SPHZ

รหัสโปรแกรม : 14066 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

PKG Superb Cruise ! Genting Dream
ี )-สงิ คโปร์ 4 วัน 3 คืน
สงิ คโปร์-ปี นัง-ลังกาวี(มาเลเซย
โดยสายการบิน LION AIR (SL)

ความพิเศษของรายการ
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินทีต
่ ารางขายท้ายรายการเท่านน!!
ั้

ราคานีร้ วม

ตั๋วเครือ
่ งบิน LION AIR ไป/กลับ + น้ าหนักกระเป๋ า 20 กก./ภาษีสนามบิน +
ห ้องพักบนเรือ 3 คืนตามชนิดห ้องทีเ่ ลือก

<PKG> *เพิม
่ 3,000 เปลีย
่ นเป็นแบบท ัวร์ มีห ัวหน้าท ัวร์ดแ
ู ลจากเมืองไทย (กรณีครบ 15 ท่าน)
่ ท่าเรือ/ สนามบิน + City Tour เมืองสงิ คโปร์
+มีรถร ับสง

>>> link >> https://cutt.ly/jrx6P8K

SPHZ

ราคานีไ้ ม่รวม *

ไม่รวมค่าภาษีทา่ เรือท่านละ 1,900 บาทชาระพร ้อมค่าทัวร์

* ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD)

SGD 21

ต่อคนต่อคืน สาหรับห ้อง Inside, Oceanview,

Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สาหรับห ้อง Suite หรือสูงขึน
้ ไป ชาระตอน CHECK OUT

พีเรียดเดินทาง :

29 มี.ค.-1 เม.ย 63

19-22 เม.ย 63

17-20 พ.ค 63

19-22 ก.ค. 63

16-19 ส.ค. 63

20-23 ก.ย. 63

11-14 ต.ค. 63

15-18 พ.ย.63

เรือออก 17.00
เรือออก 17.00
เรือออก 17.00

เรือออก 17.00
เรือออก 17.00

เรือออก 17.00
เรือออก 17.00

เรือออก 17.00

ว ันแรก

กรุงเทพฯ – สงิ คโปร์ – (ท่าเรือ มารีนา
่ เบย์ ครูสเซนเตอร์ )

04.30 น.

คณะพร ้อมกันทีส
่ นามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air
โดยมีเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯคอยต ้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

07.40 น.
11.20 น.

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

เหินฟ้าสู่ สงิ คโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย
่ วบินที่ SL100
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง จากนั น
้ นาท่านเดินทางเข ้าสู่
ตัวเมืองสิงคโปร์ทม
ี่ ก
ี ารจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรียบร ้อยและสะอาดสะอ ้านจนหลายๆ ท่านต ้องทึง่

(เวลาท้องถิน
่ เร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชว่ ั โมง)

SPHZ
่ า่ เรือ MARINA BAY CRUISE CENTER ไม่รวมใน
ลูกค้าเดินทางสูท

ค่าบริการ
61 Marina Coastal Drive, สงิ คโปร์ 018947 ด้วยตนเอง
13.00 น.

เข้าเช็คอิน REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ด้วย
ตนเองจากนัน้ นาท่านเช็คอินขึน้ เรือสาราญ Genting Dream เรือสาราญในตระกูลของ Dream
้ และ
Cruise สร ้างขึน
้ และนาลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชัน
จุผู ้โดยสารทัง้ หมด 3,352
คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจานวนห ้องพักทัง้ หมด 1,674 ห ้องและ ห ้องพักแบบสวีท 142 ห ้อง
เพือ
่ ให ้ตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล ้ว ยัง
มาพร ้อมกับความบันเทิงและร ้านอาหารมากมายให ้คุณได ้ลิม
้ ลองแบบนับไม่ถ ้วนเลยทีเดียว

้ มจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึง่
*** ก่อนเวลาเรือสาราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซอ
เป็นหนึง่ ในกฎการเดินเรือสากลโดยเมือ
่ มีประกาศจากทางเรือให้ทก
ุ ท่านไปย ังจุดรวมพลตามที่
้ เรือ (SeaPass) ของท่าน***
กาหนดไว้บนบ ัตรขึน

17.00 น.

เย็ น

่ า่ นนา้ สากล มุง
่ ระเทศมาเลเซย
ี *****
***** เรือออกเดินทางสูน
่ สูป

รับประทานอาหารเย็น ณ ห ้องอาหารหลัก จากทีโ่ ชว์อยูบ
่ นบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือก
รับประทานทีห
่ ้องอาหาร บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ได ้ตามอัธยาศัย หลังจากนัน
้ ชมการแสดงทีห
่ ้องโชว์
หลัก (ท่านทีจ
่ ะชมโชว์จะต ้องทาการจองรอบโต๊ะทีB
่ ox Office ซึง่ ตัง้ อยูโ่ ซน Lobby
้ 6) และดนตรีสดตามบาร์ตา่ งๆทัว่ ทัง้ ลาเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ชัน
***Casino จะเริม
่ ให้บริการหล ัง 24.00 น. ของว ันทีท
่ าการ CHECK IN ***
คาสโิ น บนเรือสาราญ ให้บริการหล ังจากเรือออกเดินทาง และจะหยุดให้บริการเมือ
่ เรือจอด

SPHZ
*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได ้ตาม ห ้องอาหารทีเ่ รือเตรียมไว ้ให ้ ดังนี*
้
* ห ้องอาหาร The Lido

้ 16 ของเรือสาราญ
ห ้องอาหารแบบ Buffet ซึง่ ตัง้ อยู่ บนชัน

** ห ้องอาหาร Dream Dining
(walk-in open seating)

ั ้ 7 และ ชัน
้
ห ้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึง่ ตัง้ อยูท
่ ช
ี่ น
8 ของเรือ

ั้ 7 ซงึ่ จะโชว์สองรอบด้วยก ันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. ***
*** ชมการแสดงโชว์ทห
ี่ อ
้ งโชว์หล ักชน

ี
ว ันทีส
่ อง ท่าเรือ ปี น ัง ประเทศ มาเลย์เซย
07.30-09.00 น.

ร ับประทานอาหาร เชา้ ณ ห ้องอาหารของเรือสาราญ
กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามทีร่ ะบุในรายการ NAVIGATOR)

ี
เรือจอดเทียบท่าทีท
่ า่ เรือ ปี น ังประเทศมาเลเซย

13.30 น.

สาหรับท่านทีท
่ า การจองทัวร์
บนฝั่ งกับทางเรือ พนักงานจะแจ ้งเวลาออกจากเรือและสถานทีน
่ ัดพบบนเรือ ส่วนท่านทีส
่ ะดวก
่
เดินทางท่องเทีย
่ วเองสามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชัวโมง ณ บริเวณท่าเรือ ปี นังจะ
มีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข ้าไปในตัวเมืองอีกด ้วย ท่านใดทีไ่ ม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับฃ

กิจกรรมต่างๆทีท
่ างเรือเตรียมไว ้ให ้ตลอดทัง้ วันโดยสามารถดูได ้จาก Dream Daily ตาราง
กิจกรรมทีท
่ า่ นจะได ้รับในแต่ละวันทีห
่ ้องพักของท่าน

กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruiseexperiences/entertainment/

ท ัวร์เสริม ONE DAY TOUR PENANG เริม
่ ต้นที่ 50 SGD / pax
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-penang-excursions//media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx

้ เรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. ***
*** ลูกค้าต้องมาขึน
22.30 น.

ี ท่านสามารถทานอาหารเย็ นได้ ณ ห้องอาหาร
เรือล่องออกจากท่าเรือ ปี น ังประเทศมาเลเซย
หล ักทีแ
่ สดงอยูใ่ นบ ัตร Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 17.00 หรือ
20.00 น.

ั
หล ังจากนนพ
ั้ ักผ่อนตามอ ัธยาศย

ว ันทีส
่ าม

ี
ท่าเรือ ล ังกาวี ประเทศ มาเลย์เซย

07.30-09.00 น.

ร ับประทานอาหาร เชา้ ณ ห ้องอาหารของเรือสาราญ
กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามทีร่ ะบุในรายการ NAVIGATOR)

07.00 น.

ี
เรือจอดเทียบท่าทีท
่ า่ เรือล ังกาวี ประเทศมาเลเซย

สาหรับท่านทีท
่ าการจอง
ทัวร์บนฝั่ งกับทางเรือ พนักงานจะแจ ้งเวลาออกจากเรือและสถานทีน
่ ัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่

SPHZ
สะดวกเดินทางท่องเทีย
่ วเองสามารถ
ลงจากเรือหลัง
เวลาเรือจอด 1 ชัว่ โมง ณ บริเวณท่าเรือ ลังกาวีจะมีบริการ
แท๊กซี่ จากท่าเรือเข ้าไปในตัวเมืองอีกด ้วย ท่านใดทีไ่ ม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆ
ทีท
่ างเรือเตรียมไว ้ให ้ตลอดทัง้ วันโดยสามารถดูได ้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมทีท
่ า่ นจะ
ได ้รับในแต่ละวันทีห
่ ้องพักของท่าน

กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruiseexperiences/entertainment/

ท ัวร์เสริม ONE DAY TOUR LANGKAWI เริม
่ ต้นที่ 50 SGD / pax
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruisedestinations/asia-malaysia-langkawi-excursions//media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi
้ เรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. ***
*** ลูกค้าต้องมาขึน
15.00 น.

ี ท่านสามารถทานอาหารเย็ นได้ ณ ห้องอาหาร
เรือล่องออกจากท่าเรือล ังกาวีประเทศมาเลเซย
หล ักทีแ
่ สดงอยูใ่ นบ ัตร Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 17.00 หรือ
20.00 น.

ั
หล ังจากนนพ
ั้ ักผ่อนตามอ ัธยาศย

ื เดินทางคืน
เรือจะมีใบแจ้ง สถานทีแ
่ ละเวลาทีห
่ อ
้ งพ ักของท่านเพือ
่ ให้ทา่ นร ับหน ังสอ
22.00 น.

เรือจะมีแท๊กกระเป๋ าและกาหนดการลงจากเรือให ้ท่านในห ้องพักของท่าน ให ้ท่านนา
กระเป๋ าเดินทางของท่านวางไว ้หน ้าห ้องเพือ
่ ให ้พนักงานนาลงไปทีท
่ า่ เรือในวันรุง่ ขึน
้
(สิง่ ของทีท
่ ่านจาเป็ นต ้องใช ้ระหว่างวันให ้ท่านแยกใส่ในกระเป๋ าถือ)** ถ ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือ
กระเป๋ าเดินทางลงด ้วยตนเองไม่ จาเป็ นต ้องวางไว ้ทีห
่ น ้าห ้องพัก **

ว ันทีส
่ ี่

(ท่าเรือ มารีนา
่ เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) ั )ชมเมืองสงิ คโปร์ – กรุงเทพฯ
(อิสระท่องเทีย
่ วตามอ ัธนาศย

07.30-09.00 น.
ร ับประทานอาหาร เชา้ ณ ห ้องอาหารของเรือสาราญ
14.00 น.
เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลั ง จากทุ ก ท่ า นลงจากเรือ จะผ่ า น
พิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและรับกระเป๋ าเดินทางของท่านด ้านล่างหลังจากนัน
้
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

ั
อิสระท่องเทีย
่ วตามอ ัธยาศย
17.30 น.
20.30 น.
22.05 น.

่ นามบินชางกีดว้ ยต ัวท่านเอง
ได้เวลาสมควรเดินทางสูส
่
ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai LionAir เทีย
่ วบินที่ SL105
เดินทางกล ับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสว ัสดิภาพ พร้อมความประท ับใจ
********************************************************

SPHZ
ื เดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ตา่ กว่า 6 เดือน น ับถึงว ันเดินทาง
*** หน ังสอ
กล ับ เท่านน
ั้ ***
ิ้ โดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่าง
้ โดยเจ้าทีเ่ รือ ทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ในกรณีทท
ี่ า่ นถูกปฏิเสธการขึน
ั้ น
ด้าว

“มากกว่าความชานาญ คือ การให้บริการด้วยใจ”
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปร ับเปลีย
่ นราคา
้ ของภาษีนา้ ม ันของสายบิน
หากมีการปร ับขึน
้ ไป***
กรุป
๊ ออกเดินทางได้เมือ
่ มีจานวน ***ผูเ้ ดินทาง 10 ท่านขึน

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตว๋ ั เครือ
่ งบินภายในประเทศเพือ
่ ประโยชน์ของลูกค้า

Inside

Oceanview

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
- Deck 18 , Mini-Golf / Rock Climbing Wall / Ropes Course / Table Tennis
- Deck 19 , SportsPlex
- Deck 20 , Waterslide Park

SPHZ

อ ัตราค่าบริการ

ื เดินทางต่างชาติเก็บเพิม
สาหร ับหน ังสอ
่ 1,000 บาท**

จากราคาในตาราง
ราคาผูใ้ หญ่พ ักห้องคู่ ท่านละ
Flight

SL 100
0740-1120
SL105
2030-2205

SL 100
0740-1120
SL105
2030-2205

SL 100
0740-1120
SL105
2030-2205

SL 100
0740-1120
SL105
2030-2205

SL 100
0740-1120
SL105
2030-2205

ว ันเดินทาง

29 มี.ค.-1 เม.ย 63

เรือออก 17.00

19-22 เม.ย 63
เรือออก 17.00

17-20 พ.ค 63
เรือออก 17.00

19-22 ก.ค. 63
เรือออก 17.00

16-19 ส.ค. 63
เรือออก 17.00

ห้อง
INTERIOR
ISS/ISA
ไม่มห
ี น้าต่าง

ห้อง
OCEAN
VIEW
OSS/OSA
มีหน้าต่าง

ห้อง
BALCONY มี
ระเบียง
BSS / BSA
มีหน้าต่าง

15,099.-

18,099.-

23,099.-

+1,900.-

+1,900.-

+1,900.-

ราคาทารก
ตา่ กว่า 2
ขวบ

ISS 10,900.-

10,500.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง
15,099.-

18,099.-

23,099.-

+1,900.-

+1,900.-

+1,900.-

18,099.-

23,099.-

+1,900.-

+1,900.-

+1,900.-

ISS 10,900.-

10,500.-

18,099.-

23,099.-

+1,900.-

+1,900.-

+1,900.-

ISS 10,900.-

10,500.-

18,099.-

23,099.-

+1,900.-

+1,900.-

+1,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

OSS 13,900.-

BSS 18,900.ISS 10,900.-

10,500.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง
15,099.-

OSS 13,900.-

BSS 15,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง
15,099.-

OSS 13,900.-

BSS 18,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง
15,099.-

พ ักเดีย
่ ว
เพิม
่ ท่าน
ละ

OSS 13,900.-

BSS 18,900.ISS 10,900.-

10,500.-

OSS 13,900.-

BSS 18,900.-

SPHZ
SL 100
0740-1120
SL105
2030-2205

SL 100
0740-1120
SL105
2030-2205

SL 100
0740-1120
SL105
2030-2205

20-23 ก.ย. 63
เรือออก 17.00

11-14 ต.ค. 63
เรือออก 17.00

15-18 พ.ย.63
เรือออก 17.00

ราคานีไ้ ม่รวม *

15,099.-

18,099.-

23,099.-

+1,900.-

+1,900.-

+1,900.-

ISS 10,900.-

10,500.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง
15,099.-

18,099.-

23,099.-

+1,900.-

+1,900.-

+1,900.-

BSS 18,900.ISS 10,900.-

10,500.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง
14,099.-

17,099.-

22,099.-

+1,900.-

+1,900.-

+1,900.-

OSS 13,900.-

OSS 13,900.-

BSS 18,900.ISS 10,900.-

10,500.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

OSS 13,900.-

BSS 18,900.-

ไม่รวมค่าภาษีทา่ เรือท่านละ 1,900 บาทชาระพร้อมค่าท ัวร์

* ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD)

SGD 21

ต่อคนต่อคืน สาหรับห ้อง Inside, Oceanview,

Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สาหรับห ้อง Suite หรือสูงขึน
้ ไป ชาระตอน CHECK OUT

**** โปรแกรมนีไ้ ม่มรี าคาเด็ก ****
*** เข้าพ ักเป็นท่านที่ 3-4* ในห้องราคาเท่าราคาผูใ้ หญ่ ***
** ห้อง OCEAN VIEW พ ักได้ไม่เกิน ห้องละ 2 ท่าน **
ื เดินทางต่างชาติเก็บเพิม
**สาหร ับหน ังสอ
่ 1,000 บาท**

เช็ครูปภาพห้องพ ัก http://vr.dreamcruiseline.com/gentingdream/interior-stateroom/en

เงือ
่ นไขการจอง ม ัดจาท่านละ 7,000 บาท
*** เมือ
่ ชาระค่าม ัดจาแล้วถือว่าร ับทราบเงือ
่ นไขการจองท ัวร์ทก
ุ ประการ ***

่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าทีจ
พร้อมสง
่ องท ัวร์ / สว่ นทีเ่ หลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 ว ัน

่ สาเนาพาสปอร์ตและชาระม ัดจาภายใน 24 ช.ม.
***ขอความกรุณาสง
่ ั สายการบินจะเข้มงวด
หล ังจากทาการจอง เนือ
่ งจากเป็นราคาตว๋ ั โปรโมชน
เรือ
่ งกาหนดการออกตว๋ ั เร็วกว่าปกติ***

SPHZ

SPHZ

SPHZ

อ ัตรานีร้ วม








ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน และภาษี น้ ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
ห ้องพักบนเรือสาราญ 3 คืน (ตามแบบห ้องพักทีท
่ า่ นได ้ทาการชาระเงิน)
อาหารบนเรือสาราญ (ยกเว ้นห ้องอาหารพิเศษ),
กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสาราญ ทีไ่ ม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข ้าชมสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ ด ้ระบุไว ้
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เงือ
่ นไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการทีเ่ กิดขึน
้
ระหว่างวันเดินทางเท่านัน
้ โดยจะต ้องใช ้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อ ัตรานีไ้ ม่รวม

ราคานีไ้ ม่รวม * ไม่รวมค่าภาษีทา่ เรือท่านละ 1,900 บาทชาระพร้อมค่าท ัวร์
 * ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สาหรับห ้อง Inside, Oceanview,
Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สาหรับห ้อง Suite หรือสูงขึน
้ ไป ชาระตอน CHECK OUT
 ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ งตามเมืองต่างๆ ทีเ่ รือจอด (Shore Excursion)

SPHZ
 ค่าแพคเกจเครือ
่ งดืม
่ บนเรือสาราญเพิม
่ เติมทีไ่ ม่รวมใน PKG เรือสาราญ
 ค่า WIFI บนเรือ เริม
่ ต ้นทีค
่ น
ื ละ 19 SGD
 อาหารพิเศษทีท
่ า่ นสัง่ เพิม
่ เติมกับทางเรือ
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู ้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหาร และเครือ
่ งดืม
่ ทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีน
่ ้ าหนักเกิน 20 กก.
้
ั ด โทรศพท์
ั
้ า่ ยสว่ นต ัว)
่ ค่าซกรี
 ค่าใชจา่ ยอืน
่ ๆ ทีม
่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เชน
ค่ามินบ
ิ าร์ ฯลฯ (ค่าใชจ
 ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย
่ นสายการบินในระด ับเดียวก ัน เวลาใกล้เคียงก ัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**

Flight Inter เปลีย
่ นไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลีย
่ นไปบิน Low Cost

เงือ
่ นไขการจองท ัวร์

**** ไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจาและยอดเต็มในทุกกรณี ****

หากไม่ได้รว่ มบริการทานอาหาร หรือค่าตว๋ ั เข้าชมใดๆ ในกรณีจอยท ัวร์ไม่
สามารถคืนเงินได้ เนือ
่ งจากค่าบริการทีส
่ งิ คโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

1. เนือ
่ งจากตัว๋ เครือ
่ งบินต ้องเดินทางตามวันที่ ทีร่ ะบุบนหน ้าตัว๋ เท่านัน
้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลีย
่ นแปลงการ
้ ถ ้ากรณียกเลิก หรือเปลีย
เดินทางใด ๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทัง้ หมด
หรือบางส่วนให ้กับท่าน
2. กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ ทีก
่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให ้เดินทางออกหรือเข ้าประเทศทีบ
่ ริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ
้ หากท่านใช ้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
่ วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ
้ เพราะค่าใช ้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได ้ชาระค่าใช ้จ่ายให ้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่าท ัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายก ับบริษ ัทท ัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าท ัวร์ในทุกกรณี
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบต
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
ั เิ หตุทเี่ กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับในเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้แล ้วทัง้ หมด

เอกสารทีใ่ ชใ้ นการเดินทาง
หนังสือเดินทางทีม
่ วี ันกาหนดอายุใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ
่ ะออกเดินทาง
ต ้องมีหน ้าว่างอย่างน ้อย 2 หน ้า




หมายเหตุ
1.

ั ดาห์ ไม่อนุญาตให ้ขึน
สาหรับผู ้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สป
้ เรือ
2. สาหรับเด็กอายุตา่ กว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให ้ขึน
้ เรือ
2. ลูกค ้าต ้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครัง้ และต ้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่ กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมืองหรือขึน
้ เรือ
ั ทีท
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ
้าหรื
ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช
อยกเลิกของเทีย
่ วบิน, การเปลีย
่ นแปลง
ั ในการเดินทาง
โปรแกรมการท่องเทีย
่ วให ้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสด
ุ วิสย
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ ช ้ในการเทียบท่าเป็ นเวลาไทย อาจมีการเปลีย
่ นแปลงจะแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบก่อนเดินทาง
อีกครัง้

SPHZ

ข้อมูลเพิม
่ เติม

ล่องเรือสาราญ Genting Dream

ศุลกากร

ประเทศสงิ คโปร์ อนุญาต ให ้นา บุหรี่ 1 ซอง/ท่าน และสุรา 1 ลิตร / ท่าน เข ้าประเทศ
และไม่อนุญาตให ้นาหมากฝรง่ ั เข ้าประเทศ หากเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจพบจะถูกยึดทันที
และห ้ามนาสงิ่ ของผิดกฎหมายเข ้าประเทศมีบทลงโทษทีแ
่ รงมาก

บ ัตรเดรคิต

การใช ้จ่ายบนเรือสาราญส่วนใหญ่ใช ้จ่ายเป็ นเงินสกุล SGD ซึง่ สามารถทารายการผ่านบัตร

อุณหภูม ิ

่ มกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได ้
เครดิตทีไ่ ด ้ลงทะเบียนเชือ
กรุณาเช็คกับเจ ้าทีอ
่ ก
ี ครัง้ หนึง่ หรือที่ www.cnn.com/weather หรือที่ กรมอุตวุ ท
ิ ยา 02-3994012

เวลาท้องถิน
่

เวลาบนเรือจะใช ้เวลาท ้องถิน
่ จากท่าเรือเมืองแรกทีเ่ ดินทาง ทัง้ นีอ
้ าจมีการเปลีย
่ นแปลงในแต่
ละวัน ตามเขตน่านน้ าแต่ละประเทศ ซึง่ สามารถตรวจสอบได ้จากหนังสือพิมพ์ประจาวันบนเรือ

สกุลเงิน

หรือประกาศจากทางเรือ (เวลาท ้องถิน
่ ของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย1ชัว่ โมง)
อัตราแลกเปลีย
่ นประมาณ 25.00=1 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าร์ ท่านสามารถแลกเงินได ้ทีแ
่ หล่ง
แลกเงินทัว่ ไป หรือแลกได ้ทีส
่ นามบิน

กระแสไฟฟ้า

ระบบกระแสไฟฟ้ าเหมือนกับไทยคือประมาณ220-240 โวลต์ เต ้าเสียบปลั๊ก มีทงั ้ แบบ 3ขา
แบน,2-ขาแบน ดัง้ นัน
้ ควรเตรียม หัวปลั๊กหรืออะแดปเตอร์ซงึ่ เป็ นแบบหัวใหญ่(Travel
Universal Adaptir)
ทีมข
ี ายอยูต
่ ามร ้านอุปกรณ์ไฟฟ้ าทั่วไป

ภาษา

บนเรือสาราญส่วนใหญ่ใช ้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล

นา้ ดืม
่

บนเรือมีบริการน้ าดืม
่ ให ้ในห ้องพักฟรี 2 ขวด/วัน

อาหาร

ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได ้ทีห
่ ้องอาหารบุฟเฟ่ นานาชาติ รายการอาหารและเวลา
เป็ นไปตามทีเ่ รือกาหนด โดยจะมีอาหารทัง้ มือ
้ เช ้า กลางวัน เย็น คา่ จนถึงดึกให ้บริการ
สับเปลีย
่ นกันตามมือ
้ อาหารตลอดทัง้ วัน หรือมือ
้ อาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมือ
้
เย็นได ้ทีห
่ ้องอาหารหลักทีจ
่ ะมีระบุไว ้ใน cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดย
จะสัมพันธ์กบ
ั การชมการแสดง ณ ห ้องโรงละครหลัก ท่านทีท
่ านอาหารรอบแรกจะได ้ชมการ
แสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง
** ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมในส่วนของห ้องอาหารพิเศษทลูกค ้าต ้องทาการจองเพิม
่ เติมบนเรือ
สาราญ ค่าใช ้จ่ายเป็ นไปตามมือ
้ อาหารและราคาทีเ่ รือกาหนด

สงิ่ ทีต
่ อ
้ งเตรียม



ยาประจาตัว สาหรับท่านทีม
่ โี รคปะจา ควรนายาติดตัวไปด ้วย สาหรับยาสามัญ หัวหน ้าทัวร์
จะเตรียมไปให ้บริการ



อปุกรณ์อาบน้ า ของใช ้ส่วนตัว,ชุดว่านน้ าสาหรับท่านทีจ
่ ะเล่นน้ า



Universal adaptor, สายชาร์ทโทรศัพท์



การเตีรยมกล ้อง ควรเตรียมกล ้องและอุปกรณ์ตา่ งๆไปให ้พอเพียง เพราะทีต
่ า่ งประเทส

SPHZ
ราคาแพง หรือคุณภาพไม่ด ี

สงิ่ ทีไ่ ม่อนุญาตให้



ทางเรือใช ้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครือ
่ งบิน

้ และลงเรือ
นาขึน



ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ ร



Power Bank นาใส่กระเป๋ าพกพาเท่านัน
้ ห ้ามนาโหลดลงกระเป๋ าเดินทาง



เครือ
่ งดืม
่ ทุกชนิดทัง้ ทีม
่ ี และไม่มแ
ี อลกอฮอล์



ของสด เช่น ผลไม ้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนือ
้ สัตว์



อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิง่ ผิดกฏหมายทุกชนิด



หากท่านจะเข ้ารับประทานอาหารค่าทีห
่ ้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็ นการเชิญ

เครือ
่ งแต่งกาย

ทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่ง
กายให ้สุภาพเรียบร ้อยหรือกึง่ ทางการได ้


้ ผ ้าทีเ่ ตรียมไว ้สาหรับเดินทาง ควรเตรียมเสือ
้ ผ ้าสบายๆรองเท ้าสวมใส่สบาย แว่นกัน
เสือ
แดด ร่มพับประเปาเดินทางน้ าหนักไม่ควรเกิน 20 กิโลกรัมต่อ1 ท่าน หากน้ าหนักเกินกว่า
ทีก
่ ะหนดไว ้ ทางสายการบินจะเรียกเก็บค่าน้ าหนักเพิม
่ ประมานกิโลกรัมละ 400-500 บาท
่ ทุกครัง้ เนือ
ควรตรวจดูป้ายชือ
่ งจากการส่งกระเป๋ าไปตามห ้องพักจะดูป้ายผูกกระเป๋ าเป็ น
หลัก

้ –ลง เรือสาราญ
ขนตอนการขึ
ั้
น
1. เดินทางถึงอาคารผู ้โดยสารท่าเรือแรก นาพาสปอร์ต เช็คอินได ้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได ้รับ Cruise Card ทีจ
่ ะ
ใช ้แทนกุญแจห ้องพัก ใช ้เป็ นเครดิตการ์ด แทนการขึน
้ และลงเรือในท่าเรือถัดๆไป

หากกรณีการ์ดสูญหายกรุณาติดต่อแจ้งทาง Reception
2. นาสัมภาระ ผ่านพิธก
ี ารเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางทีส
่ นามบิน เพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าทีท
่ างเรือลาเลียงให ้ไปให ้ถึง
ห ้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านทีส
่ ะดวกจะถือกระเป่ าขึน
้ ไปเองก็สามารถทาได ้ (อาจต ้องใช ้เวลาในการรอคอยใน
่ ้องพักของท่าน)
การลาเลียงสัมภาระสูห
3.

นาพาสปอร์ต ใบ ตม. ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร

4. เมือ
่ ถึงประตูเรือ เจ ้าหน ้าทีเ่ รือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว ้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร ้อมนาการ์ดห ้องพักท่าน
รูดกับเครือ
่ งบันทึก เพือ
่ ยืนยันว่าท่านได ้เป็ นผู ้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสาราญ
5. สามารถไปทีห
่ ้องพักของท่านได ้ทันที หรือจะให ้บริการห ้องอาหารบุฟเฟ่ ในทันทีทข
ี่ น
ึ้ เรือสาราญ กรุณาศึกษาจุด
ซ ้อมอพยพหนีภย
ั ฉุกเฉินทีอ
่ ยูด
่ ้านหลังประตูห ้องพักของท่าน
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6. ก่อนเรือจะออกเดินทาง จะมีการซ ้อมอพยพหนีภย
ั หรือ Muster Drill จะมี
สัญญาณดังขึน
้ ให ้ไปตามจุดทีร่ ะบุไว ้ใน Cruise Card โดยเจ ้าหน ้าทีจ
่ ะแจ ้งให ้
้ ชูชพ
ี ทีม
หยิบเสือ
่ พ
ี อดีกบ
ั ผู ้พักในห ้องพักไว ้ด ้วยหรือไม่แล ้วแต่กรณีไป
้ า่ ย และร ับพาสปอร์ตคืน
ขนตอนการช
ั้
าระค่าใชจ
1. คืนสุดท ้ายของการเดินทาง นาคียก
์ าร์ดห ้องพักของท่าน แจ ้งชาระค่าใช ้จ่าย ที่ Reception จากนัน
้ เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะแจ ้ง
ยอดค่าใช ้จ่ายทีใ่ ช ้ไปทัง้ หมดซึง่ ท่านสามารถชาระเป็ นเงินสด หรือบัตรเครดิต
**กรณีชาระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลีย
่ น ตามเงือ
่ นไขทีเ่ รือกาหนด**
1. ก่อนวันสุดท ้ายทีเ่ รือสาราญจะเทียบท่า จท่านสามารถแจ ้งรับพาสปอร์ตได ้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ ้งจุด
และเวลาทีร่ ับหนังสือเดินทางคืนแก่ทก
ุ ท่าน
้ ริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใชจ
้ า่ ยด ังนี้
กรณีลก
ู ค้าต้องการใชบ
เมือ
่ เรือเริม
่ ล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช ้งานได ้ ทางเรือจะมี
ั ญาณกับเครือ
WIFI แบบ Satellite ให ้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครือ
่ ง ไม่สามารถแชร์สญ
่ งอืน
่ ได ้
สงวนสิทธิอ
์ ต
ั ราค่าบริการอาจมีการเปลีย
่ นแปลง กรุณาเช็คราคาทีแ
่ น่นอนอีกครัง้ กับเจ ้าหน ้าทีบ
่ นเรือ (สัญญาณ
ั ญาณมากกว่าในห ้องพัก)
บางพืน
้ ทีอ
่ าจไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห ้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสญ

กรณีทท
ี่ า่ นเลือกใช ้ Pocket wifi หรือซิมทีใ่ ห ้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิ ดใช ้ได ้ตามประเทศที่
เดินทาง โดยวันปกติเรือจะล่องใกล ้ชายฝั่ งซึง่ สามารถใช ้งานได ้เป้ นบางช่วงแต่หากเป็ นวันทีเ่ รือล่องน่านน้ าสากลจะไม่
สามารถใช ้งานในลักษณะนีไ้ ด ้
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