
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24072 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

                       

 

 
มาเลเซีย(พอร์ตคลัง)-สิงคโปร์-มาเลเซีย(พอร์ตคลัง) 

3 วนั 2 คนื <Cruise Only> 
ออกเดินทางทุกวันเสาร์ 

โปรแกรมรวม เรือสำราญ กจิกรรมและอาหารทุกมือ้บนเรอื 
 

กรกฎาคม 2565 30-1 ส.ค 

สิงหาคม 2565 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 

กันยายน 2565 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 

ตุลาคม 2565 1-3, 8-10, 15-17, 22-24,29-31 

พฤศจิกายน 2565 5-7, 12-14, 19-21, 26-28 

ธันวาคม 2565 3-5, 10-12, 17-19,24-26,31-2ม.ค 

มกราคม 2566 21-23,28-30 

กุมภาพันธ์ 2566 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 

มีนาคม 2566 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 

เมษายน 2566 1-3, 8-10, 15-17, 22-24,29-1พ.ค 

 

 CODE - QQCRSIN-GD008 

 



 
 

ตารางเดนิเรอื (เวลาประเทศมาเลเซยี) 

 
  

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1         กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง), มาเลเซีย 
 
09.00 น.         เช็ค-อนิ ณ ท่าเรือ Port Klang พอร์ตคลัง ประเทศมาเลซีย (ท่านควรมาเช็คอินที่ท่าเรือก่อนเรือออก3ชั่วโมง)        
                    พอร์ตกลัง หรือ เปอลาบูฮันกลัง เป็นเมืองและประตูหลักทางทะเลสู่มาเลเซีย ยังเป็นท่าเรือที่ใหญ่และคับคั่งที่สุดของ        
                    ประเทศ เศรษฐกิจของเมืองเกี่ยวข้องกับกิจการด้านท่าเรือ  ตั้งอยู่ห่างจากเมืองกลังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 6 กม. และ 
                    ห่างจากกัวลาลัมเปอร์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 38 กม. อยู่ในรัฐเซอลาโงร์ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินนานาชาติ  
                     มาเลเซียมาถึงท่าเรือ พอร์ตคลังประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง ที่อยู้ Beg Berkunci 202,Jalan Pelabuhan Utara 
                          42005 Pelabuhan Klang Selangor, Malaysia Tel.: 603 - 3168 8211 / Latitude: 3.009228 | Longitude:   
                          101.392707 
13.00 น.         เรือล่องออกจากทา่เรือ Port Klang ประเทศมาเลซีย  

 
                      ทุกทา่นจะต้องเข้ารว่มการซ้อมระบบรักษาความปลอดภยัของท่าเรือตามกฏของการล่องเรสากล 



 

 

                      1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนัน้ท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักที่โชวอยูบ่น บตัร 
                        Cruise Card ของท่าน หรอืเลอืกรับประทานทห้องอาหาร บฟเฟต์ นานาชาติได้ตามอธยาศัยหลังจากนัน้ชมการแสดง    
                     ที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบที่โต๊ะ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชน 6) และดนตรี  
                     สดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษี  
                   และคาสิโนจะเปิดให้บริการ) ทานสามารถเขาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้ง ทริปจาก      
                       Dream Daily หนังสือพิมพื ประจำวันทีมี่รายละเอยีดกิจกรรมในแต่ละวันทีห่้องงพักของท่าน ท่านสามารถ  
                     รับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้  

* ห้องอาหาร The Lido  ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ้งตัง้อยูบ๋นชัน้ 16  
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower  

Dream Dining Upper  
(Walk-in open seating) 

 อาหาร  ตะวันตก ชั้น 7 
 อาหาร จนี ชั้น 8  
ท่านสามารถทานไดไม่จำกัด 

 

   
Genting Dream  เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึและนำลงทะเลล่องในปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน 
มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพัก
แบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้วยังมา
พร้อมกับ ความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว 
 

กิจกรรมบนเรือ 

 

วันที่  2       ประเทศ สิงคโปร์ ท่าเรือสำราญ Marina Bay Cruise Center 
เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ 
*  ห้องอาหาร The Lido  ชัน้ 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตัง้อยู่ บนชั้น 16 ของเรือ 
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น 



 

 
   

 
10.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center  ประเทศ สิงคโปร์ 

  
(สำหรับท่านท่ีทำการจองทัวร์บนฝ่ังกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่
สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อน
เรือออก 1 ชั่วโมง) 
สำหรับท่านท่ีประสงค์ที่จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 
สิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดใน    

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง โดยเป็นศูนย์กลางการเงินใหญ่   
สุดเป็นอันดับสี่ประเทศสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวสูงสุดเป็นอันดับสามของโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์น่าสนใจ  
และอาหารอร่อยๆมากมาย 

 

 
 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำ
เรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

20.00 น. เรือออกจาก ท่าเรอื Marina Bay Cruise Center ประเทศสงิคโปร์ 
**เรอืจะมใีบแจง้ สถานที่และเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 
 

     
ช่วงค่ำ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้อง

เพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ )   
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**  
 

 



วันที่ 3       กัวลาลัมเปอร์ ท่าเรือ(พอร์ตคลัง), ประเทศมาเลเซีย 
เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้ 
*  ห้องอาหาร The Lido  ชัน้ 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตัง้อยู่ บนชั้น 16 ของเรือ 
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น 

 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Port Klang ประเทศ มาเลเซีย 

หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง 
 

                          เดินทางกลับถึง กรงุเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคา่บริการเริ่มตน้ 

***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุครัง้กอ่นทำการจอง*** 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
 

23,30 กรกฎาคม 2565 
 

ประเภทหอ้ง 

ผู้ใหญ่พกัหอ้งเดยีวกัน 2-4 ท่าน (เดก็ 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)  
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ ท่านที ่1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที ่3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก 
 (ไม่เกนิ 2 ขวบ) 

ราคาท่านละ 
หอ้งพักแบบไมมี่หน้าตา่ง(Inside) 10,900 10,900 - 18,900 
ห้องพักแบบมหน้าตา่ง(Oceanview) 11,500 

 
11,500 

 
- 20,500 

หอ้งพักแบบมระเบียง(Balcony) 12,900 12,900 - 23,000 

วนัเดนิทาง 
 

6,13,20,27 สงิหาคม 2565 
17,24, กันยายน 2565 

ประเภทหอ้ง 

ผู้ใหญ่พกัหอ้งเดยีวกัน 2-4 ท่าน (เดก็ 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)  
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ ท่านที ่1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที ่3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก  
(ไม่เกิน 2 ขวบ)  

ราคาท่านละ 

หอ้งพักแบบไมมี่หน้าตา่ง(Inside) 11,500 11,500 - 20,500 
21900 ห้องพักแบบมหน้าตา่ง(Oceanview) 12,500 

14500 
12,500 
14500 

- 21,900 
25 หอ้งพักแบบมระเบียง(Balcony) 14,500 14,500 - 25,500 
 



 

 
 

 
 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิ์เรอื SGD 21 /คน/คนื (ชำระบนเร ือ )** 
**ห้องพักมีจำนวนจำกัด โปรสอบถามห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจองขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
** ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจอง จำนวนห้องพักที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ** 

*** ราคาที่พนักงานแจ้งให้ทราบเป็นราคาภายใน 24ช.ม เท่านั้น*** 
 

  

 
     

 

วนัเดนิทาง 
 

3 ,10 กันยายน 2565 
 

ประเภทหอ้ง 

ผู้ใหญ่พกัหอ้งเดยีวกัน 2-4 ท่าน (เดก็ 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)  
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ ท่านที ่1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที ่3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก  
(ไม่เกิน 2 ขวบ)  

ราคาท่านละ 

หอ้งพักแบบไมมี่หน้าตา่ง(Inside) 12,500 12,500 - 21,900 
325, ห้องพักแบบมหน้าตา่ง(Oceanview) 13,000 

155,00 
13,000 
155,00 

- 23,500 
285 หอ้งพักแบบมระเบียง(Balcony) 15,500 15,500 - 28,500 

 

วนัเดนิทาง 
1,8,15,22,29 ตุลาคม 2565 

5,12 พฤศจกิายน 2565 
21,28 มกราคม 2566 

4,11,18,25 กมุภาพันธ์ 2566 
4,11,18,25, มีนาคม 2566 

1,8,15,22,29 เมษายน 2566 
ประเภทหอ้งพัก 

ผู้ใหญ่พกัหอ้งเดยีวกัน 2-4 ท่าน (เดก็ 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)  
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ 
 
 
 
 
 
 

ท่านที ่1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที ่3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก  
(ไม่เกิน 2 ขวบ) 
 ราคาท่านละ 

หอ้งพักแบบไมมี่หน้าตา่ง(Inside) 14,000 14,000 - 25,900 
ห้องพักแบบมหน้าตา่ง(Oceanview) 14,900 14,900 - 27,500 

 หอ้งพักแบบมระเบียง(Balcony) 16,900 16,900 - 31,000 

วนัเดนิทาง 
 

19,26 พฤศจิกายน 2565 
3,10,17,24,31 ธันวาคม 2565 

 
ประเภทหอ้ง 

ผู้ใหญ่พกัหอ้งเดยีวกัน 2-4 ท่าน (เดก็ 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)  
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ ท่านที ่1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที ่3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก 
(ไม่เกิน 2 ขวบ) 

ราคาท่านละ 

หอ้งพักแบบไมมี่หน้าตา่ง(Inside) 14,900 
15900 

14,900 
15900 

- 27,000 
15900 ห้องพักแบบมหน้าตา่ง(Oceanview) 15,900 15,900 - 28,900 

หอ้งพักแบบมระเบียง(Balcony) 18,000 18,000 - 33,500 

INSIDE พกั 1-2 ท่าน OCEANVIEW BALCONY 



 

 

 

 

 

 
เงือ่นไขการจอง 

1. ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน 
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และ จำนวนห้องว่าง 
3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี  

เงือ่นไขการยกเลิก 
 
**ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลง 
กรณยีกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัฯ เรยีกเกบ็เงนิ 100% ทกุกรณี 
 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 
    1.   ห้องพกับนเรอืสำราญ 2 คืน (ตามแบบหอ้งพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) 
    2.   อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กจิกรรมและความบันเทิงบนเรอืสำราญ 
    3.   ค่าภาษีท่าเรอื 
 

อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าทิปส์ SGD 21 /คน/คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony  
2. และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสงูขึ้นไป 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
5. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI 
6. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
9. ค่าตรวจ Antigen Rapid Test 

 

 

 

Inside พัก 3-4 ทา่น ไดจ้ะเป็นเตยีงแบบ Pullman Bed  
(เตยีงดงึลงมาจากเพดานหรอืขา้งผนังหอ้ง) 

**หอ้งส าหรับพัก 3-4 ทา่น มจี านวนจ ากดั กรุณาตรวจสอบหอ้งพักกอ่น

ท าการจอง** 



หมายเหต ุ
1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน) 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้   
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ อากาศและฤดูกาล 
หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาสิงคโปร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
9.หากผู้เดินทางพบผลโควิดเป็นบวก ระหว่างการเดินทาง ทางบ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรมที่เลือกทำ
การจองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่รถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

หนงัสอืเดินทางและวซีา่ • ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 
• ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องทำวีซ่าเพื่อเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการท่องเที่ยว

ของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 
บตัรเดรคติ การใช้จ่ายบนเรือสำราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถทำรายการผ่านบัตรเครดิตที่ได้

ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 
เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านนำเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท หากมีความ

จำเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและสำแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออก โดยการใช้
จ่ายบนเรือต้องนำเงินสดขั้นต่ำ 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางและแบรนด์เรือ
สำราญ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่าวันสุดท้าย ต้องตรวจสอบและทำรายการทั้งหมดให้เสร็จสิ้น 

ประกนัภัย แนะนำให้ซื้อประกันการเดินทาง 
อณุหภมูิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 
เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรือสำราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ตาม

เขตน่านน้ำแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจำวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ  
สกลุเงนิ   บนเรือสำราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน SGD   อัตราเทียบ 26.03 บาท ต่อ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 23 มิ.ย 65 :อ้างอิงจากBangkok Bank Selling Rate 

ใบเตรยีมตว้การเดินทาง 

Genting Dream 
 

https://www.accuweather.com/


หากท่านใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ 
กระแสไฟฟ้า มีทั้งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ทั้งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป  

(แนะนำให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรือสำราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
  นำ้ดืม่ บนเรือมีน้ำดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวด ต่อวัน  
  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามท่ีเรือ

กำหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน และ ห้องอาหารเย็น  จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 17.30-21.00 น ท่านไม่
ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า (walk-in open seating)  ** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษลูกค้า
ต้องทำการจองเพิ่มเติมบนเรือสำราญ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามม้ืออาหารและราคาที่เรือกำหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน 
 เตรียมสำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เน่ืองจากวันแรกที่ทำการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของทุกท่านจะ

ถูกเรียเก็บ สำรองเกิดกรณีฉุกเฉิน 
 ตั๋วล่องเรือ 
 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 
 แบบฟอร์มการลงเรือ 
 เงินสด/ บัตรเครดิต 
 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 
 ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จำเป็น 
 ยารักษาโรค ยาประจำตัว 
 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรืออาจมีลมแรง 
 ยาประจำตัว ที่มีรายละเอียดกำกับ 
 อปุกรณ์อาบน้ำ ของใช้ส่วนตัว   
 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 
 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรอง 
 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 
 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  
 ชุดว่ายน้ำ 

สิง่ทีไ่มอ่นญุาตใหน้ำขึน้
และลงเรอื 

• ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 
• ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 
• ตัวสำรองไฟ Power Bank ห้ามโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น 
• เครื่องดื่มทุกชนิดท้ังที่มี และไม่มีแอลกอฮอล์ 
• ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 



• อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 
เครือ่งแตง่กาย • การแต่งกายทั้งชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและที่ท่าเรือเพื่อร่วมโปรแกรมทริปกับ

ทางเรือที่ได้ทำรายการจองไว้ 
• หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทานอาหาร

เหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   smart casual 
หรือกึ่งทางการได้ 

 
 
 

ขัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืสำราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก นำพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจห้องพัก 

ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

2. นำสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ทางเรือลำเลียงให้ไปให้ถึงห้องสว่นตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถทำได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอ

คอยในการลำเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. นำพาสปอร์ต สำเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่องบิน (กรณีถือ

พาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมนำการ์ดห้องพักท่านรูดกับเครื่องบันทึก 

เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสำราญ 

5. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีที่ขึ้นเรือสำราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนีภัยฉุกเฉิน

ที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตามจุดที่ระบุไว้

ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพท่ีมีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป 

 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้

ทาง Reception 

 



ขัน้ตอนเคลยีรค์า่ใช้จา่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง นำการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งชำระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปทั้งหมด ท่าน

สามารถชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 

**กรณีชำระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือกำหนด** 

 

2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือสำราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนังสือเดินทางคืนแก่ทุก

ท่าน 

กรณลีูกคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้่ายดงันี ้

เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite 
ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอื่นได้  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Package ที่ลูกค้าเลือกซื้อ) 

สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพื้นที่อาจไม่
เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

