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ฟูลแพ็คเกจ ล่องเรือส าราญ Genting Dream 
สิงคโปร ์- กัวลาลัมเปอร์ - สิงคโปร ์4 วัน 3 คืน 

โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ 

พักบนเรือส าราญ 2 คืน - พักโรแรม 1 คืน 

 + + + +  
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง วันที่ 5-8 ธ.ค. 61   ราคาเริ่มต้นที่  22,900.-     (พักห้องไม่มีหน้าต่าง) 
วันที่ 1       ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 
09.00 น. นัดพบที่ สนามบินสุวรรณภูมิ วันพุธ 5 ธันวาคม 2561 ชั้น 4 ประตู 5 โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลนส ์
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** มีเจ๎าหน๎าทีค่อยต๎อนรบั ** 
วันเดินทาง จุดหมายปลายทาง โดยเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงที่หมาย 

5 ธันวาคม 2561 BKK - SIN SQ975 12.15 15.45 
*น้ําหนักกระเป๋า 30 กก /ทําน* 

12.15 น. ออกเดินทางสูํประเทศสิงคโปร์ ด๎วยเที่ยวบิน SQ975 
15.45  น.  ถึงสนามบิน ชางงี ประเทศสิงคโปร์ เวลาท๎องถิ่นเร็วกวําประเทศไทย 1 ชั่วโมง  กรุณาปรับเวลาให๎เป็นเวลาท๎องถิ่น 
  เพื่อสะดวกในการนัดหมายหลังจากผําน พิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและรับกระเป๋าแล๎ว 

นําทํานเดินทางสูํทําเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  เพื่อทําการเช็คอินขึ้นเรือ ทําการติด Tags 
กระเป๋าและโหลดสมัภาระของทุกทํานขึ้นเรือสําราญ ทุกทํานจะผําน จุดแสกนสัมภาระ จากน้ันลูกค๎านําต๋ัวเรือ 
เช็คอินและรับ Cruise Card และผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองจากนั้นขึ้นสูํเรือสําราญ 
ทุกทํานจะต๎องซ๎อมระบบรักษาความปลอดภัยของทําเรือตามกฏของการลํองเรือสากลแล๎ว1 ชั่วโมง  หลังจากนั้น
ทํานสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห๎องอาหาร หลักจากที่โชว์อยูํบนบัตร Cruise Card ของทําน หรือ เลือก
รับประทานอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได๎ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห๎องโชว์หลัก(ทํานที่จะ 

  ชมโชว์จะต๎องทําการจองรอบที่โต๏ะ Box Office ซึ่งตั้งอยูํโซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ตํางๆทั่วทั้งลํา 
  เรือ และพักผํอนตามอัธยาศัย ทํานสามารถทราบรายละเอียดกิจกรรมตํางๆที่ทางเรือเตรียมไว๎ให๎ตลอดทั้งทริป 

ได๎จาก Dream Daily ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่ทํานจะได๎รับในแตํละวันที่ห๎องพักของทําน 
Genting Dream เรือสําราญในตระกูลของ Dream Cruise สร๎างขึ้น และนําลงทะเลลํองในปี 2016 มีความ 
ใหญํโต ถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้น และจุผู๎โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มี 
จํานวนห๎องพัก ทั้งหมด 1,674 ห๎องและ ห๎องพักแบบสวีท 142 ห๎อง เพื่อให๎ตอบสนองความ ต๎องการของลูกค๎าใน 
ทุกระดับนอกจากความใหญํและความจุแบบอลังการแล๎ว ยังมาพร๎อมกับความบันเทิงและร๎านอาหารมากมายให๎ 
คุณได๎ลิ้มลองแบบนับไมํถ๎วนเลยทีเดียว 

เย็น  รํวมรับประทานอาหารเย็นที่ห๎องอาหารหลัก  
*  ห๎องอาหาร The Lido ห๎องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยูํ บนช้ัน 16 ท๎ายเรือสําราญ 

** ห๎องอาหาร Dream Dining 
 (Walk-in open seating) 

ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 
 

21.00 น. เรือลํองออกจากทําเรือมารีนํา เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ (หลังจากเรือลํองออกสูํนํานน้ําสากลแล๎ว  
  ร๎านค๎าปลอดภาษีจะเปิดให๎บริการ รวมทั้งในสํวนของคาสิโนอีกด๎วย) 
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วันที่  2        ท่าเรือ พอร์ตคลัง, ประเทศ มาเลยเ์ซีย 

เช๎า   รับประทานอาหารที่ห๎องอาหารที่ทางเรือได๎จัดไว๎ให๎ 
*  ห๎องอาหาร The Lido ห๎องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยูํ บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 
** ห๎องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 
 

12.00 น. เรือจอดเทียบทําที่ทําเรือ พอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย  
นําทําน เดินทางสูํ Merdeka Square - (Merdeka Square) บริเวณจัตุรัสแหํงนี้ เป็นที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุด ใน
โลก ซึ่งเป็นธงชาติประจําชาติมาเลเซีย ที่ได๎รับการชักขึ้นสูํยอดเสา เมื่อเวลาเที่ยง คืนของวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 
1957 เมื่อได๎รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ สํวนฝั่งตรง ข๎ามกับจัตุรัสฯ เป็นอาคารสุลตํานอับดุล ซาหมัด ซึ่ง
กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มาเลเซียไปแล๎ว อาคารแหํงนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับ
ศิลปะ แบบอาหรับ ความสูงของยอดโดมมีขนาดเทํากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้ง ตระหงํานอวดความสวยงาม
ของตัวตึกและในเวลากลางคืน จะมีการติดไฟระยิบระยับ เต็มไปหมด ยิ่งเพิ่มความสวยงามให๎กับอาคารแหํงนี้ 
สถานีรถไฟ KL ซึ่งจัดวําเป็นสถานีรถไฟที่มีความสวยงามที่สุดแหํงหนึ่ง ตั้งตระหงําน อยูํบนถนนฮาชามัดดิน 
(Jalan Hashamuddin) สร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1911 ภายนอก สถานีสร๎างแบบมูริส มีลักษณะเป็นหอสูงคล๎ายมัสยิด 
แตํภายในสร๎างและตกแตํง เหมือนสถานีรถไฟวิกตอเรีย 

 
Sultan ABD Samab Buiding - อาคารสุลตํานอับดุลซามัด สร๎างขึ้นในปีพ.ศ.2440 ตั้งชื่อตามพระนามของ
สุลตํานแหํงสลังงอร์ โดยใช๎เป็นที่ทําการของหนํวยงานราชการในยุคที่อังกฤษเข๎ามาปกครอง ปัจจุบันเป็นอาคาร
สํานักงานของศาลฎีกา 
Chocolate Showroom – ช๎อปปิ้งแหลํงรวม Chocolate ที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ 
Petronas Istana Palace -Twin Tower – ถํายรูปและเดินช๎อปปิ้ง 
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ตึกแฝดเปโตรนาส เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกสร๎างโดย บริษัท ปิโตรเลียม เนชั่นแนลเบอร์ฮาด (Petroliam  
Nasional Berhad) หรือเรียกสั้นๆ วํา ปิโตรนาส (Petronas) เป็นบริษัทผลิตและจําหนํายน้ํามันของมาเลเซีย เรา 
สามารถยืนชมความงามของตึกได๎ภายนอก โดยยืนอยูํฟากที่น้ําพุกําลังเริงระบําและสามารถเข๎าไปในตึก เพื่อชม 
ทิวทัศน์ของ กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur – KL) จากสกายบริดจ์ (Sky Bridge) ซึ่งเป็นสะพานเช่ือมระหวํางชั้น 
ที่ 41 โดยไมํเสียคําใช๎จําย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น ได๎เวลาอันสมควร นําทุกทํานกลับสูํทําเรือพอร์ตคลัง 
        เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาทีห่้องพักของทา่นเพื่อให้ท่านรับหนงัสือเดินทางคนื 

เรือจะมีแท๏กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรือให๎ทํานในห๎องพักของทําน ให๎ทํานนํากระเป๋าเดนิทางของทํานวาง 
ไว๎หน๎าห๎องเพื่อให๎พนักงานนําลงไปที่ทําเรือในวันรุํงขึ้น(สิ่งของที่ทํานจําเป็นต๎องใช๎ระหวํางวันให๎ทํานแยกใสํใน 
กระเป๋าถือ )  **ถ๎าทํานใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด๎วยตนเองไมํจําเป็นต๎องวางไว๎ที่หน๎าห๎องพัก** 

23.00 น. เรือลํองออกจากทําเรือพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย  

 
 

วันที่ 3         เดินทางถึงประเทศสิงคโปร ์
เช๎า   ทํานสามารถรบัประทานอาหารอยํางอิสระได๎ตามห๎องอาหารที่เรือเตรียมไว๎ให๎ ดังนี้ 
*  ห๎องอาหาร The Lido ห๎องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยูํ บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 
** ห๎องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 
 

12.00 น. เรือเทียบทํา ณ ทําเรือมารีนําเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกทํานลงจากเรือจะผําน พิธีการตรวจ 
  คนเข๎าเมือง และรับกระเป๋าเดินทางของทํานดา๎นลําง  

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของทํานกํอนออกจากทําเรือ** 
ที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
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หลังจากนั้น นาํทํานเดินทางไปสักการะ วัดเจ๎าแมํกวนอิม 

 
น้ําตกแหํงโชคลาภ Garden By The Bay ไมํรวมตั๋วเข๎า Super Tree 7 SGD  และ 2 โดม 20 SGD 

 

 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ข๎าวมันไกํต๎นตําหรับสิงคโปร์  ร๎าน : Boon tong kee 
  พาทํานไปช๎อปป้ิง MARINA BAY SANDS + LIGHT SHOW 
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ได๎เวลานําทํานเข๎าพักที่ โรงแรม Grand Central 4 ดาว หรือเทียบเทํา 

วันที่ 4         ประเทศสิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม 
หลังรับประทานอาหารเช๎า นําทุกทําน เช็ค-เอ๎าท์ที่ โรงแรม และนําทํานสูํ Merlion Park เมอร์ไลออน รูปปั้นกึ่ง 
สิงโตกึ่งปลาที่เป็นสัญลักษณน์ี้ ตั้งอยูํริมแมํน้ําสิงคโปร์ ณ เมอร์ไลออน พาร์ค (Merlion Park) 

 
Duty Free – ช๎อปปิ้ง แบรนดังมากมาย 
วัดพระเขี้ยวแก๎ว    วัดจีนในศาสนาพุทธที่สร๎างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง โดยต้ังอยูํในยํานไชนํา
ทาวน์แหํงนี้ ตั้งช่ือตามพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก๎วอันศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะ 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู บักกุ๊ดเต ๋ 
  หลังรับประทานอาหารรเทีย่ง นําทํานสูํ 

China Town – เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวจีน  ยํานไชนําทาวน์ที่มีความเป็นมาเกําแกํของสิงคโปร์นั้นม ี
การผสมผสานระหวํางความเกํา และใหมํไดอ๎ยํางลงตัว โดยมีร๎านค๎าเกําแกํและตลาดหลายแหํง รวมไปถึงร๎านขาย 
ของแปลก ๆ และร๎านกาแฟสวย ๆ 
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อิสระช้อปปิ้ง ถนน Orchard – สวรรค์ของนักช้อปทุกคน  ถนนออร์ชาร์ด ถนนสายช๎อปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
เอเชีย และมีรา๎นเสื้อผ๎าแฟชั่นยอดนิยม ร๎านขายสินค๎าเฉพาะทาง และผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์อื่นๆ อีก
มากมาย 

 
ได๎เวลาอันสมควรนําทุกทํานเดินทางสูํสนามบินชางงี  โดยสายการบิน Singapore Airline 

วันเดินทาง จุดหมายปลายทาง โดยเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงที่หมาย 
8 ธันวาคม 2561 SIN - BKK SQ978 18.45 20.10 

เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 

ค าแนะน า  สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมกีารจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณอ์ักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับทํานในภายหลัง 
              ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายัง 
สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน (พักแบบ 2 ท่าน ต่อห้อง)  งดแถมกระเป๋า  วันที่  5-8 ธ.ค. 61 
ห๎องพักแบบไมํมีหน๎าตําง (Inside) คนที่ 1-2 22,900 บาท / ทําน 
ห๎องพักแบบไมํมีหน๎าตําง(Inside) คนที่ 3-4 เด็กอายุ 2 ปีขึน้ไปและผู๎ใหญ ํ 18,900 บาท / ทําน 
ห๎องพักแบบไมํมีหน๎าตําง(Inside) คนที่ 3-4 (เด็ก อายุต่ํากวํา 2 ป)ี 16,900 บาท / ทําน 
ห๎องพักแบบมีระเบียง (Balcony) คนที ่1-2  27,900 บาท / ทําน 
ห๎องพักแบบมีระเบียง (Balcony) คนที ่3-4 เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปและผู๎ใหญ ํ 22,900 บาท / ทําน 
ห๎องพักแบบไมํมีหน๎าตําง(Inside) คนที่ 3-4 (เด็ก อายุไมํเกิน 2 ป)ี 18,900 บาท / ทําน 

**เด็กทารกไม่เกิน 2 ปี** ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ตลอดการเดินทางทั้งทริป 
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อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

ห้องอาหาร  Dream Dining Room 

 
Lido Buffet 

 
เงื่อนไขการข าระเงิน 
* โปรดช าระคา่ทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันที่นั่งวา่งจากเจ้าหน้าที่แล้วทันท ีพร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอน
เงินมาได๎ที่  Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไมํชําระเงินคํามัดจํา หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูก
ระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมสีิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลกิการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และช าระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจ านวนห้องว่างบนเรือ 
หมายเหต ุ
1. สําหรับผู๎มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไมํอนุญาตให๎ขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวํา 6 เดือน ไมํอนุญาตให๎ขึ้นเรือ 
2. ลูกค๎าต๎องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต๎องมีอายุมากวํา 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรํับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย ไมํวาํกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของไทยไมํอนุญาตให๎เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํอนุญาตให๎เข๎าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมํสามารถควบคมุ
ได๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทํองเที่ยวให๎เหมาะสมตาม 
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
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5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช๎ในการเทียบทําเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ๎งให๎ลูกค๎าทราบกอํนเดินทางอีกครั้ง 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ห๎องพักบนเรือสําราญ 2 คืน (ตามแบบหอ๎งพักที่ทํานได๎ทําการชําระเงิน), โรงแรมที่สงิคโปร์ 1 คืน 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว๎นห๎องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. คําภาษีทําเรือ 
4. ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ํามัน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร-์กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดเป็นหมูํคณะ.  น้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่โหลดใต๎
ท๎องเครื่องตามที่สายการบินกําหนดให๎ทํานละ 30 กิโลกรัม ในกรณทีี่น้ําหนักเกินทางผู๎เดินทางต๎องรับผิดชอบกับคําใช๎จํายเอง 
5. ประกันเดินทางแบบอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์กาํหนด) 
6. รวมคําทิปไกด์ที่มาเลเซีย และสิงคโปร ์
7. ประกันการเดินทางแบบอุบัติเหตุ(เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
8. โรงแรม 1 คืน ที่สิงคโปร ์
9. รถรับสํงและโปรแกรมทํองเที่ยวตามโปรแกรมทัวร ์
 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. คําทิปส์ SGD 21 ตํอคนตํอคืน สําหรับห๎อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตํอคนตํอคืน สําหรับห๎อง Suite 

หรือสูงขึ้นไป 
2. อาหารพิเศษที่ทํานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
3. คําแพค็เกจเครือ่งดื่มบนเรือสําราญ / คํา WIFI 
4. คําทําหนังสือเดินทาง, คําวีซําสําหรับชาวตํางชาติ 
5. คําใช๎จํายสํวนตัวอื่นๆ เชํน คําซักรีด คําโทรศัพท์ คําเครื่องดื่ม ฯลฯ 
6. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
เงื่อนไขการใชบ้ริการ 
1. การเดินทางในแพ็คเกจลํองเรือสําราญ เป็นการเดินทางเอง มีหัวหน๎าทัวร์ และ รถรบัสํงนําเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือตํางประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ควํากรุ๏ปมีการคอน
เฟิร์มเดินทางกํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชําระคําบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีห๎องพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิกและคืนคําทัวรห์ลังจากมีการชําระเงิน 
4.1 แจ๎งยกเลกิกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอ๎งนําไปชําระคําเสียหายตํางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทําน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซ่ึงจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการ
เดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทาํนจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคนืได๎ เชํน คําตั๋วเครื่องบิน คําห๎อง 
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คําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคําใช๎จํายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมํสามารถเดนิทางได๎ 
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ในรายการ
เดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมํคืนคาํทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพ่ือการทํองเที่ยวเทํานั้น ไมํสนับสนุนให๎ลูกค๎าเดนิทางเข๎าประเทศทํองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผํานการตรวจคนเข๎าเมือง ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของเจ๎าหน๎าที่เทํานั้น ลูกค๎าทุกทาํนต๎องผํานการตรวจคนเข๎าเมืองด๎วยตัวของ
ทํานเอง ทางหัวหน๎าทัวร์และมัคคุเทศก์ไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือใดๆ ได๎ทั้งสิ้น 
4.4 เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง พร๎อมคณะถอืวําทํานสละ
สิทธิ์ ไมํอาจเรยีกร๎องคําบริการและเงินคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
4.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปลี่ยนแปลงเส๎นทางเดินเรือหรือโปรแกรม เนื่องจากจะคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก 
 
 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากทา่นท าการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 
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ใบเตรียมตัวการเดินทาง ล่องเรือส าราญ Genting Dream 

หนังสือเดนิทางและวีซ่า  ตรวจสอบให๎แนํใจหนังสือเดินทางต๎องมีอายุเหลืออยํางน๎อย 180 วันกํอนการเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต๎องทําวีซําเพื่อเข๎า-ออกประเทศ โปรดติดตํอตัวแทนวางแผนการ
ทํองเที่ยวของคุณกํอนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต การใช๎จํายบนเรือสําราญสํวนใหญใํช๎จํายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถทํารายการผํานบัตรเครดิตที่
ได๎ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card กํอนเดินทางได๎ 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให๎ทํานนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยทํานละ 50,000 บาท หากมี
ความจําเป็นที่จะใช๎จํายมากกวํานี้ต๎องแจ๎งและสําแดงกับเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองทั้งขาเข๎าและขา
ออก โดยการใช๎จํายบนเรือต๎องนําเงินสดขั้นต่ํา 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
เส๎นทางและแบรนด์เรือสําราญ) โดยวันกํอนเรือจะเทียบทําวันสุดท๎าย ต๎องตรวจสอบและทํารายการ
ทั้งหมดให๎เสรจ็สิ้น 

ประกันภัย แนะนําให๎ซื้อประกันการเดินทาง 
อุณหภูม ิ สามารถตรวจสอบได๎จาก https://www.accuweather.com/ กํอนการเดินทาง 
เวลาท้องถิ่น     เวลาบนเรือสําราญจะใช๎เวลาท๎องถิ่นจากทําเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแตํละ

วัน ตามเขตนํานน้ําแตํละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได๎จากหนังสือพิมพ์ประจําวันบนเรือ หรือ
ประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือสําราญ สํวนใหญใํช๎สกลุเงิน SGD  อัตราเทียบ 24.40 บาท ตํอ 1 SGD 
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที ่15 มิ.ย. 61 : อ๎างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากทํานใช๎บัตรเครดิตในการชําระคําสินค๎า อัตราแลกเปลีย่นของเรือจะสูงกวําของธนาคารปกติ 

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

  ภาษา บนเรือสําราญใช๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้ าดื่ม บนเรือมีน้ําดื่มให๎ในห๎องพักฟรี 2 ขวดตํอวัน 

https://www.accuweather.com/
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  อาหาร ทุกทํานสามารถรับประทานอาหารได๎ที่ห๎องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไป
ตามที่เรือกําหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช๎า กลางวัน เย็น ค่ําจนถึงดึกให๎บริการ สับเปลี่ยนกันตามมื้อ
อาหารตลอดทั้งวัน หรือมื้ออาหารเย็นทํานอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได๎ที่ห๎องอาหารหลักที่จะ
มีระบุไว๎ใน cruise card ของทุกทําน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ 
ห๎องโรงละครหลัก ทํานทีท่านอาหารรอบแรกจะได๎ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชม
การแสดงรอบหลัง 
 
** คําใช๎จํายเพิ่มเติมในสํวนของห๎องอาหารพิเศษทลูกค๎าตอ๎งทําการจองเพิ่มเติมบนเรือสําราญ 
คําใช๎จํายเป็นไปตามมื้ออาหารและราคาที่เรอืกําหนด 

สิ่งที่ต้องเตรียม  ทุกทํานต๎องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกวํา 6 เดือน 

 เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ทําการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของทุก
ทํานจะถูกเรียเก็บ สํารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วลํองเรือ 

 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 

 ของมีคํา / อุปกรณ์ที่จําเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 

 ทิปบนเรือ หากไมํได๎รวมในคําแพ็คเกจแรกจําย 
สิ่งที่ควรเตรียม  แวํนตา, แวํนกันแดด, รํม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรืออาจมีลม

แรง 

 ยาประจําตัว ที่มีรายละเอียดกํากับ 

 อปุกรณ์อาบน้ํา ของใช๎สํวนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เชํน กล๎องถํายรูป และ memory card, ที่ชารจ์แบตเตอรี่สํารอง 

 รองเท๎ากีฬา รองเท๎าสุภาพ รองเท๎าใสํสบาย 

 หนังสืออํานเลํนระหวํางพักผํอน, เครื่องเลํนเพลงพกพาสํวนตัว  

 ชุดวํายน้ํา 
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สิ่งที่ไม่อนุญาตให้น าขึ้น
และลงเรือ 

 ใช๎มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไมํเกิน 100 มลิลิลิตร 

 ตัวสํารองไฟ Power Bank ห๎ามโหลดลงกระเป๋าใหญํ ถือใสํกระเป๋าพกพาเทําน้ัน 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งที่มี และไมํมีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เชํน ผลไม๎(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 
เครื่องแต่งกาย  การแตํงกายทั้งชายหญิงสามารถแตํงตัวได๎ตามสบายในชํวงกลางวันและที่ทําเรือเพ่ือรํวม

โปรแกรมทริปกับทางเรือที่ได๎ทํารายการจองไว๎ 

 หากทํานจะเข๎ารับประทานอาหารค่ําที่ห๎องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทาน
อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความรํวมมือทํานแตํงกายแบบ   
smart casual หรือกึ่งทางการได ๎

 หากเป็นเส๎นทางที่ลํองเรือมากกวํา 5 คืน จะมีวันกัปตันไนท์หรือกาลําไนท์ เชิญทุกทํานให๎เข๎า
รํวมงานแนะนําให๎ผู๎หยิงสวมชุดราตรี ผู๎ชายใสํสูธและเน็คไท 

 
ขั้นตอนการขึน้-ลง เรือส าราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู๎โดยสารทําเรือแรก นําพาสปอร์ต เช็คอินได๎ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ทํานจะได๎รับ Cruise Card ที่จะใช๎แทน
กุญแจห๎องพัก ใช๎เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในทําเรือถัดๆไป  

 
 
 
 
 
 
 

2. นําสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผํานพิธีการเอ็กซเรย์ เชํนเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag เพื่อให๎
เจ๎าหน๎าที่ทางเรือลําเลียงให๎ไปให๎ถึงห๎องสํวนตัวของทกุทําน หรือทํานที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถทําได๎ (อาจต๎อง
ใช๎เวลาในการรอคอยในการลําเลียงสัมภาระสูํห๎องพักของทําน) 

3. นําพาสปอร์ต สําเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง เชํนเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่องบิน 
(กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไมํต๎องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ๎าหน๎าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของทํานไว๎ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร๎อมนําการ์ดห๎องพักทํานรูดกับ
เครื่องบันทึก เพื่อยืนยันวําทํานได๎เป็นผู๎รํวมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสําราญ 

5. สามารถไปที่หอ๎งพักของทํานได๎ทันที หรือจะให๎บริการห๎องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีที่ขึ้นเรอืสําราญ กรุณาศึกษาจุดซ๎อมอพยพหนี

 

หากกรณีการ์ดสูญหาย
กรุณาติดต่อแจ้งทาง 

Reception 
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ภัยฉุกเฉินที่อยูดํ๎านหลังประตูห๎องพักของทําน 
6. กํอนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว๎ จะมีการซ๎อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสญัญาณดังขึ้น ให๎ไปตามจุด

ที่ระบุไว๎ใน Cruise Card โดยเจ๎าหน๎าที่จะแจ๎งให๎หยิบเสือ้ชูชีพที่มีพอดีกับผู๎พักในห๎องพักไว๎ด๎วยหรือไมํแล๎วแตํกรณไีป 
ขั้นตอนเคลียค่าใช้จ่าย และรับพาสปอรต์คืน 

1. คืนสุดท๎ายของการเดินทาง นําการ์ดห๎องพักของทําน แจ๎งชําระคําใช๎จําย ที่ Reception เจ๎าหน๎าที่จะแจ๎งยอดคําใช๎จํายที่ใช๎ไป
ทั้งหมด ทํานสามารถชําระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเง่ือนไขที่เรือกําหนด** 
2. กํอนวันสุดท๎ายที่เรือสําราญจะเทียบทํา จะแจ๎งรับพาสปอร์ตได๎ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ๎งจุดและเวลาที่รับหนังสือ
เดินทางคืนแกํทุกทําน 

กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
เมื่อเรือเริ่มลํองออกจากทําเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของทํานจะไมํสามารถใช๎งานได๎ ทางเรือจะมี WIFI แบบ 

Satellite ให๎บริการ อัตราคําบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไมํสามารถแชร์สัญญาณกับเครือ่งอื่นได๎ 
สงวนสิทธิ์อัตราคําบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แนํนอนอีกครั้งกับเจ๎าหน๎าที่บนเรือ (สัญญาณบางพ้ืนที่

อาจไมํเสถียร สํวนใหญํบริเวณห๎องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกวําในห๎องพัก) 
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. 
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กรณีที่ทํานเลือกใช๎ Pocket wifi หรือซิมที่ให๎บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช๎ได๎ตามประเทศที่เดินทาง โดยวันปกติเรือจะ 
ลํองใกล๎ชายฝั่งซึ่งสามารถใช๎งานได๎เป้นบางชํวงแตํหากเป็นวันที่เรือลํองนํานน้ําสากลจะไมํสามารถใชง๎านในลักษณะนี้ได๎ 

 
เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อช าระค่าบริการยอดเต็มจ านวนแล้ว  

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนห๎องพักบนเรือที่ยังวํางอยูํ 
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ลักษณะห้องพักบนเรือส าราญ Genting Dream By Dream Cruises  
สนใจ Upgrade ห้องพัก โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม 
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สิ่งอ านวยความสะดวกบนเรือส าราญ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


