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ทัวร์ Fullboard ล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 4 วัน 3 คืน 
                                 ขำไป  โดยสำยกำรบินไทย 
 

ขำกลับ ฟรีรถบริกำรสง่จำกท่ำเรือแหลมฉบัง ถึง กรุงเทพ (ส่งจุดเดยีวเท่ำนั้น) 
 

เส้นทำง สิงคโปร์ - เรดัง - เกำะสมุย - แหลมฉบัง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทำงพร้อมหัวหน้ำทัวร์ดูแลตลอดกำรเดินทำง 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ SGD 21 ต่อท่ำน ต่อคืน ส ำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ  

SGD 26 ต่อท่ำน ต่อคืน ส ำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป (โปรดช ำระเองบนเรือ) 
ไม่รวม ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

ไม่รวม ค่ำแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ, ค่ำ WIFI 

http://www.cruisedomain.com/
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เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

       

Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

อำ สิงคโปร ์ - 17.00 

จ เกำะเรดัง,มำเลเซีย 10.00 18.00 

อ เกำะสมุย 08.00 17.00 

พ แหลมฉบัง 08.00 - 
             

ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่  12-15 เม.ย. 63       รำคำเริ่มต้นที่ 24,900.- (พักห้องแบบไม่มหีน้ำต่ำง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินชำงง ีประเทศสิงคโปร์ - เช็คอินลงเรือส ำรำญ Genting Dream ณ ท่ำเรือ 
Marina Bay cruise centre (SCC) - Embark Depart 17.00 น. เรือออกเดินทำงจำกสิงคโปร์ - อิสระพักผ่อนบนเรือ
ส ำรำญ 

วันที่2 
Arrival 10.00 AM ลงเรือเล็ก Tender Boat สู่ท่ำเรือ เรดัง มำเลเซีย - อิสระชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง 
(สอบถำมค่ำบริกำรเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน - Depart 18.00 PM เรือออกจำกฝั่ง 

วันที่3 
Arrival 8.00 AM ลงเรือเล็ก Tender Boat สู่ท่ำเรือ เกำะสมุย - อิสระชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำม
ค่ำบริกำรเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน - Depart 17.00 PM เรือออกจำกฝั่ง 

วันที่4 
Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่ำ แหลมฉบัง อ ำลำเรือ Genting Dream - มีรถ บริกำรรถส่งกรุงเทพฯ ณ สวนลุมไนท์
บำร์ซ่ำ รัชดำ (เท่ำนั้น) 

 
 
 

(1) วันอำทิตย์ที่ 12 เมษำยน 2563          กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-Marina Bay Cruise Centre 
05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์ สำยกำรบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 2-3 

Row D เพ่ือท าการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG403 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
 
 
 
 
 
11.15 น. เดินทางถึง สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

http://www.cruisedomain.com/
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  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
14.00 น. เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์  
  ขั้นตอนการเช็ค-อิน นั้นท่านจะต้องท าการโหลดกระเป๋าเดินทางก่อน(ท่านที่พักห้องเดียวกันต้องโหลด 
  พร้อมกันหรือท่านไหนไม่ต้องการที่จะโหลดสามารถถือขึ้นเรือได้เอง) จากนั้นจะผ่านการสแกนกระเป๋าถือ 
  แล้วจึงถึงข้ันตอนการเช็ค-อิน ทุกท่านจะได้รับ บัตร Cruise Card ส าหรับใช้บนเรือ 
17.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์  

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ(Muster Drill)ตามกฏของการล่องเรือสากล  
1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์อยู่บน 
บัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชม
การแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องท าการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และ
ดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้วร้านค้าปลอด
ภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ) 
ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์
ประจ าวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

***บนเรือจะใช้สกุลเงินสิงคโปร์ ดอลลาร์ (SGD)*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ 
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7 
                 Dream Dining Upper ชั้น 8 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานได้ไม่อ้ัน 

http://www.cruisedomain.com/
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(2)วันจันทร์ที่ 13 เมษำยน 2563  เกำะเรดัง,มำเลเซีย 
เช้า/กลางวัน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ 

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

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

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานได้ไม่อ้ัน 

 

10.00 น. เรือถึง เกาะเรดัง ประเทศมาเลเซีย (ท่ีเกาะเรดัง เรือจะจอดลอยล าอยู่นอกเกาะ 
การเดินทางไปยังเกาะจะต้องลงเรือเล็ก (Tender Boat) เข้าไปยังเกาะ 
*ไม่มีค่าใช้จ่าย*) 
ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือโปรแกรมทัวร์ได้จากทางเรือ โดยทัวร์ส่วนใหญ่ที่เกาะเรดัง 
จะเป็นกิจกรรมด าน้ า ซึ่งจะจัดไว้ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ ลูกค้า
สามารถซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งได้โดยติดต่อท่ีโต๊ะ Shore Excursion ชั้น 6 กลางล า
เรือ (ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion) 
(ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่าน
ที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือ
ก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง) 
ตัวอย่าง Shore Excursions คลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cruisedomain.com/
https://www.dreamcruiseline.com/en-us/plan-your-holiday/cruise-destinations/malaysia/asia-malaysia-pulauredang-excursions/-/media/470b42e1664f448ea2e48d1b02b42caa.ashx
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1.ท่านสามารถอยู่ และพักผ่อนอย่างอิสระบนเรือส าราญได้ ทางเรือมีกิจกรรมและร้านอาหารต่างๆบนเรือเปิด   
   ให้บริการ ตามปกติ 
2.ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นบริเวณท่าเรือเรดังก็สามารถท าได้เนื่องจากตรงจุดที่เรือเล็กจอดจะมีชายหาดและร้าน 
   ค้าต่างๆ ให้เดินได้ ทางเรือส าราญจะมีเรือเล็กให้บริการวิ่ง ไป-กลับ ทุกๆ 30 นาที ตลอดทั้งวัน 
แนะน ำเวลำกลับมำถึงที่เรือ ไม่ควรเกิน เวลำ 17.00 น. เพ่ือที่ทุกท่านพร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับท่านที่ประสงค์จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 
**บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม** 
กิจกรรมบนเรือคลิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 น. เรือออกจาก เกำะเรดัง, ประเทศมาเลเซีย 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้ง
ล าเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
(3)วันอังคำรที่ 14 เมษำยน 2563  เกำะสมุย,ประเทศไทย 

เช้า/กลางวัน ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้ 

http://www.cruisedomain.com/
https://www.dreamcruiseline.com/en-us/cruise-experiences/sports-recreation/
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*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ 

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

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานได้ไม่อ้ัน 

 

08.00 น. เรือถึง เกำะสมุย ประเทศไทย (ท่ีเกาะสมุย เรือจะจอดลอยล าอยู่นอกเกาะ การเดินทางไปยังเกาะจะต้องลงเรือเล็ก
Tender Boat เข้าไปยังเกาะ *ไม่มีค่าใช้จ่าย*)  
เกาะสมุย อยู่บริเวณอ่าวไทย ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออก 84 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 247 ตาราง
กิโลเมตร ถนนรอบเกาะ (ถนนสายทวีราษฎร์ภักดี) มีความยาว 52 กิโลเมตร พ้ืนที่ 1 ใน 3 ของเกาะเป็นที่ราบ
ล้อมรอบภูเขา ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน เนื่องจากเกาะสมุยมีธรรมชาติทั้งบน
บกและใต้ทะเลสวยงาม มีหาดทรายขาวสะอาด เพียบพร้อมไปด้วยสถานที่พัก ร้านอาหาร สถานบันเทิง แหล่ง
ท่องเที่ยวมากมายและมีท่าอากาศยานที่อ านวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยเกาะสมุยจึงเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ท่านสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง 
 
 
 
 
 
(ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่าน
ที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือ
ก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง) 
ตัวอย่าง Shore Excursions คลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cruisedomain.com/
https://www.dreamcruiseline.com/en-us/plan-your-holiday/cruise-destinations/thailand/asia-thailand-kosamui-excursions/-/media/5de4b6339d8c447b84e10ce066092969.ashx
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17.00 น. เรือออกจาก เกำะสมุย, ประเทศไทย 
18.00 น. ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ปำร์ตี้สุด Exclusive พบความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์บนเรือส าราญ กับงาน 

Songkran Party on the Cruise และพิเศษพบกับ นักร้องสำว ซำนิ นิภำภรณ์ ที่จะท าให้ท่านได้สนุกสนานกับ
เทศกาลแห่งความสุข ณ Zouk Beach Club 
 
 
 
 
 
 
***ทุกท่ำนต้องเคลียร์ค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ, ค่ำwifi, ค่ำแพ็คเก็จเครื่องดื่ม ฯลฯ  โดยน ำบัตร  
Cruise Card  ของท่ำนไปติดต่อท่ี Reception ชั้น 6  สำมำรถช ำระด้วยบัตรเครดิต หรือเงินสด สกุลเงิน 
สิงคโปร์ ดอลล่ำห์ SGD*** 

(4)วันพุธที่  15 เมษำยน 2563       แหลมฉบัง-กรุงเทพฯ 

เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้ 
*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7 
                 Dream Dining Upper ชั้น 8 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานได้ไม่อ้ัน 

08.00 น. เดินทางถึง ท่ำเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย  
10.00 น. น าท่านเดินทางกลับ กรุงเทพ โดยรถโค้ชปรับอากาศ  
13.00 น. เดินทางถึง สวนลุมไนท์บำร์ซ่ำ รัชดำ (MRT ลำดพร้ำว) โดยสวัสดิภาพ 
 

ฟรี รถบริกำร จำกท่ำเรือแหลมฉบับ กลับกรุงเทพฯ จุดเดียวเท่ำนั้น  
ท่ำนที่ประสงค์รับบริกำรรถส่งกรุงเทพฯ โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีในวันที่ท ำกำรจองทัวร์ล่วงหน้ำ  
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กิจกรรมบนเรือ 

 
***กรุณำตรวจสอบเงื่อนไขกำรจอง และห้องพักบนเรือ ทุกครั้งก่อนท ำกำรจอง*** 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถม
กระเป๋ำ 12-15 เม.ย. 63 

 

ประเภทห้อง 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่) 

 
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ ท่านที่ 1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก(ไม่เกิน 2 ขวบ) 
ราคาท่านละ 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง(Inside) 24,900.- 21,900.- 
7,900.- 

*ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน* 
28,900.- 

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony) 27,900.- 24,900.- 
9,900.- 

*ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน* 
32,900.- 

กรณีเด็กทำรกต้องกำรที่นั่ง เพิ่ม  2,900  บำท 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ Genting Dream 

   
                   Inside Room                            Ocean view Room                     Balcony Room 

Inside พัก 3-4 ท่ำน จะเป็นเตียงแบบ Pullman Bed (เตียงดึงลงมำจำกเพดำน หรือข้ำงผนังห้อง) 
**ห้องส ำหรับพัก 3-4 ทำ่น มีจ ำนวนจ ำกัด กรุณำตรวจสอบห้องพักก่อนท ำกำรจอง** 
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เงื่อนไขกำรข ำระเงิน 
* โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วทันที พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423  หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่
ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
- กำรไม่เข้ำร่วมกิจกรรม , โปรแกรม  หรืออำหำรบำงม้ือ ไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี เนื่องจำกเป็นกำรจองแบบกรุ๊ป 
เงื่อนไขกำรยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันท ำกำร คืนเงินเต็มจ ำนวน 100 % 

2. ยกเลิกก่อนเดินทำงต่ ำกว่ำ 60-45 วันท ำกำร คืนเงินมัดจ ำ 50 % 

3. ยกเลิกก่อนเดินทำง 45 วันท ำกำร เก็บเงินเต็มจ ำนวน 100% 

หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ า 6 เดือน 7วัน) 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง 
    ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 
    เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ   
    อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ สายการบินตามที่ก าหนด 
5. ค่ารถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ ตลอดจนน าเที่ยวตามรายการ 
6. รถรับส่งแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ 
7. ทิปไกด์ท้องถิ่น 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
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. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

WIFI PACKAGE ON BOARD **ใช้ได้เฉพำะตอนอยู่ทีบ่นเรือเท่ำน้ัน** 
1 User สำมำรถใช้ได ้2 เครื่อง 
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ส ำคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่าน
เอง / เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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ใบเตรียมตัวกำรเดินทำง ล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 

หนังสือเดินทำงและวีซ่ำ  ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องท าวีซ่าเพ่ือเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการ
ท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือส าราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถช าระด้วยบัตรเครดิตของ
ท่าน หรือเป็นเงินสด สกุลเงินสิงคโปร์ดอลล่าห์ 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านน าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท หากมี
ความจ าเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและส าแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขา
ออก  

ประกันภัย แนะน าให้ซื้อประกันการเดินทาง 

อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 
เวลำท้องถิ่น     เวลาบนเรือส าราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่

ละวัน ตามเขตน่านน้ าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ าวันบนเรือ หรือ
ประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือส าราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน SGD  
อัตราเทียบ 24.00 บาท ต่อ 1 SGD 
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 13 พ.ค. 62 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากท่านใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ 

กระแสไฟฟ้ำ มีทั้งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ทั้งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป  
(แนะน าให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 
 
 
 
 

  ภำษำ บนเรือส าราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้ ำดื่ม บนเรือมีน้ าดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวดต่อวัน 

  อำหำร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไป
ตามท่ีเรือก าหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน และ ห้องอาหารเย็น  จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 
17.30-21.00 น ท่านไม่ต้องส ารองที่นั่งล่วงหน้า (walk-in open seating)  ** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใน
ส่วนของห้องอาหารพิเศษลูกค้าต้องท าการจองเพ่ิมเติมบนเรือส าราญ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามม้ืออาหาร
และราคาที่เรือก าหนด 
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สิ่งท่ีต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือน 

 เตรียมส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ท าการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของทุก
ท่านจะถูกเรียกเก็บ ส ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ต๋ัวล่องเรือ 

 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 

 อุปกรณ์อาบน้ า ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่ส ารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน้ า 

สิ่งท่ีไม่อนุญำตให้น ำขึ้น
และลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด 

เครื่องแต่งกำย  การแต่งกายท้ังชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวัน และท่ีท่าเรือเพ่ือร่วม
โปรแกรม  ทริปกับทางเรือที่ได้ท ารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทาน
อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   
smart casual หรือก่ึงทางการได้ 
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ขั้นตอนกำรขึ้น–ลง เรือส ำรำญ  
1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจ

ห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  
 

 
 
 
 
 
 

2. น าสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ทางเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถท าได้ (อาจต้องใช้
เวลาในการรอคอยในการล าเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. น าพาสปอร์ต ส าเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่องบิน (กรณี
ถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน าการ์ดห้องพักท่านรูดกับเครื่อง
บันทึก เพ่ือยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือส าราญ 

5. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ในทันทีท่ีขึ้นเรือส าราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนี
ภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตามจุดที่
ระบุไว้ใน Cruise Card และจะมีเครื่องแสกนบัตร Cruise Care ตามจุดเพ่ือรับฟังการซ้อมอพยพหนีภัย  

ขั้นตอนเคลียร์ค่ำใช้จ่ำย และรับพำสปอร์ตคืน 
1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น าการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช าระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป
ทั้งหมด ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีช าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขท่ีเรือก าหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือส าราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนังสือเดินทาง
คืนแก่ทุกท่าน 

กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร Wifi บนเรือ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ 

Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 2 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอ่ืนได้ 
สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพ้ืนที่อาจ

ไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 
 

 
หากกรณีการด์สญูหาย

กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง 

Reception 

ตัวอย่ำงกำร์ดห้องพัก 
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PACKAGE UNIT GDR- SINGAPORE 
WDR-NANSHA/ 
HONG KONG 

DESCRIPTION RECOMMENDED USE 

STANDARD 

1 NIGHT SGD19 HKD128 -Connect to Internet at basic   Email 

2 NIGHTS SGD38 HKD198 speeds in an affordable 
manner. 

 Chat 

3 NIGHTS SGD57 - -Allow 2 devices 
simultaneously  

 Social media 

4 NIGHTS SGD76 - for the whole voyage  
5 NIGHTS SGD95 HKD640   

PREMIUM 

1 NIGHT SGD29 HKD168 -Connect to the Internet at 
prime 

 Email 

2 NIGHTS SGD58 HKD268 Speeds.    Chat 

3 NIGHTS SGD87 - -Allow 2 devices 
simultaneously  

 Social media 

4 NIGHTS SGD116 - For the whole voyage.  Light media 
streaming 

5 NIGHTS SGD145 HKD840   
24 HOUR SGD39 HKD228 Connect to the Internet at 

prime speeds. 
Allow 1 device for a 
continuous 24 hour period 
only. 

 

กรณีท่ีท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมที่ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศท่ีเดินทาง โดยวนั
ปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ าสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได้ 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทีเ่พิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ
ประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลสั (เดินทำงท่ัวโลก / เดินทำงเอเชีย) 

 

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

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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