
 

Superb Cruise Genting Dream 

สิงคโปร์-เกาะเรดัง-แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืน (นอนสิงคโปร์ 1 คืน+เรือ 1 คืน) 

โดยสายการบนิ SCOOT (TR) ขาไป / กลบัโดยเรือ(ท่าเรือแหลมฉบัง) 

 
 

 



 

ความพิเศษของรายการ 

⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น ้าหนักกระเป๋า 00 กก. (ไม่รวมอาหาร) 

⧫ รถโค้ชรับสนามบิน - ส่งท่าเรือ - CITY TOUR SINGAPORE  + นอนและเท่ียวสิงคโปร์ 

⧫ มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอ้านวยความสะดวก  

⧫ รวมประกันภัยการเดินทาง 

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั น!! 

 

Day Destination Arrival departure 

Sun Singapore - 5pm 

Mon Redang Island 10am 6pm 

Tue Ko Samui 
9am 

(8am) 
6pm 

(5pm) 

Wed Bangkok 
9am 

(8am) 
8pm 

(7pm) 

 

ราคานีไ้มร่วม คา่ภาษทีา่เรอื 1,900 บาทตอ่ทา่น ชําระพรอ้มคา่ทวัร ์

และไมร่วมคา่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony 

และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป  

พเีรยีดเดนิทาง : 11-15 เม.ย 62 (ชว่งวนัหยดุสงกรานต)์ 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - Singapore 

14.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง ประต ู5 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Scoot Airline โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

17.00 น. เหนิฟ้าสู ่สงิคโปร ์โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR86   

(ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

20.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง

สงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึง่  

 (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

 จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรอืเทยีบเทา่ 3  ดาว++ 

(บรกิารนํา้ด ืม่ / WIFI ทีห่อ้งพกัและรวมอาหารเชา้แบบ ABF) 

 

วันที่สอง CITY TOUR - Garden by the bay - Marina bay sands - (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )   

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. จากน ัน้นําทา่น ชมเมอืงสงิคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวตัศิาสตรจ์ากไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ลอ้มรอบดว้ย 

ทําเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ผา่นชม อาคารรฐัสภาเกา่ “Old Parliament House” 



 

ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก 

ผา่นชม “Elephant Statue” รปูปั้นชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบ

ใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสัมพันธไมตรกีับประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้

แรกนําทา่น ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หัน

หนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีัศนยีภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่

ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรยีน ชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน้ํ่าสงิคโปร ์ 

 จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY อสิระใหท้า่นไดช้มการ

จัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้า

เชือ่มต่อกับ Super tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ําหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ 

(ไมร่วมคา่ข ึน้ลฟิตส์าํหรบั Super Tree 8 SGD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากน ัน้อสิระทา่นที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญท่ีสุ่ดในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบ

ไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 

ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์29 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยู่

บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พารค์นี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มพีื้นทีก่วา้งขวางกว่า 

12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. บนสวนไดร้ับการตกแตง่อยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ ่

250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์

แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่หรหูราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ย

เกมการพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเที่ยวสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนัน

มากกวา่ 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคารา่ และไฮโลว ์และตู ้

พนันหยอดเหรยีญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้

สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

 

นําคณะเดนิทางสูท่า่เรอื MARINA BAY CRUISE CENTER 

61 Marina Coastal Drive, สงิคโปร ์018947 

 

13.00  น. นําคณะทา่น REGISTER ณ. ทา่เรอื Marina Bay Cruise Center จากนัน้นําทา่นเช็คอนิขึน้เรอืสําราญ 

Genting Dream เรอืสําราญในตระกลูของ Dream Cruise สรา้งขึน้ และนําลงทะเลลอ่งใน ปี 2016 มคีวาม

ใหญ่โตถงึ 150,659 ตัน มคีวามสงูถงึ 19 ชัน้และจผุูโ้ดยสารทัง้หมด 3,352 คนและลูกเรอือกี 2,016 คน มี

จํานวนหอ้งพักทัง้หมด 1,674 หอ้ง และหอ้งพักแบบสวที 142 หอ้ง เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้

OPTIONAL TOUR 

หากตอ้งการชม 2 โดมเพิม่ 28 SGD หรอื 700 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

Flower Dome จะเป็นทีจ่ัดแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้น

ชืน้แถบเมดเิตอร์เรเนียน มตีน้ไมด้ัดยักษ์และปาลม์ขวด

มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถงึมสีวนจิว๋น่ารักๆ ใหเ้ราดู

อกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปน่ังอา่นหนังสอื น่ังเลน่ชลิๆ เพราะ

ในเรือนกระจกจะตดิแอร์ใหอ้ากาศเย็นสบาย และมกีลิน่

หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

 

Cloud Forest จะมน้ํีาตกจําลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ย

พันธุ์พืชและพันธุ์ไมใ้นเขตป่าดบิชืน้มากมาย ในโดมจะ

ออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลฟิตไ์ปชัน้บนสดุ

แลว้เดนิไลล่งมาจนถงึชัน้ลา่งทีเ่ป็นป่าหมอกสวยงามมาก 

 



 

ในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแลว้ ยังมาพรอ้มกับความบันเทงิและรา้นอาหาร

มากมายใหค้ณุไดล้ิม้ลองแบบนับไมถ่ว้นเลยทเีดยีว 

 

*** กอ่นเวลาเรอืสําราญออกจากทา่ขอเชญิทกุทา่นรว่มกจิกรรมซอ้มจดุรวมพลกรณีฉุกเฉนิ 

„Muster Drill‟ ซึง่เป็นหนึง่ในกฎการเดนิเรอืสากลโดยเมือ่มปีระกาศจากทางเรอืใหท้กุทา่นไปยงัจดุ

รวมพลตามทีก่าํหนดไวบ้นบตัรขึน้เรอื (SeaPass) ของทา่น***  

 
17.00  น. เรอืออกเดนิทางสูน่า่นนํา้สากล มุง่สูป่ระเทศมาเลเซยี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลัก จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบัตร Cruise Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทานที่
หอ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิไดต้ามอธัยาศัย หลังจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชว ์หลั ก (ท่ านที่จ ะชมโชว์
จะตอ้งทําการจองรอบโต๊ะทีB่ox Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั่วทัง้ลําเรอื 
และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลงัจากเรอืลอ่งออกสูน่า่นนํา้สากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษจีะเปิดใหบ้รกิาร
รวมท ัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย ) Casino ใหบ้รกิารหลงั 24.00 น. 
*ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้าม หอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี*้ 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ต ัง้อยู ่บนช ัน้ 16 ของเรอืสําราญ 
 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 
ของเรอื 

 

 ชมการแสดงโชวท์ ีห่อ้งโชวห์ลกัช ัน้ 7 ซึง่จะโชวส์องรอบดว้ยกนัคอื 20.00 น. และ 22.00 น. 

 

 

 



 

วันที่สาม ท่าเรือ เรดัง ประเทศ มาเลย์เซีย   

 

07.30 น. - 09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ 

 กจิกรรมตา่งๆของเรอื ตามอธัยาศัย (กจิกรรมตามทีร่ะบใุนรายการ NAVIGATOR) 

10.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื เรดงัประเทศมาเลเซยี  

 เรอืสําราญจะจอดที ่เรดัง ประเทศมาเลเซยี ทกุทา่นสามารถเลอืกโปรแกรมอสิระโดยทัวรส์ว่นใหญ่ทีเ่กาะเรดัง 

จะเป็นกจิกรรมดําน้ํา ซึง่จะจัดไว ้ใหลู้กคา้ไดเ้ลอืกใชบ้รกิารเพิม่เตมิได ้ลูกคา้สามารถซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังได ้

โดยตดิตอ่ทีโ่ตะ๊ Shore Excursion ชัน้ 6 กลางลําเรอื 

 ** ตวัอยา่ง ทวัรเ์รดงั จะเป็นทัวรพ์าไป Scuba Driving แบบไมล่กึพาไปดําน้ําในจดุทีป่ะการังสวยทีส่ดุใน 

เกาะเรดังและเหมาะสําหรับท่านที่ฝึกหรือเพิง่จะดําน้ําระยะเวลาในการดําน้ํา 2 ชั่วโมง ซึง่จะมีอุปกรณ์ 

ใหบ้รกิารรวมถงึวดีโีอแนะนําและเตรยีมตัวกอ่นลงดําน้ํา (ทา่นจะตอ้งแน่ใจวา่สขุภาพทา่นแข็งแรงพรอ้มที ่จะ

รว่มกจิกรรมดําน้ําทัวรน์ี้ไมเ่หมาะสําหรับสตรมีคีรรภ ์และเด็กอายุตํ่ากวา่ 8 ปี เด็กอายรุะหวา่ง 8-11 ปีตอ้ง อยู่

ในความดแูลของผูป้กครอง) ** หรอื 
  1. ทา่นสามารถอยูแ่ละพักผ่อนอยา่งอสิระบนเรอืสําราญไดห้อ้งพัก ทางเรอืมกีจิกรรมและ รา้นอาหารตา่งๆบน

เรอืเปิดใหบ้รกิาร ตามปกต ิ 

 2. ท่านใดสะดวกลงไปเดนิเล่นแถวท่าเรอืเรดังก็สามารถทําไดเ้นื่องจากตรงจุดทีเ่รอืจอดจะม ีชายหาดและ

รา้นคา้ตา่งๆใหเ้ดนิไดท้างเรอืสําราญจะมเีรอืเล็กใหบ้รกิารวิง่ ไป-กลับ ทกุๆ 30 นาท ีตลอดทัง้วัน แนะนําเวลา 

กลับมาทีเ่รอื อยา่งชา้ เวลา 16.00 น. เพือ่ทีท่กุทา่นจะพรอ้มทีจ่ะรับประทานอาหารเย็น 

 *ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้าม หอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี*้ 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ต ัง้อยู ่บนช ัน้ 16 ของเรอืสําราญ 

 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 

      (walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ต ัง้อยูท่ ีช่ ัน้ 7 และ ช ัน้ 

8 ของเรอื 

 

 ** ชมการแสดงโชวท์ ีห่อ้งโชวห์ลกัช ัน้ 7 ซึง่จะโชวส์องรอบดว้ยกนัคอื 20.00 น. และ 22.00 น. ** 

 

18.00 น.  เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื REDANG ประเทศมาเลเซยี ทา่นสามารถทานอาหารเย็นได ้ณ หอ้งอาหาร

หลกัทีแ่สดงอยูใ่นบตัร  Cruise Card ของทา่นตามเวลาจองของทา่นวา่จะเป็นรอบ 17.00 หรอื 

20.00 น. หลงัจากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วันที่สี ่ ท่าเรือเกาะสมุย ประเทศไทย 

 

07.30 น. - 09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ 

 กจิกรรมตา่งๆของเรอื ตามอธัยาศัย (กจิกรรมตามทีร่ะบใุนรายการ NAVIGATOR) 

 

09.00 น. เรือจอดเทียบท่าเรือเกาะสมุย ประเทศไทย อีกหนึ่งจุดหมายปลายที่มีของขายมากมายและเต็ม ไปดว้ย

นักท่องเทีย่วแบบแบ็ค สําหรับท่านทีทํ่าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ 

สถานทีนั่ดพบบนเรอื สว่นท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั่วโมง  

ทา่นใดสะดวกลงไปเดนิเลน่แถวทา่เรอืเกาะสมยุ ก็สามารถทําไดแ้ตท่างเราแนะนําใหซ้ือ้ทัวรก์ับ ทางเรอืในทา่

นี้ เรอืแนะนําเวลากลับมาทีเ่รอื อย่างชา้ 1 ชั่วโมง กอ่นเรอืออก เพือ่ทีท่กุทา่นจะพรอ้มทีจ่ะรับประทานอาหาร

เย็น 

  *ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้าม หอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี*้ 



 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ต ัง้อยู ่บนช ัน้ 16 ของเรอืสําราญ 

 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 

      (walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ต ัง้อยูท่ ีช่ ัน้ 7 และ ช ัน้ 

8 ของเรอื 

 

 **  ชมการแสดงโชวท์ ีห่อ้งโชวห์ลกัช ัน้ 7 ซึง่จะโชวส์องรอบดว้ยกนัคอื 20.00 น. และ 22.00 น. ** 

 

17.00 น.  เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืเกาะสมยุ ประเทศไทย ทา่นสามารถทานอาหารเย็นได ้ณ หอ้งอาหารหลกัที่

แสดงอยูใ่นบตัร  Cruise Card ของทา่นตามเวลาจองของทา่นวา่จะเป็นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. 

หลงัจากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

22.00 น.  เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํากระเป๋าเดนิทางของทา่น

วางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานนําลงไปทีท่่าเรอืในวันรุ่งขึน้ (สิง่ของทีท่่านจําเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวันใหท้่าน

แยกใสใ่นกระเป๋าถอื)** ถา้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไม่จําเป็นตอ้งวางไวท้ี่

หนา้หอ้งพัก ** 

 

วันทีห่้า  ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย - กรุงเทพฯ 

07.30 น. - 08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ 

09.00 น. ถงึทา่เรอืแหลมฉบัง /กรงุเทพฯ ประเทศไทยหลังจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผ่าน พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

รับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน้  

** กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

 

10.00 น. ทมีงานทวัรท์ ีป่ระเทศไทย รอรบัทกุทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ  มรีถโคช้บรกิาร 

12.00 น. เดนิทางกลบัถงึ ปั๊ม ปตท. ถนนวภิาวดรีงัสติ กรุงเทพฯ ตรงขา้ม ม. หอการคา้ โดยสวสัดภิาพ พรอ้ม

ความประทบัใจ 

 

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

*** หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีาย ุเหลอื ไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน นบัถงึวนัเดนิทางกลบั เทา่น ัน้ *** 

ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการขึน้โดยเจา้ทีเ่รอื ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้โดยเฉพาะ พาสปอรต์ตา่งดา้ว 

“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่น

ราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิกรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจีาํนวน ***ผูเ้ดนิทาง 

10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

 กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 
สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

จากราคาในตาราง 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่ทา่นละ ราคาทารก 

ตํา่กวา่ 2 
ขวบ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ทา่น

ละ 
หอ้ง 

INTERIOR 
ISS/ISA 

ไมม่หีนา้ตา่ง 

หอ้ง 
OCEAN 
VIEW 

OSS/OSA 
มหีนา้ตา่ง 

หอ้ง 
BALCONY มี

ระเบยีง 
 BSS / BSA 
มหีนา้ตา่ง 

TR869 
// 

CRUISE 

11-15  
APR 
2020 

16,555 
+1,900.- 

17,999 
+1,900.- 

19,999 
+1,900.- 

7,900 8,900 

 

ราคานีไ้มร่วม คา่ภาษทีา่เรอื 1,900 บาทตอ่ทา่น ชําระพรอ้มคา่ทวัร ์

 และไมร่วมคา่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป  

ไมข่ ึน้รถโคช้ ขากลบั กรงุเทพฯ-แหลมฉบงั ลด 500 บาท 

**** โปรแกรมนีไ้มม่รีาคาเด็ก **** 

*** เขา้พกัเป็นทา่นที ่3-4* ในหอ้งราคาเทา่ราคาผูใ้หญ ่*** 

** หอ้ง OCEAN VIEW  พกัไดไ้มเ่กนิ หอ้งละ 2 ทา่น ** 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

เง ือ่นไขการจอง มดัจําทา่นละ 5,000 บาท 
*** เมือ่ชําระคา่มดัจาํแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

***ขอความกรณุาสง่สําเนาพาสปอรต์และชําระมดัจําภายใน 24 ช.ม. 
หลงัจากทาํการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวดเรือ่ง

กําหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 



 

อตัรานีร้วม   

 รวมทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถแลว้ 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรงุเทพฯ–สงิคโปร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุป๊)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการ  
 หอ้งพักบนเรอืสําราญ 3 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชาํระเงนิ) + โรงแรมทีส่งิคโปร ์1 คนื 
 อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), 
 กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ ทีไ่มม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวนั

เดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 ไมร่วมคา่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื สําหรบัหอ้ง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื สําหรบัหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป  

 คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

 ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจของลกูคา้ 
 คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืสําราญเพิม่เตมิทีไ่มร่วมใน PKG เรอืสําราญ 
 คา่ WIFI บนเรอื เริม่ตน้ทีค่นิละ 19 SGD 
 อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ (คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใด 
ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บั
ทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

7.  



 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีนักําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. สําหรับเด็กอายตํุา่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม ่ 

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงหรอืขึน้เรอื 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ ลอ่งเรอืสําราญ Genting Dream 

ศลุกากร ประเทศสงิคโปร ์อนุญาต ใหนํ้า บหุรี ่1 ซอง/ทา่น และสรุา 1 ลติร / ทา่น เขา้ประเทศ และ

ไมอ่นุญาตใหนํ้าหมากฝร ัง่เขา้ประเทศ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบจะถกูยดึทันท ี และหา้มนํา

สิง่ของผดิกฎหมายเขา้ประเทศมบีทลงโทษทีแ่รงมาก 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ SGD  ซึง่สามารถทํารายการผา่นบตัรเครดติที่

ไดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับตัร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

อณุหภมู ิ กรณุาเชค็กบัเจา้ทีอ่กีครัง้หนึง่ หรอืที ่www.cnn.com/weather  หรอืที ่กรมอตุวุทิยา 02-3994012 

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงในแตล่ะวนั 

ตามเขตน่านน้ําแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสอืพมิพป์ระจําวันบนเรอื หรอื

ประกาศจากทางเรอื (เวลาทอ้งถิน่ของสงิคโปรเ์ร็วกวา่ประเทศไทย1ชัว่โมง) 

สกลุเงนิ   อตัราแลกเปลีย่นประมาณ 25.00=1 เหรยีญสงิคโปรด์อลลา่ร ์ ทา่นสามารถแลกเงนิไดท้ีแ่หลง่แลก
เงนิทั่วไป หรอืแลกไดท้ีส่นามบนิ 

กระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟ้าเหมอืนกับไทยคอืประมาณ220-240 โวลต ์เตา้เสยีบปลั๊ก มทีัง้แบบ 3ขาแบน,2-

ขาแบน ดัง้นัน้ควรเตรยีม หัวปลั๊กหรอือะแดปเตอรซ์ ึง่เป็นแบบหัวใหญ(่Travel Universal Adaptir) 

ทมีขีายอยูต่ามรา้นอปุกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  นํา้ด ืม่ บนเรอืมบีรกิารน้ําดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด/วัน 

http://www.cnn.com/weather


 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและเวลาเป็นไป

ตามทีเ่รอืกําหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวนั เย็น คํา่จนถงึดกึใหบ้รกิาร สบัเปลีย่นกนัตาม

มือ้อาหารตลอดทัง้วัน หรอืมือ้อาหารเย็นทา่นอาจเลอืกรับประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอาหาร

หลักทีจ่ะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์บัการชมการ

แสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ทา่นทีท่านอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหาร

รอบสองชมการแสดงรอบหลัง 

** คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิม่เตมิบนเรอืสําราญ 

คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืกําหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ยาประจําตัว สําหรับทา่นทีม่โีรคปะจํา ควรนํายาตดิตัวไปดว้ย สําหรับยาสามัญ หัวหนา้ทัวรจ์ะ

เตรยีมไปใหบ้รกิาร 

 อปกุรณ์อาบน้ํา ของใชส้ว่นตัว,ชดุวา่นน้ําสําหรับทา่นทีจ่ะเลน่น้ํา   

 Universal adaptor, สายชารท์โทรศัพท ์

 การเตรียมกลอ้ง ควรเตรยีมกลอ้งและอปุกรณ์ตา่งๆไปใหพ้อเพยีง เพราะทีต่า่งประเทสราคา

แพง หรอืคณุภาพไมด่ ี

สิง่ทีไ่มอ่นญุาตให้

นําข ึน้และลงเรอื 

 ทางเรอืใชม้าตรการตามหลักเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

 Power Bank นําใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน้ หา้มนําโหลดลงกระเป๋าเดนิทาง 

 เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว ์

 อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย  หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการเชญิทาน

อาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรอืจงึขอความรว่มมอืทา่นแตง่กายให ้

สภุาพเรยีบรอ้ยหรอืกึง่ทางการได ้

 เสือ้ผา้ทีเ่ตรยีมไวส้ําหรับเดนิทาง ควรเตรยีมเสือ้ผา้สบายๆรองเทา้สวมใสส่บาย แวน่กันแดด รม่

พับประเปาเดนิทางน้ําหนักไมค่วรเกนิ 20 กโิลกรัมตอ่1 ทา่น หากน้ําหนักเกนิกวา่ทีก่ะหนดไว ้

ทางสายการบนิจะเรยีกเก็บคา่น้ําหนักเพิม่ประมานกโิลกรัมละ 400-500 บาท ควรตรวจดปู้าย

ชือ่ทกุครัง้ เนือ่งจากการสง่กระเป๋าไปตามหอ้งพักจะดปู้ายผกูกระเป๋าเป็นหลัก 

 

 
 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืสําราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะไดรั้บ Cruise Card ทีจ่ะใช ้

แทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

 



 

หากกรณีการด์สูญหายกรณุาตดิตอ่แจง้ทาง Reception 

2. นําสมัภาระ ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางทีส่นามบนิ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้ง

สว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอืกระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการ

ลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. นําพาสปอรต์ ใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการเดนิทางออก โดยสาร 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวนัเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์หอ้งพักทา่นรดูกบั

เครือ่งบนัทกึ เพือ่ยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินี ้ของเรอืสําราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืสําราญ กรณุาศกึษาจดุซอ้ม

อพยพหนภียัฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทาง จะมกีารซอ้มอพยพหนีภยั หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดังขึน้ ใหไ้ปตามจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise 

Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีบัผูพั้กในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

ข ัน้ตอนการชําระคา่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําคยีก์ารด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชาํระคา่ใชจ้า่ย ที ่Reception จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอด

คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมดซึง่ ทา่นสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ 

**กรณีชาํระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืกําหนด** 

 

2. กอ่นวนัสดุทา้ยทีเ่รอืสําราญจะเทยีบทา่ จทา่นสามารถแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและ

เวลาทีรั่บหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอืจะม ีWIFI 
แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อตัราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกบัเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเชค็ราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กับเจา้หนา้ทีบ่นเรอื (สญัญาณบาง
พืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 
  

กรณีทีท่า่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศที่
เดนิทาง โดยวนัปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวนัทีเ่รอืลอ่งน่านน้ําสากลจะไมส่ามารถ
ใชง้านในลักษณะนีไ้ด ้
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