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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Genting Dream Cruise Only 6 วัน 5 คืน 
สิงคโปร์ - ล่องน่ำนน  ำสำกล - สุรำบำย่ำ - บำหลีเหนือ - ล่องน่ำนน  ำสำกล - สิงคโปร์  

 

  
โปรโมชั่น!! ซื อ 1 แถม 1 (จองดว่น ที่นั่งจ ำนวนจ ำกัด) 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 12-17 พ.ค. // 28ก.ค.-2ส.ค. // 25-30 ส.ค. 62   รำคำเร่ิมต้น     33,200.- 

วันที่ 1        ต้อนรับสู ่ประเทศสิงคโปร์ (ท่ำเรือ มำรีน่ำ เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 
17.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์  การเดินทางจาก สนามบินชางงี  
  ไปที่ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ สามารถเดินทางด้วย Taxi, จากสนามบินใช้เวลาประมาณ 30  
  นาที ค่าใช้จ่ายประมาณ SGD20 (500 บาท)  

(ท่ำนควรมำถึงท่ำเรือเพ่ือเช็คอินเข้ำเรือก่อนอย่ำงน้อย 3 ชั่วโมง)  
ท่ีอยู่ท่าเรือ :  Marina Coastal Drive #01-01,Singapore 018947 
ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการ ล่องเรือสากล  
1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก  
จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานท่ีห้องอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ  
ได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงท่ีห้องโชว์หลัก(ท่านท่ีจะชมโชว์จะต้องท าการจองรอบโต๊ะ 
ท่ีBox Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วท้ังล าเรือและพักผ่อนตาม 
อัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมท้ังในส่วน 
ของคาสิโนอีกด้วย) ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก  
Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจ าวันท่ีมีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันท่ีห้องพักของท่านท่าน 
สามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 
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*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส ารา  
** ห้องอาหาร Dream Dining 

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

 
 
 

 
 
Genting Dream เรือส ารา ในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้น และน าลงทะเลล่องใน 
ปี 2016 มีความให ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารท้ังหมด 3,352 คน 
และลูกเรืออีก 2,016 คน มีจ านวนห้องพักท้ังหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง  
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในทุกระดับนอกจากความให ่และความจุแบบอลังการ 
แล้วยังมาพร้อมกับความบันเทิงและ ร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว 

กิจกรรมบนเรือ 

 
วันที่ 2          ล่องน่ำนน  ำสำกล 
เช้ำ,กลำงวัน   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 
*  ห้องอำหำร The Lido ห้องอำหำรแบบBuffet ซึ่งตั งอยู่ บนชั น 16 ของเรือส ำรำญ 
** ห้องอำหำร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
ห้องอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำติ ซึ่งตั งอยู่ท่ีชั น 7 และ ชั น 8 ของเรือ 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารท่ีทางเรือจัดให้  

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงท่ีห้องโชว์หลัก(กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตาม
บาร์ต่างๆทั่วท้ังล าเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 3          สุรำบำย่ำ, ประเทศอินโดนีเซีย 
เช้ำ และกลำงวัน   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 
*  ห้องอำหำร The Lido ห้องอำหำรแบบBuffet ซึ่งตั งอยู่ บนชั น 16 ของเรือส ำรำญ 

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

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

08.00 น.       เรือจอดท่ีท่าเรือสุราบาย่า ประเทศอินโดนีเซียส าหรับท่านท่ีท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ  
  พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานท่ีนัดพบบนเรือ  ส่วนท่านท่ีสะดวกเดินทางท่องเท่ียวเอง 
  สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ กรุณากลับถึงเรือก่อนออก 1 ชม 

 
  ส าหรับท่านท่ีประสงค์ท่ีจะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางเรือจัดให้หรือเลือกพักผ่อน 
  ได้ตามอัธยาศัย 
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17.00 น.   เรือออกจากท่าเรือ สุราบาย่า  ประเทศอินโดนีเซีย 
เย็น  รับประทานอาหารเย็นท่ีทางเรือได้ไว้ให้ 
  หลังจากนั้นรับชมการแสดง(กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหน้า) หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 
วันที่ 4          บำหลีเหนือ, ประเทศอินโดนีเซีย 
เช้ำ   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 
*  ห้องอำหำร The Lido ห้องอำหำรแบบBuffet ซึ่งตั งอยู่ บนชั น 16 ของเรือส ำรำญ 
** ห้องอำหำร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
ห้องอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำติ ซึ่งตั งอยู่ท่ีชั น 7 และ ชั น 8 ของเรือ 
 

06.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี บาหลีเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย 
ส าหรับท่านท่ีท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานท่ีนัดพบบน
เรือ  ส่วนท่านท่ีสะดวกเดินทางท่องเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ 
บริเวณท่าเรือ หากท่านได้ท าการเท่ียวเองกรุณากลับถึงเรือก่อนออก 1 ชม 

   
 
 
 
 
 
 

16.00 น. เรือออกจากท่าเรือ บาหลีเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย 
เย็น  รับประทานอาหารเย็นท่ีทางเรือได้ไว้ให้ 
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  หลังจากนั้นรับชมการแสดง(กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหน้า) หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 

 
 

วันที่ 5          ล่องน่ำนน  ำสำกล 
เช้ำ,กลำงวัน   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

 
 

*  ห้องอำหำร The Lido ห้องอำหำรแบบBuffet ซึ่งตั งอยู่ บนชั น 16 ของเรือส ำรำญ 

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

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

 

     
 

           
เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารท่ีทางเรือจัดให้  

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงท่ีห้องโชว์หลัก(กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตาม
บาร์ต่างๆทั่วท้ังล าเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
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ช่วงค่ ำ  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน า 
  กระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานน าลงไปท่ีท่าเรือในวันรุ่งขึ้น 
  (สิ่งของท่ีท่านจ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ )** ถ้าท่านใดมี 
  ความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก  

**เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคืน** 

วันที่  6       เดินทำงถึงประเทศสิงคโปร์ 
เช้ำ      ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้ 
 

*  ห้องอำหำร The Lido ห้องอำหำรแบบBuffet ซึ่งตั งอยู่ บนชั น 16 ของเรือส ำรำญ 
** ห้องอำหำร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 

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

 

10.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลง จากเรือจะผ่าน  
  พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดย 
  สวัสดิภาพ  

           **กรุณำตรวจสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ** 

ค่ำบริกำรต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) โปรโมชั่น ซื อ 1 แถม 1 
วันที่ 12-17 พ.ค. // 28ก.ค.-2ส.ค. // 25-30 ส.ค. 62 ท่ำนที่ 1 ท่ำนที่ 2 ท่ำนที่ 3-4 

ห้องพักแบบไมม่ีหน้ำต่ำง 33,200 ปกติ 33,200 
พิเศษ ฟรี 

ปกติ 16,600 
พิเศษ 9,650 

ห้องพักแบบมหีน้ำต่ำง 35,300 ปกติ 35,300 
พิเศษ ฟรี 

ปกติ 17,650 
พิเศษ 10,175 

ห้องพักแบบมีระเบียง 42,400 ปกติ 42,400 
พิเศษ ฟรี 

ปกติ 21,200 
พิเศษ 11,850 

หมำยเหต ุ: โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 ใช้ได้กับท่านท่ี 1-2 เท่านั้น  ห้องพักมีจ านวนจ ากัด โปรสอบถามห้องพักกับ
เจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการจองขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 

 
                 INSIDE                         OCEAN VIEW                    BACONY 
อัตรำนี เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 

กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่

เงื่อนไขกำรข ำระเงิน 

- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับจากวันจอง
ทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทาง
ไดเ้ลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ 
หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 

หมำยเหต ุ
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุ าตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุ าตให้ขึ้นเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ า 6 เดือน 7 วัน) 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ าตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ าตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
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อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
1. ห้องพักบนเรือส ารา  5 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส ารา  (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส ารา  
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิง 

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
1. ค่าทิป SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Suite หรือ

สูงขึ้นไป 
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส ารา  / ค่า WIFI 
5. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - สงิคโปร์ - กรุงเทพฯ (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 
8. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินสิงคโปร์ - ท่าเรือ - สนามบินสิงคโปร์ (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอ

ราคาอีกครั้ง) 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส ารา  เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ

คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การช าระค่าบริการ 

3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 

4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ 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 
ส าคั !! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน
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ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้า
เมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ท้ังสิ้น 
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 
 

หนังสือเดินทำงและวีซ่ำ  ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 
 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องท าวีซ่าเพ่ือเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการ

ท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 
บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือส ารา ส่วนให ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถท ารายการผ่านบัตรเครดิต

ที่ได้ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 
เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุ าตให้ท่านน าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท หากมี

ความจ าเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและส าแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขา
ออก โดยการใช้จ่ายบนเรือต้องน าเงินสดขั้นต่ า 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
เส้นทางและแบรนด์เรือส ารา ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่าวันสุดท้าย ต้องตรวจสอบและท ารายการ
ทัง้หมดให้เสร็จสิ้น 

ประกันภัย แนะน าให้ซื้อประกันการเดินทาง 
อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 
เวลำท้องถิ่น     เวลาบนเรือส ารา จะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่

ละวัน ตามเขตน่านน้ าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ าวันบนเรือ หรือ
ประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือส ารา  ส่วนให ่ใช้สกุลเงิน 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 ารา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น  ำดื่ม บนเรือมีน้ าดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวดต่อวัน 

ใบเตรียมตัวกำรเดินทำง ล่องเรือส ารา  Genting Dream 
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  อำหำร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไป
ตามท่ีเรือก าหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น ค่ าจนถึงดึกให้บริการ สับเปลี่ยนกันตามม้ือ
อาหารตลอดทั้งวัน หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่
จะมีระบุไว้ใน cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง 
ณ ห้องโรงละครหลัก ท่านที่ทานอาหารรอบแรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสอง
ชมการแสดงรอบหลัง 
** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษทลูกค้าต้องท าการจองเพ่ิมเติมบนเรือส ารา  
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามม้ืออาหารและราคาที่เรือก าหนด 

สิ่งท่ีต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือน 
 เตรียมส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ท าการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของ

ทุกท่านจะถูกเรียเก็บ ส ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 
 ตั๋วล่องเรือ 
 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 
 แบบฟอร์มการลงเรือ 
 เงินสด/ บัตรเครดิต 
 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 
 ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 
 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

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

 ยาประจ าตัว ที่มีรายละเอียดก ากับ 
 อปุกรณ์อาบน้ า ของใช้ส่วนตัว   
 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 
 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่ส ารอง 
 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 
 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  
 ชุดว่ายน้ า 

ส่ิงท่ีไม่อนุญำตให้น ำขึ น
และลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 
 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 
 ตัวส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าให ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น 
 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 
 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 
 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 
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เครื่องแต่งกำย  การแต่งกายท้ังชายห ิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและท่ีท่าเรือเพ่ือร่วม
โปรแกรมทริปกับทางเรือที่ได้ท ารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิ ทาน
อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   
smart casual หรือก่ึงทางการได้ 
 

 

ขั นตอนกำรขึ น–ลง เรือส ำรำญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะ 

2. ได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุ แจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการข้ึนและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

3. น าสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางท่ีสนามบิน โดยติดป้าย   Luggage 
Tag เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทางเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านท่ีสะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเอง
ก็สามารถท าได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการล าเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

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

5. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าท่ีเรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน าการ์ดห้องพัก
ท่านรูดกับเครื่องบันทึก เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือส ารา  

6. สามารถไปท่ีห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีท่ีขึ้นเรือส ารา  กรุณาศึกษาจุด
ซ้อมอพยพหนีภัยฉุกเฉินท่ีอยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

7. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสั  าณดัง
ขึ้น ให้ไปตามจุดท่ีระบุไว้ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพท่ีมีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วย
หรือไม่แล้วแต่กรณี 
 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้

ทาง Reception 
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ขั นตอนเคลียค่ำใช้จ่ำย และรับพำสปอร์ตคืน 
1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น าการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช าระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยอด
ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ไปท้ังหมด ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีช าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขท่ีเรือก าหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือส ารา จะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาท่ี
รับหนังสือเดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร Wifi บนเรือ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดังนี  
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สั  าณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะ

มี WIFI แบบ Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สั  าณกับเครื่องอื่นได ้
สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาท่ีแน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าท่ีบนเรือ 

(สั  าณบางพื้นท่ีอาจไม่เสถียร ส่วนให ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสั  าณมากกว่าในห้องพัก) 

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 Speeds.   

 Email 

2 NIGHTS SGD58 HKD268   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 หรือซิมท่ีให้บริการสั  าณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศท่ี
เดินทาง โดยวันปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันท่ีเรือล่องน่านน้ าสากลจะไม่
สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได ้
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เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมือ่ช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขช่ือผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 

หมำยเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 

ลักษณะห้องพักบนเรือส ำรำญ Genting Dream By Dream Cruises  

สนใจ Upgrade ห้องพัก โปรดสอบถำมค่ำบริกำรเพ่ิมเตมิ 
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ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกบนเรือส ำรำญ  
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