
 

 

  PKG Superb Cruise Genting Dream

 

 

 



 

 

สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี(มาเลเซยี)-สิงคโปร์ 2 วัน 1 คืน 

โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

ความพิเศษของรายการ 

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่าน้ัน!! 

ราคานี้รวม  ตั๋วเครื่องบิน SINGAPORE AIRLINES ไป/กลับ + น้ําหนักกระเป๋า 10 กก./ภาษสีนามบนิ  + หอ้งพักบนเรือ 1 คืนตามชนดิห้องทีเ่ลือก   

ราคานี้ไม่รวม  * ไม่รวมค่าภาษีท่าเรอืท่านละ 1,900 บาทชําระพร้อมค่าทัวร ์

* ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 01 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 04 ต่อคนต่อคืน 

สําหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชําระตอน CHECK OUT  

 

พีเรียดเดินทาง :  

 

4-7 ส.ค. 40 1-2 ก.ย. 40 6-9 ต.ค. 40 

 

วันแรก กรุงเทพฯ ‚ สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )   

06.10 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.23  น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน เที่ยวบินท่ี SQ 973 มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ 

13.13 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มี

การจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่ง  

 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

  ลูกค้าเดินทางสู่ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER ไม่รวมในค่าบริการ 61 Marina Coastal Drive,  

  สิงคโปร์ 018947 

 

...... น. เข้าเช็คอิน REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center จากนั้นนําท่านเช็คอินขึ้นเรือสําราญ Genting Dream  

เรือสําราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้นและนําลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความ

สูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจํานวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพัก

แบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว 

ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว 

 



 

 

*** ก่อนเวลาเรือสําราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือ

สากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่กําหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน***  

 

..... น. ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ําสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร 

บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทําการจองรอบโต๊ะที่

Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 4) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลําเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือ

ล่องออกสู่น่านนํ้าสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย ) 

 *** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.*** 

  ** ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ ** 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสําราญ 

 

** ห้องอาหาร Dream Dining 

      (walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 และ ชั้น 6 ของเรือ 

 

 

 ***  ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 

 



 

 

วันที่สอง ท่าเรือ ปีนัง ประเทศ มาเลย์เซีย   

 

07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 

        กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการ NAVIGATOR) 

11.10 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ ปีนังประเทศมาเลเซีย สําหรับท่านที่ทํา การจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้ง

เวลาออกจากเรือและสถานท่ีนัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 

1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ ปีนังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุก

กับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดท้ังวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่

ละวันท่ีห้องพักของท่าน 

 

กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM 

https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/ 

 

ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR PENANG เริ่มต้นที่ 30 SGD / pax 

 https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-

penang-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx 

 

 *** ลูกค้าต้องมาขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.3 ช.ม. *** 

 

00.10 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือปีนังประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร  Cruise 

Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 15.00 หรือ 00.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สาม  ท่าเรือ ลังกาวี ประเทศ มาเลย์เซีย   

 

07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 

        กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการ NAVIGATOR) 

05.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย สําหรับท่านที่ทําการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงาน

จะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือ

จอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ ลังกาวีจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือ

สามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดท้ังวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่าน

จะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

 

กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM 

https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/ 

 

 

https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-penang-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-penang-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/


 

 

ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR LANGKAWI เริ่มต้นท่ี 30 SGD / pax 

 https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-langkawi-

excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi 

 

 *** ลูกค้าต้องมาขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.3 ช.ม. *** 

 

13.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือลังกาวีประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้  ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร  

Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 15.00 หรือ 00.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

  เรือจะมีใบแจ้ง สถานท่ีและเวลาท่ีห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน 

00.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนํากระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้อง

เพื่อให้พนักงานนําลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจําเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)  ** ถ้าท่าน

ใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จําเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก ** 

 

วันที่สี ่ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )  - (อิสระท่องเที่ยวตามอัธนาศัย ) ชมเมืองสิงคโปร์ - 

กรุงเทพฯ 

 

07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสําราญ 

11.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์  หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น  

  ** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 

..........น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

พิเศษ !! แวะชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่า

อากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport 

Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็น

ทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง 

ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ําสมัยในแบบสถาปัตยกรรม

สัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ 

Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION 

Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE 

JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ท้ังหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 

ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ําตกยักษ์ 

(Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ําไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ําวนขนาดใหญ่ด้านล่าง 

https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-langkawi-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-langkawi-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi


 

 

18.40 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี SQ978 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

20.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

******************************************************** 

*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น *** 

ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจ้าที่เรือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว 

 

“มากกว่าความชํานาญ คือ การให้บรกิารด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้น

ของภาษีน้ํามันของสายบิน 

กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจํานวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 13 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 

 

 

 

        

 

                                            Inside                               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 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

สําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** จากราคาในตาราง 

 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ ราคาทารก 

ต่ํากว่า 0 ขวบ 

พักเดี่ยวเพิ่มท่าน

ละ 

ห้อง INTERIOR 

ISS/ISA 

ไม่มีหน้าต่าง 

ห้ อ ง  BALCONY 

มีระเบียง 

BSS / BSA 

มีหน้าต่าง 

 

SQ973 

0940-1300 

//// 

SQ978 

1840-2000 

4-7 ส.ค. 40 15,999.- 

+1,900 

16,999.-+1,900 9,500.- 8,900.- 

1-2 ก.ย. 40 15,999.- 

+1,900 

16,999.-+1,900 9,500.- 8,900.- 

6-9 ต.ค. 40 15,999.- 

+1,900 

16,999.-+1,900 9,500.- 8,900.- 

 

ราคานี้ไม่รวม  * ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาทชําระพร้อมค่าทัวร์ 

* ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 01 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 04 ต่อคนต่อคืน 

สําหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชําระตอน CHECK OUT  

 

**** โปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก **** 

*** เข้าพักเป็นท่านที่ 1-2* ในห้องราคาเท่าราคาผู้ใหญ่ *** 

**สําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

 

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

เงื่อนไขการจอง มัดจําท่านละ 7,000 บาท 

*** เมื่อชําระค่ามัดจําแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

พร้อมส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

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


 

 

***ขอความกรุณาส่งสําเนาพาสปอร์ตและชําระมัดจําภายใน 02 ช.ม. หลังจากทําการจอง เนื่องจาก

เป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเรื่องกําหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ*** 

 

อัตรานี้รวม   

 ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  

 ห้องพักบนเรือสําราญ 1 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ทําการชําระเงิน) 

 อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), 

 กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.  

 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทาง

เท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรบัเงนิในการเบิก) 

 

อัตรานี้ไม่รวม   

 ราคานี้ไม่รวม  * ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาทชําระพร้อมค่าทัวร์ 

 * ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 01 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ 

SGD 04 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชําระตอน CHECK OUT  

 ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

 ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญเพิ่มเติมที่ไม่รวมใน PKG เรือสําราญ 

 ค่า WIFI บนเรือ เริ่มต้นท่ีคืนละ 17 SGD 

 อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.  

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์  

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี **** 



 

 

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจาก

ค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 

 

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้ น ถ้า

กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ

ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 

 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง 

 

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไ ว้

แล้วทั้งหมด 

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 

 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 0 หน้า 

 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 

2. สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 

2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ

กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองหรือขึ้นเรือ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ

นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 

หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 

 

 

 



 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ล่องเรือสําราญ Genting Dream 

ศุลกากร ประเทศสิงคโปร์ อนุญาต ให้นํา บุหรี่ 1 ซอง/ท่าน และสุรา 1 ลิตร / ท่าน เข้าประเทศ และไม่อนุญาตให้นําหมาก

ฝรั่งเข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดทันที  และห้ามนําสิ่งของผิดกฎหมายเข้าประเทศมีบทลงโทษที่

แรงมาก 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือสําราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล  SGD  ซึ่งสามารถทํารายการผ่านบัตรเครดิตที่ได้

ลงทะเบียนเช่ือมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 

อุณหภูมิ กรุณาเช็คกับเจ้าที่อีกครั้งหนึ่ง หรือที่ www.cnn.com/weather  หรือที่ กรมอุตุวิทยา 00-1772010 

เวลาท้องถิ่น     เวลาบนเรือจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ตามเขต

น่านน้ําแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจําวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ 

(เวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง) 

สกุลเงิน   อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 03.00=1 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าร์  ท่านสามารถแลกเงินได้ที่แหล่งแลกเงินทั่วไป 

หรือแลกได้ที่สนามบิน 

กระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟ้าเหมือนกับไทยคือประมาณ000-020 โวลต์ เต้าเสียบปลั๊ก มีทั้งแบบ 1ขาแบน,2-ขาแบน ดั้ง

นั้นควรเตรียม หัวปลั๊กหรืออะแดปเตอร์ซึ่งเป็นแบบหัวใหญ่(Travel Universal Adaptir) 

ทีมีขายอยู่ตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรือสําราญส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้ําด่ืม บนเรือมีบริการน้ําดื่มให้ในห้องพักฟรี 0 ขวด/วัน 

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามที่เรือ

กําหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น ค่ําจนถึงดึกให้บริการ สับเปลี่ยนกันตามมื้ออาหารตลอดทั้งวัน 

หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่จะมีระบุไว้ใน cruise card ของ

ทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ ห้องโรงละครหลัก ท่านที่ทานอาหาร

รอบแรกจะได้ชมการแสดงรอบแรกและทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 

** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษทลูกค้าต้องทําการจองเพิ่มเติมบนเรือสําราญ ค่าใช้จ่าย

เป็นไปตามมื้ออาหารและราคาที่เรือกําหนด 

สิ่งที่ต้องเตรียม  ยาประจําตัว สําหรับท่านที่มีโรคปะจํา ควรนํายาติดตัวไปด้วย สําหรับยาสามัญ หัวหน้าทัวร์จะเตรียมไป

ให้บริการ 

 อปุกรณ์อาบนํ้า ของใช้ส่วนตัว,ชุดว่านน้ําสําหรับท่านที่จะเล่นน้ํา   

 Universal adaptor, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 การเตีรยมกล้อง ควรเตรียมกล้องและอุปกรณ์ต่างๆไปให้พอเพียง เพราะที่ต่างประเทสราคาแพง หรือ

คุณภาพไม่ดี 

http://www.cnn.com/weather


 

 

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นําขึ้น

และลงเรือ 

 ทางเรือใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 Power Bank นําใส่กระเป๋าพกพาเท่าน้ัน ห้ามนําโหลดลงกระเป๋าเดินทาง 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งที่มี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 

เครื่องแต่งกาย  หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ําที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทานอาหาร

เหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยหรือ

กึ่งทางการได้ 

 เสื้อผ้าที่เตรียมไว้สําหรับเดินทาง ควรเตรียมเสื้อผ้าสบายๆรองเท้าสวมใส่สบาย แว่นกันแดด ร่มพับประ

เปาเดินทางน้ําหนักไม่ควรเกิน 00 กิโลกรัมต่อ1 ท่าน หากน้ําหนักเกินกว่าที่กะหนดไว้ ทางสายการบินจะ

เรียกเก็บค่าน้ําหนักเพิ่มประมานกิโลกรัมละ 200-300 บาท ควรตรวจดูป้ายชื่อทุกครั้ง เนื่องจากการส่ง

กระเป๋าไปตามห้องพักจะดูป้ายผูกกระเป๋าเป็นหลัก 

 

ขั้นตอนการขึ้น–ลง เรือสําราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก นําพาสปอร์ต เช็คอินได้ท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจห้องพัก 

ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 

หากกรณีการ์ดสูญหายกรุณาติดต่อแจ้งทาง Reception 

2. นําสัมภาระ ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางเรือลําเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน 

หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถทําได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการลําเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. นําพาสปอร์ต ใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมนําการ์ดห้องพักท่านรูดกับเครื่องบันทึก  

เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสําราญ 

5. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีท่ีขึ้นเรือสําราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนีภัยฉุกเฉิน

ที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทาง จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตามจุดที่ระบุไว้ใน Cruise Card โดย

เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพท่ีมีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป 

 

 



 

 

ขั้นตอนการชําระค่าใช้จ่าย และรับพาสปอร์ตคืน 

 

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง นําคีย์การ์ดห้องพักของท่าน แจ้งชําระค่าใช้จ่าย ที่ Reception จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป

ทั้งหมดซึ่ง ท่านสามารถชําระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 

**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือกําหนด** 

 

1. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือสําราญจะเทียบท่า จท่านสามารถแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับ

หนังสือเดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite 

ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอื่นได้ 

สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพื้นที่อาจไม่

เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 

 

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 prime 

speeds. 

- Allows 2 devices simultaneously for 

the whole voyage. 

- E-mail 

- Chat 

- Social media 

- Light media streaming 

2 Nights SGD58 

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. 

 

  

กรณีท่ีท่านเลือกใช ้Pocket wifi หรือซิมที่ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศที่เดินทาง โดยวันปกติ

เรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านนํ้าสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได้ 
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