
     

     

 

 

 

 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain 
 Contact@th.cruisedomanin.com  VS150818 

  Page 1 of 12  
 

แพ็คเกจ Full Board ล่องเรือสําราญ Genting Dream 5 ดาว 
สิงคโปร ์- เกาะเรดัง (มาเลเซีย) - สีหนุวิลล ์(กัมพูชา) - แหลมฉบัง (ไทย) 4 วัน 3 คนื 

                             โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์  
บริการรถรับส่ง ขาไป สนามบิน - ท่าเรือสิงคโปร์ / ขากลับ ท่าเรอืแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ 

 + +  

                             รองรับ 3,352 ท่าน / ห้องพัก 1,674 ห้อง / จํานวน 18 ชั้น 
 

                                                                           
 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง วันที ่ 2-5 ก.ย. 61     พักห้องไม่มหีน้าต่าง  ปกต ิ29,990.-  ลดเหลือ   21,900.- 
จองด่วน ฟรี!! Upgrade ห้องพักแบบมีระเบียงทันที (ห้องจํานวนจํากัด) 

 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางงี - บริการรถส่งที่ท่าเทียบเรือ Marina Bay cruise centre (SCC) 61 
Marina Coastal Drive, Singapore 018947 - อิสระเช็คอินลงเรือสําราญ Genting Dream - 18.00 น. PM เรือ
ออกเดินทางจากสิงคโปร์ - อิสระพักผ่อนบนเรือสําราญ 

วันที่2 
11.00 น. AM เรือเทียบท่า เกาะเรดัง (มาเลเซีย) - อิสระเที่ยวเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถาม
ค่าบริการทัวร์เสริมบนเรือเพิ่มเติม) - 20.00 น. PM เรือออกจากท่า - อิสระร่วมกิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย 

วันที่3 
11.00 น. AM เรือเทียบท่า สีหนุวิลล์ (กัมพูชา) - อิสระเที่ยวเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามค่าบริการ
ทัวร์เสริมบนเรือเพิ่มเติม) - 20.00 น. PM เรือออกจากท่า - อิสระร่วมกิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย 

วันที่4 09.00 น. AM เรือเทียบท่าแหลมฉบัง ชลบุรี - บริการรถส่งที่กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1           ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 

05.00 น. นัดพบท่ี สนามบินดอนเมือง วันอาทิตย์ท่ี 2 กันยายน 2561  อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 8  
โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์  มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ  
 

วันเดินทาง จุดหมายปลายทาง โดยเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงที่หมาย 

2 กันยายน 2561 DMK - SIN SL - 100 07.40 11.20 

11.20 น.   ถีงสนามบิน ชางงี ประเทศสิงคโปร์ โปรดสังเกตป้ายรับที่สนามบิน  
 
 

เพ่ือนําท่านเดินทางไปท่าเรือ Marina  Bay Cruise Center 
15.00 น.   ถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center เพ่ือทําการเช็คอินขึ้นเรือ ทําการติด Tags กระเป๋าและ 
   โหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสําราญ ทุกท่านจะผ่านจุดแสกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้านําตั๋ว 
   เรือเช็คอิน และรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นขึ้นสู่เรือสําราญ 

Genting Dream เรือสําราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างข้ึนและนําลงทะเลล่องในปี  
2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้น และจุผู้โดยสาร ทั้งหมด 3,352 คน 
และลูกเรืออีก 2,016 คน มีจํานวนห้องพัก ทั้งหมด 1,674 ห้อง และ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง  
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการ 
แล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลย 
ทีเดียว 

18.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการ 
   ซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก 
   เดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บน 
   บัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตาม 
   อัธยาศัย  

 หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทําการจอง รอบโต๊ะท่ี  
Box Office ซ่ึงต้ังอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ ทั่วทั้งลําเรือ และพักผ่อน 
ตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ําสากล แล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้ง 
ในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอด 
ทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจําวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพัก 
ของท่าน 
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วันที่  2          ท่าเรือเรดัง ประเทศมาเลเซีย  

เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

*ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสําราญ 

**ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 

11.00 น. เรือสําราญจะจอดที่ เรดัง ประเทศ มาเลเซีย ทุกท่านสามารถเลือกโปรแกรม 
  อิสระ โดยทัวร์ส่วนใหญ่ที่เกาะเรดัง จะเป็นกิจกรรมดําน้ํา ซึ่งจะจัดไว้ให้ลูกค้า 
  ได้เลือกใช้บริการเพ่ิมเติมได้ ลูกค้าสามารถซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่งได้โดยติดต่อที่ 
  โต๊ะ Shore excursion   ชั้น 6 กลางลําเรือ, หรือ 
  1. ท่านสามารถอยู่และพักผ่อนอย่างอิสระบนเรือสาราญได้ห้องพัก ทางเรือมีกิจกรรมและร้านอาหาร 
     ต่างๆบนเรือเปิดให้บริการ ตามปรกติ 

2. ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือเรดังก็สามารถทําได้เนื่องจากตรงจุดที่ เรือจอดจะมีชายหาดและ 
   ร้านค้าต่างๆให้เดินได้ทางเรือสําราญจะมีเรือเล็กให้บริการวิ่ง ไป-กลับ ทุกๆ 30นาที ตลอดทั้งวัน เรือ 
   แนะนําเวลา กลับมาท่ีเรือ อย่างช้า เวลา 18.00 น. เพื่อที่ทุกท่านจะพร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น 

** ตัวอย่าง ทัวร์เรดัง จะเป็นทัวร์พาไป Scuba Driving แบบไม่ลึกพาไปดําน้ําในจุด ที่ปะการังสวยที่สุดในเกาะ 
เรดังและเหมาะสําหรับท่านที่ฝึกหรือเพ่ิงจะดําน้ําระยะเวลาในการดําน้ํา 2 ช่ัวโมง ซึ่งจะมีอุปกรณ์ให้บริการรวมถึง 
วีดีโอแนะนําและเตรียมตัวก่อนลงดําน้ํา (ท่านจะต้องแน่ใจว่าสุขภาพท่านแข็งแรงพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมดําน้ําทัวร์ 
นี้ไม่เหมาะสําหรับสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ํากว่า 8 ปี เด็กอายุระหว่าง 8-11 ปี ต้องอยู่ในความดูแลของ
ผู้ปกครอง) ** 

โปรแกรมและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากทางเรือสําราญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 
 
 
20.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเรดัง ท่านสามารถรับประทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหาร 
  หลักท่ีแสดงอยู่ในบัตร Cruise Card  ของท่าน หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่ 
  ห้องโชว์หลักชั้น 7 หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 3            ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา 
เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้    

*ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสําราญ 

**ห้องอาหาร Dream Dining (walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 
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10.00 น. เรือจอดเทียบท่าเรือ สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา อีกหนึ่งจุดหมายปลายที่มีของขาย มากมาย และเต็มไป 
  ด้วยนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพค สามารถเยี่ยมชมวัดใหญ่ประจําเมืองที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนภายใน 
  เมืองได้ สําหรับท่านที่ทําการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัด 
  พบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง   
  ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือสีหนุวิลล์ ก็สามารถทําได้แต่ทางเราแนะนําให้ซื้อทัวร์กับทางเรือใน 
  ท่านี้ เนื่องจากแถวท่าเรือไม่ค่อยมีสถานทีท่องเที่ยวนัก ทางเรือสําราญจะมีเรือเล็กให้บริการวิ่ง ไป-กลับ  
  ทุกๆ 30 นาที ตลอดทั้งวัน เรือแนะนําเวลากลับมาที่เรือ อย่างช้า 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก เพ่ือที่ทุกท่านจะ 
  พร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ท่ีห้องอาหารหลักที่ แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card   
  ของท่าน หลังจากนั้นชมการ แสดงโชว์ที่ห้องโชว์ หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วย หลังจากนั้นพักผ่อน 
  ตามอัธยาศัย 
 
 

 

 

เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน 

22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนํา 
  กระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานนําลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น  
  (สิ่งของที่ท่านจําเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)* ถ้าท่านใดมี 
  ความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จําเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก*  
วันที่  4          ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย 

เช้า    ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสําราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining 

       (walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 

08.00 น. ถึงท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี   
  หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง   
  หลังจากนั้นนําท่านเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 
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คําแนะนํา  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ

การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อ

ตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ

ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิด

ข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าว

มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า  พักแบบ  2 ท่านต่อห้อง  วันที่  2-5 ก.ย. 61                

จองด่วน ฟรี!! Upgrade ห้องพักแบบมีระเบียงทันที (ห้องจํานวนจํากัด) 
 

ห้องพักแบบไมม่ีหน้าต่าง ผู้ใหญ่ คนที่ 1-2 ปกติ 29,990 บาท/ท่าน  ลดเหลือ  21,900 บาท/ท่าน 

*ราคารวมตั๋วเครื่องบิน Lion Airlines (DMK-SIN) 
** FREE UPGRADE เป็นห้อง BALCONY 

*** รถรับส่งสนามบินชางงี – MBC /  ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ 
 

อัตรานี้เป็นราคาเริม่ตน้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 
การเรียกเก็บเซอร์ชารจ์จากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบนิ รบัประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
ประเภทห้องพักบนเรือสําราญ BALCONY ROOM ห้องมีระเบียง 

 

http://www.etravelway.com/airticket
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สิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือสําราญ  
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เงื่อนไขการชําระเงิน : 
- โปรดชําระค่าทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันทําการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423  (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ 
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และชําระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจํานวนห้องว่างบนเรือ 

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เม่ือชําระค่าบริการยอดเต็มจํานวนแล้ว  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

หมายเหตุ 
1. สําหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิง 
5. ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ (ชั้นประหยัด) และ น้ําหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ไม่เกิน 2 ชิ้น ต่อท่าน ในกรณีท่ี 
น้ําหนักกระเป๋าเกินตามท่ีสายการบินกําหนด ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง 
6. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินสิงคโปร์ - ท่าเรือ  / ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง 

Suite หรือสูงขึ้นไป 
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขการใช้บริการ 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสําราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนําเที่ยว 
2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมี
การคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชําระค่าบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชําระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้า
เมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ท้ังสิ้น 
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ  
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หนังสือเดินทาง และวีซ่า  ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องทําวีซ่าเพ่ือเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวาง
แผนการท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือสําราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถทํารายการผ่านบัตร
เครดิตที่ได้ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท 
หากมีความจําเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและสําแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้ง
ขาเข้าและขาออก โดยการใช้จ่ายบนเรือต้องนําเงินสดขั้นต่ํา 150 USD (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามเส้นทางและแบรนด์เรือสําราญ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่าวันสุดท้าย ต้อง
ตรวจสอบและทํารายการทั้งหมดให้เสร็จสิ้น 

ประกันภัย แนะนําให้ซื้อประกันการเดินทาง 

อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 

เวลาท้องถิ่น     เวลาบนเรือสําราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละวัน ตามเขตน่านน้ําแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจําวัน
บนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือสําราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน SGD  
อัตราเทียบ 24.40 บาท ต่อ 1 SGD 
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 15 มิ.ย. 61 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากท่านใช้บัตรเครดิตในการชําระค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคาร
ปกติ 
 

กระแสไฟฟ้า มีทั้งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ทั้งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป  
(แนะนําให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรือสําราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้ําดื่ม บนเรือมีน้ําดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวดต่อวัน 

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลา

ใบเตรียมตัวการเดินทาง   ลอ่งเรอืสําราญ Genting Dream 

 

https://www.accuweather.com/
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เป็นไปตามที่เรือกําหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น ค่ําจนถึงดึกให้บริการ 
สับเปลี่ยนกันตามมื้ออาหารตลอดทั้งวัน หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหาร
มื้อเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่จะมีระบุไว้ใน cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating 
โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ ห้องโรงละครหลัก ท่านที่ทานอาหารรอบแรกจะได้ชม
การแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 
** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษทลูกค้าต้องทําการจองเพ่ิมเติมบนเรือสําราญ 
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามม้ืออาหารและราคาที่เรือกําหนด 

สิ่งท่ีต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือน 

 เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ทําการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริง
ของทุกท่านจะถูกเรียเก็บ สํารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 

 ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จําเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 

 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

สิ่งท่ีควรเตรียม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรือ
อาจมีลมแรง 

 ยาประจําตัว ที่มีรายละเอียดกํากับ 

 อปุกรณ์อาบน้ํา ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่สํารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน้ํา 

สิ่งท่ีไม่อนุญาตให้นําขึ้น
และลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น 
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 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 

เครื่องแต่งกาย  การแต่งกายท้ังชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและท่ีท่าเรือเพ่ือร่วม
โปรแกรมทริปกับทางเรือที่ได้ทํารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ําที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญ
ทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่ง
กายแบบ   smart casual หรือก่ึงทางการได้ 
 

 
ขั้นตอนการขึ้น-ลง เรือสําราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก นําพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้
แทนกุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการข้ึนและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  
 

 
 
 
 
 
 
2. นําสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทางเรือลําเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถ
ทําได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการลําเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. นําพาสปอร์ต สําเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร
เครื่องบิน (กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมนําการ์ดห้องพักท่าน
รูดกับเครื่องบันทึก เพ่ือยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสําราญ 

5. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีท่ีขึ้นเรือสําราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อม
อพยพหนีภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6.  ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังข้ึนให้ไป   
     ตามจุดที่ระบุไว้ใน Cruise Card และจะมีเครื่องแสกนบัตร Cruise Care ตามจุดเพ่ือรับฟังการซ้อมอพยพหนีภัย  

 

หากกรณีการ์ดสูญหายกรุณา
ติดต่อแจ้งทาง Reception 
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ขั้นตอนเคลียร์ค่าใช้จ่าย และรับพาสปอร์ตคืน 
1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง นําการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งชําระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ไปท้ังหมด ท่านสามารถชําระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขท่ีเรือกําหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือสําราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับ
หนังสือเดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี 

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

บางพ้ืนที่อาจไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 
 

Standard WIFI 1 วัน 3 วัน 

ราคาโดยประมาณ USD 15 USD 45 

  
กรณีท่ีท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมท่ีให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศท่ี

เดินทาง โดยวันปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ําสากลจะไม่
สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได้ 
 

 

 
 
 
 
 


