได้ตำมประเทศท่ีเดินทำง โดยวัน
ปกติเรือจะล่องใกล้ชำยฝั่งซึ่งสำมำรถใช้งำนได้เป็นบำงช่วงแต่หำกเป็นวันที่เรือล่องน่ำนน ้ำสำกลจะไม่สำมำรถใช้งำนในลักษณะนี ได้ 
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เพ่ือกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก..ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมที่เพ่ิมควำมคุ้มครองได้มำกขึ้น... 

ควำมคุ้มครอง / Coverage 

จ ำนวนเงินควำมคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทำงท่ัวโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

1. กำรประกนัภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident 
Benefit 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2. ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุและสขุภำพ / Medical Expenses 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2.1 กำรรักษำพยำบำลต่อเนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up treatment 
in Thailand 

50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000 

2.2 กำรรับกำรรกัษำพยำบำลครั งแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 200,000 300,000 500,000 

3. กำรเคลื่อนย้ำยฉุกเฉินและกำรส่งศพกลบัประเทศ / Evacuation and 
repatriation 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

4. กำรบริกำรควำมชว่ยเหลือทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency 
Medical Assistance         

4.1 กำรเย่ียมผูเ้อำประกนัภัยในต่ำงประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 กำรส่งตวัผู้เยำวก์ลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 กำรคน้หำ กำรช่วยชีวิต และกำรกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

5. กำรยกเลกิกำรเดนิทำง / Trip cancellation 10,000 10,000 100,000 100,000 10,000 10,000 100,000 100,000 

6. กำรลดจ้ำนวนวนัเดินทำง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของสมัภำระในกำรเดินทำง / Loss or 
damage of personal baggage 

10,000 10,000 50,000 50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 

8. กำรล่ำช้ำของกำรเดนิทำง / Cover of delay 
        

8.1 กำรล่ำช้ำของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of public 
transport 

X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

8.2 กำรล่ำช้ำของสมัภำระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 

8.3 กำรจี โดยสลัดอำกำศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

8.4 กำรพลำดต่อเที่ยวบิน / Missed connection - flight X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

9. กำรสญูหำยของหนังสือเดินทำง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 

10. ควำมรับผิดตอ่บุคคลภำยนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 

11. ควำมรับผิดส่วนแรกส้ำหรับรถเช่ำ / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

12. ควำมคุ้มครองกีฬำกอล์ฟ / Golf extension X X X 20,000 X X X 20,000 

13. เงินชดเชยรำยได้ระหว่ำงรักษำตวัในโรงพยำบำลต่ำงประเทศ / 
Overseas hospitalization benefit 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

หมำยเหต ุ

        * อ.บ. 1 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิ นเชงิจำกอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จำ่ย ส้ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกิดขึ นในระยะเวลำ 7 วันแรก จำกกำรเดินทำงกลับประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs 

incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลัส (เดินทำงทัว่โลก / เดินทำงเอเชีย) 

จ ำนวนวันเดินทำง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทำงทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรำยเที่ยว / Single-Trip 

        1-4 300 334 600 990 200 290 470 688 
5-6 350 450 715 1,290 240 300 595 999 
7-8 370 500 990 1,772 280 427 690 13,000 
9-10 399 600 1,230 1,996 340 597 850 1,600 
11-15 600 790 1,590 2,750 450 767 1,150 2,150 
16-22 849 1,275 2,210 3,370 524 937 1,650 2,795 
23-31 9,999 1,600 2,680 3,993 628 1,108 2,030 3,300 
32-45 1,530 2,090 3,200 5,674 770 1,364 2,450 4,325 
46-60 1,950 2,500 3,850 6,180 907 1,620 2,995 5,226 
61-75 2,300 3,340 4,900 7,910 1,220 2,215 3,775 6,450 
76-94 2,500 3,843 5,500 9,390 1,475 2,641 4,200 7,500 
95-105 3,500 4,467 7,490 11,145 1,975 2,962 5,720 9,990 
106-121 4,100 5,090 8,400 12,900 2,350 3,371 6,450 11,100 
122-151 5,200 6,345 10,250 15,895 2,775 4,016 7,950 13,740 
152-182 6,500 7,599 12,530 18,890 3,260 4,922 9,775 15,975 

แผนรำยป ีเดินทำงไม่จ ำกัดคร้ัง แต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวนวันท่ีระบุ / Annual Multi-Trip, max length per trip ass per pland Selected 

Annual (max 31 dats) 2000 2450 4000 5700 1200 1992 2850 4400 

Annual (max 60 dats) 2500 3120 4800 7400 1600 2591 3700 6400 

Annual (max 90 dats) 3600 4225 5800 10000 1900 3200 5000 8700 

Annual (max 120 dats) 5750 6427 9000 13990 2650 4038 7100 12210 

Annual (max 365 dats) 15500 19000 26200 44000 5925 10785 22000 35150 
* เบี ยประกันภัยข้ำงต้น ส้ำหรับผู้เอำประกันอำยุไม่เกิน 75 ปี รวมภำษีอำกรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส้ำหรับผู้เอำประกันภัยที่มีอำยุ 76 ปีขึ นไป เบี ยประกันภัยจะเพิ่มขึ นเป็น 2 เท่ำของเบี ยประกันภัยที่ระบุในตำรำง / For insured 76 yrs and above, premium will  be two times the amount shown 

in the table. 

ควำมคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         
         

         

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

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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