
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก กรงุเทพฯ – สิงคโปร ์– วดัพระเข้ียวแก้ว – ไชน่า ทาวน์ – ท่าเรือ มารีน่า เบย ์ครสูเซนเตอร ์ 

04.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ สนามบนิดอนเมอืง ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air โดยมี
เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

07.40 น. เหนิฟ้าสู่ สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL100 
11.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตชิางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิ

ทางเขา้สู่ตวัเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจดัผงัเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่าน
ตอ้งทึง่ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชมวดัพระเข้ียวแก้ว สรา้งขึน้เพื่อเป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ 

ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั วางศลิาฤกษ์ เมือ่วนัที ่1
มนีาคม 2005 ค่าใชจ้า่ยในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์ (ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) 
ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑ ์ และหอ้งหนงัสอื ชัน้ 4 เป็นที่
ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้นักเ็ป็นวดัแขก
ซึง่มศีลิปกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเล่นชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

  
กลางวนั อสิระในการรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื MARINA BAY CRUISE CENTER  
16.00 น. เข้าเชค็อิน REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ขึน้เรอืส าราญ Genting Dream  เรอื

ส าราญในตระกูลของ Dream Cruise สรา้งขึน้ และน าลงทะเลล่องใน ปี 2016 มคีวามใหญ่โตถงึ 150,659 
ตนั มคีวามสงูถงึ 19 ชัน้และจผุูโ้ดยสารทัง้หมด 3,352 คนและลกูเรอือกี 2,016 คน มจี านวนหอ้งพกั
ทัง้หมด 1,674 หอ้งและ หอ้งพกัแบบสวที 142 หอ้ง เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในทุกระดบั



นอกจากความใหญ่และความจแุบบอลงัการแลว้ ยงัมาพรอ้มกบัความบนัเทงิและรา้นอาหารมากมายให้
คุณไดล้ิม้ลองแบบนบัไมถ่ว้นเลยทเีดยีว 

*** ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจดุรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซ่ึง 
เป็นหน่ึงในกฎการเดินเรือสากลโดยเม่ือมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยงัจดุรวมพลตามท่ี 

ก าหนดไว้บนบตัรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน***  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารหลกั จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Card ของท่าน หรอืเลอืก
รบัประทานทีห่อ้งอาหาร บุฟเฟ่ต ์ นานาชาต ิ ไดต้ามอธัยาศยั หลงัจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั 
(ท่านทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรสีด ตาม
บารต่์าง ๆ ทัว่ทัง้ล าเรอื และพกัผ่อนตามอธัยาศยั (หลงัจากเรือล่องออกสู่น่านน ้าสากลแล้วร้านค้า
ปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทัง้ในส่วนของคาสิโนอีกด้วย ) 

*** Casino ให้บริการหลงั 24.00 น.*** 
*ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอสิระไดต้าม หอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี้* 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 
 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
      (walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ ัน้ 7 และ ชัน้ 8 
ของเรอื 



***  ชมการแสดงโชวท่ี์ห้องโชวห์ลกัชัน้ 7 ซ่ึงจะโชวส์องรอบด้วยกนัคือ 20.00 น. *** 
21.00 น. ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน ้าสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย ***** 
 

วนัท่ีสอง ท่าเรือ มะละกา ประเทศ มาเลเซีย   

07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เช้า ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ กจิกรรมต่าง ๆ ของเรอื ตามอธัยาศยั (กจิกรรม
ตามทีร่ะบุในรายการ NAVIGATOR) 

10.00 น. เรือจอดเทียบท่า PORT DICKSON ประเทศมาเลเซีย ส าหรบัท่านทีท่ าการจองทวัรบ์นฝัง่กบัทางเรอื 
พนกังานจะแจง้เวลาออกจากเรอื และสถานทีน่ดัพบบนเรอื ส่วนท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเอง
สามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง ณ บรเิวณท่าเรอื พอรต์คลงัจะมบีรกิาร แท๊กซี ่ จากท่าเรอื
เขา้ไปในตวัเมอืงดว้ย ท่านใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้
วนัโดยสามารถดไูดจ้าก Dream Daily ตารางกจิกรรมทีท่่านจะไดร้บัในแต่ละวนัทีห่อ้งพกัของท่าน 

 

กิจกรรม และความสนุกบนเรือ GENTING DREAM 
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/ 

 
 

  
 

 

OPTIONAL : ทวัรเ์สริม ONE DAY TOUR มะละกา เร่ิมต้นท่ี 50 SGD / pax 
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-kualalumpur-

excursions/-/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx 
*** ลกูค้าต้องมาขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. *** 

 

21.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือมะละกาประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเยน็ได้ ณ ห้องอาหาร
หลกัท่ีแสดงอยู่ในบตัร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป้่นรอบ 17.00 หรือ
20.00 น. หลงัจากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เรือจะมีใบแจ้ง สถานท่ีและเวลาท่ีห้องพกัของท่านเพ่ือให้ท่านรบัหนังสือเดินทางคืน 
22.00 น. เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้่านในห้องพกัของท่าน ใหท้่านน ากระเป๋าเดินทางของ

ท่านวางไวห้น้าหอ้งเพื่อใหพ้นกังานน าลงไปทีท่่าเรอืในวนัรุง่ขึน้ 
(สิง่ของทีท่่านจ าเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวนัใหท้่านแยกใส่ในกระเป๋าถอื) 
** ถา้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่น้าหอ้งพกั ** 

https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx


วนัท่ีสาม  (ท่าเรือ มารีน่า เบย ์ครสูเซนเตอร ์)  – ชมเมืองสิงคโปร ์– กรงุเทพฯ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืส าราญ 
12.00 น. เรอืเทยีบท่า ณ ท่าเรอืมารน่ีาเบย ์ครสูเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์ หลงัจากทุกท่านลงจากเรอืจะผ่าน พธิี

การตรวจคนเขา้เมอืง และรบักระเป๋าเดนิทางของท่านดา้นล่างหลงัจากนัน้  
จากนัน้ น าท่าน ชมเมอืงสงิคโปร ์และรบัฟังบรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบ

รฐับาล  ศาลฎกีา และศาลาว่าการเมอืง ผ่านชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old 
Parliament House” ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ ัง้ของรฐัสภาของสงิคโปร ์ ปัจจบุนั
เป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดงตลก 
น าท่าน ถ่ายรปูคู่กบั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปู
ปัน้ครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หนัหน้าออกทางอ่าวมารน่ิา มทีศันียภาพทีส่ายงาม 
โดยมฉีากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรยีน 

จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นมของสงิคโปร์
อยา่ง CHARLES & KEITH รุน่ใหมล่่าสุด ซึง่จะถูกน ามาวางขาย
ตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ ัง้อยูบ่นถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่า
สงิคโปรม์ที่าเรอื และเรอืสนิคา้ทุกล าจะตอ้งมาผ่านที ่ ท่าเรอืของ
สงิคโปรน์ี้เสมอ ถนนออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงระดบั
โลก เพราะว่ามศีูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมาย
ตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝัง่ถนน อาทเิช่น ห้าง TAKASHIMAYA, 
ISETAN, ION และอื่น ๆ อกีมากมาย  

17.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตชิางก ี
20.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL105 
22.05 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

******************************************************** 
*** หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือ ไม่ต า่กว่า 6 เดือน นับถึงวนัเดินทางกลบั เท่านัน้ *** 

ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการขึ้น-ลงโดยเจ้าหน้าท่ีเรือ ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ินโดยเฉพาะ พาสปอรต์
ต่างด้าว 

 

“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมบริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการ
ปรบัเปล่ียนราคา หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน ้ามนัของสายบิน 

 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 

 
 



 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
 ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างชาติเกบ็เพ่ิม 1,000 บาท**  

 

ราคาน้ีไม่รวม  * ไม่รวมค่าภาษที่าเรอืท่านละ 1,900 บาทช าระพรอ้มค่าทวัร ์
* ไม่รวมค่าทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคนื ส าหรบัหอ้ง INSIDE, OCEAN VIEW, BALCONY และ SGD 26 ต่อคนต่อคนื 

ส าหรบัหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป ช าระตอน CHECK OUT  
 

**** โปรแกรมน้ีไม่มีราคาเดก็ **** 

**ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างชาติเกบ็เพ่ิม 1,000 บาท** 
 

เชค็รปูภาพห้องพกั http://vr.dreamcruiseline.com/genting-dream/interior-stateroom/en 
 

เงื่อนไขการจองช าระเตม็จ านวน 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 

ห้อง INTERIOR ISS/ISA 
ไม่มีหน้าต่าง 

ห้อง OCEAN VIEW OSS/OSA 
มีหน้าต่าง 

SL100   DMK-SIN   0740-1120 
SL105   SIN-DMK   2030-2205 

9-11 ต.ค. 62 
เรือออก 21.00 

23,999- 
+1,900.- 

26,999- 
+1,900.- 

http://vr.dreamcruiseline.com/genting-dream/interior-stateroom/en


 
 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ล้วถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าท่ีจองทวัร ์ 

 
*** ขอความกรณุาส่งส าเนาพาสปอรต์ หลงัจากท าการจอง เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ สายการบินจะ

เข้มงวดเร่ืองก าหนดการออกตัว๋เรว็กว่าปกติ *** 
 

อตัราน้ีรวม   

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊)  
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิาร // พาหนะเดนิทางระหว่างสนามบนิ -ท่าเรอื 
 หอ้งพกับนเรอืส าราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพกัทีท่่านไดท้ าการช าระเงนิ) 
 อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ) 
 กจิกรรม และความบนัเทงิบนเรอืส าราญ ทีไ่มม่คี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก.   
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการทีเ่กดิขึน้

ระหว่างวนัเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิในการเบกิ) 



 
อตัราน้ีไม่รวม   
* ไมร่วมค่าภาษที่าเรอืท่านละ 1,900 บาทช าระพรอ้มค่าทวัร ์
* ไมร่วมค่าทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 / ท่าน / คนื ส าหรบัหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 
/ ท่าน / คนื ส าหรบัหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป ช าระตอน CHECK OUT 
 ค่าทวัรเ์สรมิบนฝัง่ตามเมอืงต่างๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
 ค่าแพคเกจเครือ่งดื่มบนเรอืส าราญเพิม่เตมิทีไ่ม่รวมใน PKG เรอืส าราญ 
 ค่า WIFI บนเรอื เริม่ตน้ทีค่นิละ 19 SGD 
 อาหารพเิศษทีท่่านสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ 
 ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 20 กก.  
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายส่วนตวั) 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   

**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนสายการบินในระดบัเดียวกนั เวลาใกล้เคียงกนั โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง** 

Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์ 
**** ไม่มีการคืนเงินค่าทวัรใ์นทุกกรณี **** 

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่สามารถคืนเงินได้ เนือ่งจากค่าบริการ
ทีสิ่งคโปรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณยีกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอื
บางส่วนใหก้บัท่าน 

2. กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษิทัระบุใน
รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าบรกิารไมว่่ากรณใีด ๆ 

3. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทวัรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกบับริษทัทวัรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง   



 หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 

 
หมายเหตุ 

1. ส าหรบัผูม้คีรรภ ์กรณอีายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 
2. ส าหรบัเดก็อายตุ ่ากว่า 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 
3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทุกครัง้ และตอ้งมอีายมุากว่า 180 วนั นบัจากวนัเดนิทางกลบั 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไมว่่ากรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่  

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงหรอืขึน้เรอื 
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรม
การท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตุสุดวสิยัในการเดนิทาง 

6. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
7. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบท่าเป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบก่อนเดนิทางอกีครัง้ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม ลอ่งเรอืส าราญ Genting Dream 

ศลุกากร 
ประเทศสงิคโปร ์อนุญาต ใหน้ า บุหรี ่1 ซอง/ท่าน และสุรา 1 ลติร / ท่าน เขา้ประเทศ และไม่
อนุญาตใหน้ า หมากฝรัง่ เขา้ประเทศ หากเจา้หน้าทีต่รวจพบจะถูกยดึทนัท ี และหา้มน าสิง่ของผดิ
กฎหมายเขา้ประเทศมบีทลงโทษทีแ่รงมาก 

บตัรเดรคิต 
การใชจ้า่ยบนเรอืส าราญส่วนใหญ่ใชจ้่ายเป็นเงนิสกุล SGD  ซึง่สามารถท ารายการผ่านบตัรเครดติ
ทีไ่ดล้งทะเบยีนเชื่อมกบับตัร Cruise card ก่อนเดนิทางได ้

อณุหภมิู กรณุาเชค็กบัเจา้ทีอ่กีครัง้หนึ่ง หรอืที ่www.cnn.com/weather  หรอืที ่กรมอุตุวทิยา 02-3994012 

เวลาท้องถ่ิน 
เวลาบนเรอืจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากท่าเรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงในแต่ละวนั 
ตามเขตน่านน ้าแต่ละประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนงัสอืพมิพป์ระจ าวนับนเรอื หรอื
ประกาศจากทางเรอื (เวลาทอ้งถิน่ของสงิคโปรเ์รว็กว่าประเทศไทย1ชัว่โมง) 

สกลุเงิน 
อตัราแลกเปลีย่นประมาณ 25.00=1 เหรยีญสงิคโปรด์อลล่าร ์ ท่านสามารถแลกเงนิไดท้ีแ่หล่งแลก
เงนิทัว่ไปหรอืแลกไดท้ีส่นามบนิ 

กระแสไฟฟ้า 

ระบบกระแสไฟฟ้าเหมอืนกบัไทยคอืประมาณ220-240 โวลต ์เตา้เสยีบปลัก๊ มทีัง้แบบ 3ขาแบน,2-
ขาแบน ดัง้นัน้ควรเตรยีม หวัปลัก๊หรอือะแดปเตอรซ์ึง่เป็นแบบหวัใหญ่ (Travel Universal Adaptir) 
ทีม่ขีายอยูต่ามรา้นอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป 
 
 
 
 

ภาษา บนเรอืส าราญส่วนใหญ่ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

น ้าด่ืม บนเรอืมบีรกิารน ้าดื่มใหใ้นหอ้งพกัฟร ี2 ขวด/วนั 

http://www.cnn.com/weather


อาหาร 

ทุกท่านสามารถรบัประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบุฟเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและเวลาเป็นไป
ตามทีเ่รอืก าหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวนั เยน็ ค ่าจนถงึดกึใหบ้รกิาร สบัเปลีย่นกนัตาม
มือ้อาหารตลอดทัง้วนั หรอืมือ้อาหารเยน็ท่านอาจเลอืกรบัประทานอาหารมือ้เยน็ไดท้ีห่อ้งอาหาร
หลกัทีจ่ะมรีะบุไวใ้น cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสมัพนัธก์บัการชมการ
แสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ท่านทีท่านอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหาร
รอบสองชมการแสดงรอบหลงั 
** ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในส่วนของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งท าการจองเพิม่เตมิบนเรอืส าราญ 
ค่าใชจ้่ายเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืก าหนด 

ส่ิงท่ีต้องเตรียม 

 ยาประจ าตวั ส าหรบัท่านทีม่โีรคปะจ า ควรน ายาตดิตวัไปดว้ย ส าหรบัยาสามญั หวัหน้าทวัรจ์ะ
เตรยีมไปใหบ้รกิาร 

 อปกุรณ์อาบน ้า ของใชส้่วนตวั,ชุดว่านน ้าส าหรบัท่านทีจ่ะเล่นน ้า   
 Universal adaptor, สายชารท์โทรศพัท ์
 การเตรยีมกลอ้ง ควรเตรยีมกลอ้งและอุปกรณ์ต่างๆไปใหพ้อเพยีง เพราะทีต่่างประเทสราคา

แพง หรอืคุณภาพไมด่ ี

ส่ิงท่ีไม่อนุญาตให้น า
ขึ้น และลงเรือ 

 ทางเรอืใชม้าตรการตามหลกัเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 
 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 
 Power Bank น าใส่กระเป๋าพกพาเท่านัน้ หา้มน าโหลดลงกระเป๋าเดนิทาง 
 เครือ่งดื่มทุกชนิดทัง้ทีม่ ีและไม่มแีอลกอฮอล ์
 ของสด เช่น ผลไม(้โดยเฉพาะทุเรยีน และเงาะ) เนื้อสตัว์ 
 อาวุธ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทุกชนิด 
 ปลัก้พ่วงทุกชนิด 

เคร่ืองแต่งกาย 

 หากท่านจะเขา้รบัประทานอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารหลกั ตามธรรมเนียมเรอืถอืเป็นการเชญิทาน
อาหารเหมอืนไปรบัประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรอืจงึขอความรว่มมอืท่านแต่งกายให้
สุภาพเรยีบรอ้ยหรอืกึง่ทางการได้ 

 เสือ้ผา้ทีเ่ตรยีมไวส้ าหรบัเดนิทาง ควรเตรยีมเสือ้ผา้สบายๆรองเทา้สวมใส่สบาย แว่นกนัแดด 
รม่พบัประเปาเดนิทางน ้าหนกัไมค่วรเกนิ 20 กโิลกรมัต่อ1 ท่าน หากน ้าหนกัเกนิกว่าทีก่ะหนด
ไว ้ทางสายการบนิจะเรยีกเกบ็ค่าน ้าหนกัเพิม่ประมานกโิลกรมัละ 400-500 บาท ควรตรวจดู
ป้ายชื่อทุกครัง้ เนื่องจากการส่งกระเป๋าไปตามหอ้งพกัจะดปู้ายผกูกระเป๋าเป็นหลกั 

 

ขัน้ตอนการขึ้น–ลง เรือส าราญ  
1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารท่าเรอืแรก น าพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ท่านจะไดร้บั Cruise Card ทีจ่ะใช้

แทนกุญแจหอ้งพกั ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในท่าเรอืถดัๆไป  

 



หากกรณีการด์สญูหายกรณุาติดต่อแจ้งทาง Reception 
2. น าสมัภาระ ผ่านพธิกีารเอก็ซเรย ์เช่นเดยีวกบัการเดนิทางทีส่นามบนิ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีท่างเรอืล าเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้ง

ส่วนตวัของทุกท่าน หรอืท่านทีส่ะดวกจะถอืกระเป่าขึน้ไปเองกส็ามารถท าได ้(อาจต้องใชเ้วลาในการรอคอยในการ
ล าเลยีงสมัภาระสู่หอ้งพกัของท่าน) 

3. น าพาสปอรต์ ใบ ตม. ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เช่นเดยีวกบัการเดนิทางออก โดยสาร 
4. เมือ่ถงึประตูเรอื เจา้หน้าทีเ่รอืจะเกบ็พาสปอรต์ของท่านไว ้และจะคนืในวนัเดนิทางกลบั พรอ้มน าการด์หอ้งพกัท่านรดู

กบัเครือ่งบนัทกึ เพื่อยนืยนัว่าท่านไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปิน้ี ของเรอืส าราญ 
5. สามารถไปทีห่อ้งพกัของท่านไดท้นัท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบุฟเฟ่ในทนัททีีข่ ึน้เรอืส าราญ กรณุาศกึษาจดุซอ้ม

อพยพหนีภยัฉุกเฉินทีอ่ยูด่า้นหลงัประตูหอ้งพกัของท่าน 
6. ก่อนเรอืจะออกเดนิทาง จะมกีารซอ้มอพยพหนีภยั หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดงัขึน้ ใหไ้ปตามจดุทีร่ะบุไวใ้น 

Cruise Card โดยเจา้หน้าทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชูชพีทีม่พีอดกีบัผูพ้กัในหอ้งพกัไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แต่กรณไีป 
 

ขัน้ตอนการช าระค่าใช้จ่าย และรบัพาสปอรต์คืน 
คนืสุดทา้ยของการเดนิทาง น าคยีก์ารด์หอ้งพกัของท่าน แจง้ช าระค่าใชจ้า่ย ที ่ Reception จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะแจง้ยอด
ค่าใชจ้่ายทีใ่ชไ้ปทัง้หมดซึง่ ท่านสามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ 

**กรณชี าระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 
ก่อนวนัสุดทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบท่า ท่านสามารถแจง้รบัพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุ และเวลาที่
รบัหนงัสอืเดนิทางคนืแก่ทุกท่าน 
 

กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดงัน้ี 
เมือ่เรอืเริม่ล่องออกจากท่าเรอื สญัญาณโทรศพัท์ และ Internet ของท่านจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอืจะม ีWIFI 

แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อตัราค่าบรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกบัเครือ่งอื่นได้ 
สงวนสทิธิอ์ตัราค่าบรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเชค็ราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กบัเจา้หน้าทีบ่นเรอื (สญัญาณ

บางพืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร ส่วนใหญ่บรเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกว่าในหอ้งพกั) 
 
 
 
 

PACKAGE UNIT GDR — SINGAPORE DESCRIPTION RECOMMENDED USE 

STANDARD 

1 Night SGD19 - Connect to the Internet at 
basic speeds in an 
affordable manner. 
- Allows 2 devices 

simultaneously for the 
whole voyage. 

- E-mail 
- Chat 

- Social media 

2 Nights SGD38 

3 Nights SGD57 

PREMIUM 1 Night SGD29 - Connect to the Internet at - E-mail 



2 Nights SGD58 prime speeds. 
- Allows 2 devices 

simultaneously for the 
whole voyage. 

- Chat 
- Social media 

- Light media streaming 3 Nights SGD87 

24 Hour SGD39 

- Connect to the Internet at 
prime speeds. 

- Allows 1 device for a 
continuous 24 hour period 

only. 

 

 Guests may upgrade their Internet package at any time while onboard, upon authorization of an additional 
folio charge based on the price difference. 

 Internet speeds may vary due to satellite interference, ship location and network congestion at time of use. 
 It is advised that VPN connections, certain websites or types of browsing or downloading may be limited 

(without prejudice to the price) due to security concerns, mature or violent content, high bandwidth 
consumption, nature of local satellite internet, or any other reason as deemed necessary by Dream Cruises. 

 
กรณทีีท่่านเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศที่

เดนิทาง โดยวนัปกตเิรอืจะล่องใกลช้ายฝัง่ซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางช่วงแต่หากเป็นวนัทีเ่รอืล่องน่านน ้าสากลจะไม่
สามารถใชง้านในลกัษณะน้ีได ้


