
 

 

  Genting Dream
  สิงคโปร ์- เกาะสมุย - แหลมฉบัง - สิงคโปร์

6 วัน 5 คืน  

 

02 กุมภาพันธ์ 2563 ,15 มีนาคม 2563   

 

 

 



 

วันเดินทาง เวลาเรือออก 

02 กุมภาพันธ์ 2563 23.59 น. 

15 มีนาคม 2563 17.00 น. 

 

วันที่ 1      ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 

 

23.59 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืมารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์ประเทศสงิคโปร ์ การเดนิทางจากสนามบนิชางง ีไปทีท่า่เรอื

มารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์สามารถเดนิทางดว้ย Taxi, จากสนามบนิใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีคา่ใชจ้า่ยประมาณ 

SGD20 (500บาท)  (ทา่นควรมาถงึทา่เรอืเพือ่เชค็อนิเขา้เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง)  

Port Address : Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 

 

 

    
ทกุทา่นจะตอ้งเขา้รว่มการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฏของการลอ่งเรอืสากล    

1 ชั่วโมง กอ่นเรอืออกเดนิทาง หลังจากนัน้ท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลัก 

จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบัตร Cruise Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทานทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิได ้

ตามอัธยาศัยหลังจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(ท่านทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งทําการจองรอบโต๊ะที ่

Box Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรสีดตามบารต์่างๆทั่วทัง้ลําเรอืและพักผ่อนตาม

อธัยาศัย(หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน้ําสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษี จะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของ

คาสโินอกีดว้ย) ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกจิกรรมต่างๆทีท่างเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้ทรปิท่าน

สามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 



 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืสําราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่
ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

 
 

วันที่  2     ล่องน่านน ้าสากล 

 
เชา้,กลางวนั   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืสําราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่
ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

 

  ทา่นสามารถเพลดิเพลนิ กบักจิกรรมทีท่างเรอืจัดไวใ้ห ้ ระหวา่งทีเ่รอืกําลังลอ่งออกสูน่่านน้ําสากลแลว้รา้นคา้

ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย หรอืทา่นสามารถพักผอ่นไดต้ามอธัยาศัย 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ 

 หลังจากนัน้ ท่านสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก (กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหนา้) หรอืดนตรสีดตามบาร์
ตา่งๆทั่วทัง้ลําเรอื  หลังจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 



 

ชว่งค า่ เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้่านในหอ้งพักของท่าน ใหท้่านนํากระเป๋าเดนิทางของท่าน
วางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานนําลงไปทีท่า่เรอืในวันรุง่ขึน้ (สิง่ของทีท่า่นจําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยก
ใสใ่นกระเป๋าถอื)* ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋า 

 

 

วันที่ 3 ท่าเรือเกาะสมุย, ประเทศไทย 

 

เชา้,กลางวนั ทา่นสามารถรับประทานอาหารเชา้อยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืสําราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่
ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 

 

08.00 น. เรอืถงึ เกาะสมยุ ประเทศไทย (ทีเ่กาะสมยุ เรอืจะจอดลอยลําอยูน่อกเกาะ การเดนิทางไปยังเกาะจะตอ้งลงเรอื

เล็ก(Tender Boat) เขา้ไปยังเกาะ *ไมม่คีา่ใชจ้า่ย*) 

 

 เกาะสมุย อยู่บรเิวณอ่าวไทย ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปทางทศิตะวันออก 84 กโิลเมตร มพีื้นที่ 247 

ตารางกโิลเมตร ถนนรอบเกาะ (ถนนสายทวรีาษฎรภ์กัด)ี มคีวามยาว 52 กโิลเมตร พืน้ที ่1 ใน 3 ของเกาะเป็นที่

ราบลอ้มรอบภูเขา ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ถงึกันยายน เนื่องจากเกาะสมุยมี

ธรรมชาตทิัง้บนบกและใตท้ะเลสวยงาม มหีาดทรายขาวสะอาด เพยีบพรอ้มไปดว้ยสถานทีพั่ก รา้นอาหาร สถาน

บนัเทงิ แหลง่ทอ่งเทีย่วมากมายและมทีา่อากาศยานทีอํ่านวยความสะดวกในการเดนิทางของนักทอ่งเทีย่วดว้ย

เกาะสมุยจงึเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตแิละทีส่รา้งชือ่เสยีงใหป้ระเทศไทย 

ทา่นสามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วไดด้ว้ยตัวเอง 

 

 
 



 

 (สําหรับทา่นทีทํ่าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื สว่น

ทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง ณ บรเิวณทา่เรอื และกรณุา

กลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ 

 หลังจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรณุาสํารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆ

ทั่วทัง้ลําเรอื หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

17.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืสมยุ ประเทศไทย ในบัตร Cruise Card ของทา่น หลังจากนัน้ชมการ แสดงโชวท์ีห่อ้ง

โชวห์ลักชัน้ 7 ซึง่จะโชวส์อง รอบดว้ย หลังจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

วันที่  4      ท่าเรือแหลมฉบัง/กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 

เชา้ ทา่นสามารถรับประทานอาหารเชา้อยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

 
* หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืสําราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่
ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

08.00 น. ถงึท่าเรอืแหลมฉบัง /กรุงเทพฯ ประเทศไทย สําหรับท่านทีทํ่าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอืพนักงานจะแจง้
เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลา
เรอืจอด 1 ชัว่โมง ณ บรเิวณทา่เรอื กรณุากลับถงึเรอืกอ่น 1 ชัว่โมง 

 

 
   
เย็น รบัประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ 
  
 หลังจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรณุาสํารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆ

ทั่วทัง้ลําเรอื หลังจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 
 
19.00 น. เรอืล่องออกจากท่าเรอืแหลมฉบัง/กรุงเทพฯ ประเทศไทย ท่านสามารถพักผ่อนตามออัธยาศัย ,ฟังดนตรสีด 

หรอืดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลักชัน้ 7  



 

 

วันที่ 5 ล่องน่านน ้าสากล 

 

เชา้,กลางวนั   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 

 
* หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืสําราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่
ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

 
   

 ทา่นสามารถเพลดิเพลนิ กับกจิกรรมทีท่างเรอืจัดไวใ้ห ้ระหวา่งทีเ่รอืกําลังล่องออกสูน่่านน้ําสากล แลว้รา้นคา้

ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย หรอืทา่นสามารถพักผอ่นไดต้ามอธัยาศัย 

 

   
   

เย็น รบัประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ 

 หลังจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรณุาสํารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆ

ทั่วทัง้ลําเรอื  หลังจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

 

ชว่งค า่ เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้่านในหอ้งพักของทา่น ใหท้่านนํากระเป๋าเดนิทาง ของท่าน

วางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานนําลงไปทีท่า่เรอืในวันรุง่ขึน้ (สิง่ของทีท่า่นจําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยก

ใส่ในกระเป๋าถอื)* ถา้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทาง ลงดว้ยตนเองไม่จําเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้

หอ้งพัก*  

 
 
 

วนัที ่ 6      เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์



 

วันที่  6      เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 

 

เชา้/กลางวนั  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 

* หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืสําราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่
ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 

 

14.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมารน่ีาเบย ์ครสูเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์ 

 หลังจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผ่าน พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ กระเป๋าเดนิทาง ของท่านดา้นล่างหลังจาก

นัน้ เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ 

 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระกอ่นออกจากทา่เรอื** 

กจิกรรมบนเรอื 

 

 

** ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง ** 

*โปร 1 แถม 1  

ราคาบาท / ท่าน ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3-4 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 31,800 ฟรี 15,900 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 33,900 ฟรี 16,950 

ห้องพักแบบมีระเบียง 40,600 ฟรี 20,300 

 

**โปรดตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าท่ีทุกครั งก่อนท้าการจอง** 

***ราคายังไม่รวมค่าทิปส์เรือ SGD 105 /คน/ทริป (ช้าระบนเรือ)*** 

 

 



 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. สําหรับเด็กอายตํุา่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื (เด็กทารกควรมอีายอุยา่งตํา่ 6 เดอืน 7 วนั) 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วให ้

เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 

INSIDE พัก 1-2 ท่าน OCEANVIEW BALCONY 

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

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

หอ้งพักกอ่นท าการจอง** 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 5 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชําระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิส ์SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Inside, Ocean view, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง 

Suite หรอืสงูขึน้ไป 

2. ตั๋วเครือ่งบนิ 

3. รถรับสง่จากสนามบนิ-ทา่เรอื-สนามบนิ 

4. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

5. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

6. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 

7. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ

8. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืสําราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทัวร ์และรถรับสง่นําเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร

คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การชาํระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาชาํระเต็มจํานวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจํานวนจํากดั 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารชาํระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้

เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง  

4.4 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

หนงัสอืเดนิทางและ

วซีา่ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นการเดนิทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจตอ้งทําวีซ่าเพื่อเขา้-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวาง

แผนการทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืสําราญสว่นใหญ่ใชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ SGD ซึง่สามารถทํารายการผ่านบัตรเครดติ

ทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับตัร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้่านนําเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท 

หากมคีวามจําเป็นทีจ่ะใชจ้่ายมากกวา่นี้ตอ้งแจง้และสําแดงกับเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ขา

เขา้และขาออก โดยการใชจ้่ายบนเรือตอ้งนําเงนิสดขัน้ตํ่า 150 USD (รายละเอียดอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามเสน้ทางและแบรนด์เรือสําราญ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่าวันสุดทา้ย ตอ้ง

ตรวจสอบและทํารายการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ือ้ประกนัการเดนิทาง 

อณุหภมู ิ สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง 

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงใน

แตล่ะวัน ตามเขตน่านน้ําแต่ละประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสอืพมิพป์ระจําวันบนเรอื 

หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ SGD  

อตัราเทยีบ 23 บาท ตอ่ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วนัที ่วนัที ่9 ก.ย. 62: อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 

หากทา่นใชบ้ตัรเครดติในการชาํระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

 

กระแสไฟฟ้า มทีัง้กระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง้แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรปู  

(แนะนําใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  น า้ด ืม่ บนเรอืมน้ํีาดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวดตอ่วนั 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและเวลาเป็นไป

ตามทีเ่รอืกําหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวัน และ หอ้งอาหารเย็น  จะเปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่

17.30-21.00 น ทา่นไมต่อ้งสํารองทีน่ั่งลว่งหนา้ (walk-in open seating)  ** คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ

ในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิม่เตมิบนเรอืสําราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมือ้

อาหารและราคาทีเ่รอืกําหนด 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 

  ลอ่งเรอืส าราญ Genting Dream 
 

https://www.accuweather.com/


 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

 เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนื่องจากวันแรกทีทํ่าการเช็คอนิหนังสอืเดนิทางตัวจรงิ

ของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์การลงเรอื 

 เงนิสด/ บตัรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกนัการเดนิทาง ประกนัอบุตัเิหต ุ

 ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจํ่าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 

 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตา, แวน่กันแดด, รม่, หมวก, ครมีกันแดด และเสือ้คลมุกันหนาว เนื่องจากบนเรอือาจมี

ลมแรง 

 ยาประจําตัว ทีม่รีายละเอยีดกํากบั 

 อปกุรณ์อาบน้ํา ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ํารอง 

 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  

 ชดุวา่ยน้ํา 

สิง่ทีไ่ม่อนุญาตให้

น าข ึน้และลงเรอื 

 ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

 ตัวสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน้ 

 เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว ์

 อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย  การแต่งกายทัง้ชายหญงิสามารถแต่งตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวันและที่ท่าเรอืเพื่อร่วม

โปรแกรมทรปิกบัทางเรอืทีไ่ดทํ้ารายการจองไว ้

 หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรอืถอืเป็นการเชญิทาน

อาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความรว่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   

smart casual หรอืกึง่ทางการได ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะ 

2. ไดร้ับ Cruise Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

 
3. นําสัมภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผ่านพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิป้าย   Luggage Tag 

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทุกทา่น หรอืท่านทีส่ะดวกจะถอืกระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถ

ทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

4. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการเดนิทางออก โดยสารเครือ่งบนิ 

(กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

5. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์หอ้งพักทา่นรดูกับ

เครือ่งบนัทกึ เพือ่ยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินี ้ของเรอืสําราญ 

6. สามารถไปทีห่อ้งพักของท่านไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบุฟเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืสําราญ กรุณาศกึษาจุดซอ้ม

อพยพหนภียัฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

7. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนีภัย หรอื Muster Drill จะมสีัญญาณดังขึน้ ใหไ้ป

ตามจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แต่

กรณี 

 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชาํระคา่ใชจ้า่ย ที ่Reception เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอดคา่ใชจ้า่ยที่

ใชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถชาํระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ 

**กรณีชาํระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืกําหนด** 

2. กอ่นวันสดุทา้ยทีเ่รอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลาทีร่ับ

หนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอื

จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อตัราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกบัเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเชค็ราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กบัเจา้หนา้ทีบ่นเรอื 

(สญัญาณบางพืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 

 

 



 

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  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. 

 

 

กรณีทีท่่านเลอืกใช ้ Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสัญญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศที่
เดนิทาง โดยวันปกตเิรือจะล่องใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ําสากลจะไม่
สามารถใชง้านในลักษณะนีไ้ด ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




