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Superb Cruise ! Genting Dream  
สงิคโปร-์ปีนัง-ลงักาว(ีมาเลเซยี)-สงิคโปร ์4 วัน 3 คนื 

โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

 

ความพเิศษของรายการ 
⧫ รวมตัว๋เครือ่งบนิไป/กลับแลว้ น ้าหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) 
⧫ รถโคช้รับ/สง่สนามบนิ –ทา่เรอื – CITY TOUR SINGAPORE  

⧫ มไีกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัรด์แูลอ านวยความสะดวก ⧫ รวมประกนัภัยการเดนิทาง  

 โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
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ราคานีไ้มร่วม คา่ภาษีทา่เรอื/ทปิไกดท์อ้งถิน่/คนขับ 2,550 บาทตอ่ทา่น 

ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงกอ่นขึน้เครือ่ง และไมร่วมคา่ทปิ (GRATUITY ON 
BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ 

SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป  
 

พเีรยีดเดนิทาง : 
 

6-9 ม.ค. 62 3-6 ม.ีค. 62 31 ม.ีค-3 เม.ย.62 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– (ท่าเรือ มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์)   

 
04.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
07.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL100 
11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง

สิงคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งท่ึง (เวลาทอ้งถ่ินเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เท่ียง **อิสระอาหารท่ีท่ีสนามบิน  CHANGI ตามอธัยาศยั** 
  น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER 

61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร ์018947 
13.00 น. น าคณะท่าน REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center  จากนั้นน าทา่นเช็คอินขึ้นเรือส าราญ 

Genting Dream  เรือส าราญในตระกูลของ Dream Cruise สรา้งขึ้นและน าลงทะเลลอ่งใน ปี 2016 มีความ
ใหญโ่ตถึง 150,659 ตนั มีความสูงถึง 19 ช ัน้และจุผูโ้ดยสารท ัง้หมด 3,352  
คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจ านวนหอ้งพกัท ัง้หมด 1,674 หอ้งและ หอ้งพกัแบบสวีท 142 หอ้ง เพ่ือให ้
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกระดบันอกจากความใหญแ่ละความจุแบบอลงัการแลว้ ยงัมาพรอ้มกบั
ความบนัเทิงและรา้นอาหารมากมายใหคุ้ณไดล้ิ้มลองแบบนับไมถ่ว้นเลยทีเดียว 

*** ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซอ้มจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซ่ึง 
เป็นหน่ึงในกฎการเดินเรือสากลโดยเม่ือมีประกาศจากทางเรือใหทุ้กท่านไปยงัจุดรวมพลตามท่ี 

ก าหนดไวบ้นบตัรข้ึนเรือ (SeaPass) ของท่าน***  

17.00 น. ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน ้าสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย ***** 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  หอ้งอาหารหลกั จากท่ีโชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Card ของทา่น หรือเลือกรับประทานท่ี

หอ้งอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาติ ไดต้ามอธัยาศยั หลงัจากนั้นชมการแสดงท่ีหอ้งโชว ์
  หลกั (ทา่นท่ีจะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโตะ๊ท่ีBox Office ซ่ึงตัง้อยูโ่ซน Lobby 

ชัน้ 6) และดนตรีสดตามบาร์ตา่งๆท ัว่ท ัง้ล าเรือ และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
(หลงัจากเรือล่องออกสู่น่านน ้าสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้ริการรวมทัง้ในส่วนของคาสิโน

อีกดว้ย )*** Casino ใหบ้ริการหลงั 24.00 น.*** 
 

*ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอิสระไดต้าม หอ้งอาหารท่ีเรือเตรียมไวใ้ห ้ดงัน้ี* 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซ่ึงตัง้อยู ่บนช ัน้ 16 ของเรือส าราญ 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงตัง้อยูท่ี่ช ัน้ 7 และ ช ัน้ 8 
ของเรือ 
 

 
***  ชมการแสดงโชวท่ี์หอ้งโชวห์ลกัชัน้ 7 ซ่ึงจะโชวส์องรอบดว้ยกนัคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 
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วนัท่ีสอง ท่าเรือ ปีนงั ประเทศ มาเลยเ์ซีย   

 
07.30-09.00 น.    รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

       กิจกรรมตา่งๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการ NAVIGATOR) 
13.30 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือ ปีนงัประเทศมาเลเซีย ส าหรับทา่นท่ีท า การจองทวัร์บนฝั่งกบัทางเรือ 

พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรือและสถานท่ีนัดพบบนเรือ  สว่นทา่นท่ีสะดวกเดินทางทอ่งเท่ียวเอง
สามารถ ลงจากเรือหลงัเวลาเรือจอด 1 ช ัว่โมง ณ บริเวณทา่เรือ ปีนังจะมีบริการ แทก๊ซ่ี จากทา่เรือเขา้
ไปในตวัเมืองอีกดว้ย ทา่นใดท่ีไมล่งจากเรือสามารถสนุกกบักิจกรรมตา่งๆท่ีทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดท ัง้
วนัโดยสามารถดูไดจ้าก Dream Daily ตารางกิจกรรมท่ีทา่นจะไดร้ับในแตล่ะวนัท่ีหอ้งพกัของทา่น 

 

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

 

ทวัรเ์สริม ONE DAY TOUR PENANG เร่ิมตน้ท่ี 50 SGD / pax 
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-penang-

excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx 
 

*** ลูกคา้ตอ้งมาข้ึนเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. *** 

 
22.30 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือปีนังประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ หอ้งอาหารหลักท่ี

แสดงอยู่ในบตัร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป้่นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. 
หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ีสาม  ท่าเรือ ลงักาวี ประเทศ มาเลยเ์ซีย   

 
07.30-09.00 น . รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

       กิจกรรมตา่งๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการ NAVIGATOR) 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือลงักาวี ประเทศมาเลเซีย ส าหรับทา่นท่ีท าการจองทวัร์บนฝั่งกบัทางเรือ 

พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรือและสถานท่ีนัดพบบนเรือ  สว่นทา่นท่ีสะดวกเดินทางทอ่งเท่ียวเอง
สามารถ ลงจากเรือหลงัเวลาเรือจอด 1 ช ัว่โมง ณ บริเวณทา่เรือ ลงักาวีจะมีบริการ แท๊กซ่ี จากทา่เรือ
เขา้ไปในตวัเมืองอีกดว้ย ทา่นใดท่ีไมล่งจากเรือสามารถสนุกกบักิจกรรมตา่งๆท่ีทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอด
ท ัง้วนัโดยสามารถดูไดจ้าก Dream Daily ตารางกิจกรรมท่ีทา่นจะไดร้ับในแตล่ะวนัท่ีหอ้งพกัของทา่น 
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กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM 
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/ 

 

ทวัรเ์สริม ONE DAY TOUR LANGKAWI เร่ิมตน้ท่ี 50 SGD / pax 
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-langkawi-

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

*** ลูกคา้ตอ้งมาข้ึนเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. *** 

 
15.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือลงักาวีประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ หอ้งอาหารหลกัท่ี

แสดงอยู่ในบตัร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป้่นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. 
หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เรือจะมีใบแจง้ สถานท่ีและเวลาท่ีหอ้งพกัของท่านเพ่ือใหท่้านรบัหนงัสือเดินทางคืน 

22.00 น. เรือจะมีแทก๊กระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือใหท้า่นในหอ้งพกัของทา่น ใหท้า่นน า 
  กระเป๋าเดินทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพ่ือใหพ้นักงานน าลงไปท่ีทา่เรือในวนัรุ่งขึ้น   

(ส่ิงของท่ีทา่นจ าเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวนัใหท้า่นแยกใส่ในกระเป๋าถือ)** ถา้ทา่นใดมีความประสงคจ์ะถือกระเป๋ า
เดินทางลงดว้ยตนเองไม ่ จ าเป็นตอ้งวางไวท่ี้หนา้หอ้งพกั ** 

วนัท่ีส่ี  (ท่าเรือ มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์)  - ชมเมืองสิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 
07.30-09.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
13.00 น. เรือเทียบทา่ ณ ทา่เรือมารีน่าเบย ์ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์  หลังจากทุกทา่นลงจากเรือจะผ่าน พิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าเดินทางของทา่นดา้นลา่งหลงัจากนั้น  
 

** กรุณาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรือ** 
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• ทีมงานทวัรท่ี์สิงคโปร ์รอรบัทุกท่านเดินทางไปชมเมืองสิงคโปร ์มีรถโคช้และไกดบ์ริการ 

• จากนั้นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร ์GARDEN BY THE BAY  อิสระใหท้า่นไดช้มการจดัสวนท่ี

ใหญท่ี่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกบัตน้ไมน้านาพนัธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองแห่งชาติของ Marina 

Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหง่ชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมตอ่กบั Super tree  คูท่ี่มีความ

สูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้ าหรับใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถ

เห็นทศันียภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD (208 

บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

• จากนั้นน าทา่น ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟงับรรยายประวติัศาสตร์จากไกดท์อ้งถ่ิน ซ่ึงลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบรฐับาล ศาล

ฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผา่นชม อาคารรัฐสภาเกา่ “Old Parliament House” ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาของ

สิงคโปร์  ปจัจุบนัเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้ร า การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปัน้ชา้งส าริดเป็น

ของขวญัจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซ่ึงไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพ่ือสรา้งความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปร์เม่ือ

ครั้งท่ีพระองคเ์สด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดย

รูปปั้นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอา่วมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพล

นาท” ซ่ึงโดดเดน่ดว้ยสถาปตัยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแมน่ ้าสิงคโปร์ 

• รถโค้ชน าท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สินคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหมล่า่สุด จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ 
ท่ีต ัง้อยูบ่นถนนสายน้ีเป็นแหง่แรกเพราะวา่สิงคโปร์มีทา่เรือและเรือสินคา้ทุกล าจะ ตอ้งมาผา่นท่ี ทา่เรือของสิงคโปร์น้ีเสมอ 
ถนนออร์ชาร์ดจดัไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยูเ่รียงราย 
สองฝั่งถนน อาทิเชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 

17.30 น.ไดเ้วลาสมควรเดินทางสูส่นามบินชางกี 
20.30 น.ออกเดินทางสูส่นามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL105 
22.05 น.เดินทางกลบัถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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*** หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุ เหลือ ไม่ต า่กว่า 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เท่านัน้ *** 

ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการข้ึนโดยเจา้ท่ีเรือ ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ินโดยเฉพาะ พาสปอรต์ต่างดา้ว 
“มากกว่าความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัเปล่ียน
ราคา หากมีการปรบัข้ึนของภาษีน ้ามนัของสายบิน 

กรุป๊ออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวน ***ผูเ้ดินทาง 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัร*์** 
 // ผูเ้ดินทางถึง 15 ท่านข้ึนไป (มีหวัหน้าทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกคา้ 
 
 
                                                                    
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Oceanview                                                              Balcony 
Inclusive Restaurant 

- Deck 7 , Dream Dining Lower 

- Deck 8 , Dream Dining Upper 

- Deck 16 , The Lido (International Buffet) 
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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 

จอง 10 ท่ีแรกในแต่ละพีเรียด ลดทนัทีท่านละ 1,500.- 
จากราคาในตาราง 

Flight วนัเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ ท่านละ 

ราคาทารก 
ต า่กว่า 2 
ขวบ 

พกัเด่ียว
เพ่ิมท่านละ 

หอ้ง 
INTERIOR 
ISS/ISA 

ไม่มีหนา้ต่าง 

หอ้ง OCEAN 
VIEW 

OSS/OSA 
มีหนา้ต่าง 

หอ้ง 
BALCONY มี

ระเบียง 
 BSS / BSA 
มีหนา้ต่าง 

SL100 
0740-
1120 
SL105 
2030-
2205 

6-9 ม.ค. 62 14,999.- 16,999.- 18,999.- 10,500.- 7,900.- 

SL100 
0740-
1120 
SL105 
2030-
2205 

3-6 มี.ค. 62 16,999.- 18,999.- 20,999.- 10,500.- 7,900.- 

SL100 
0740-

31 มี.ค-3 เม.ย.
62 

16,999.- 18,999.- 20,999.- 10,500.- 7,900.- 
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**** โปรแกรมน้ีไม่มีราคาเด็ก **** 
*** เขา้พกัเป็นท่านท่ี 3-4* ในหอ้งราคาเท่าราคาผูใ้หญ่ *** 

** หอ้ง OCEAN VIEW  พกัไดไ้ม่เกิน หอ้งละ 2 ท่าน ** 
**ส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

 

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

ราคาน้ีไม่รวม คา่ภาษีทา่เรือ/ทิปไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบั 2,550 บาทตอ่ทา่น ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองกอ่นขึ้นเคร่ือง และไมร่วมคา่ทิป 
(GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ตอ่คนตอ่คืน ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คืน 

ส าหรับหอ้ง Suite หรือสูงขึ้นไป  
 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 
*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรทุ์กประการ *** 

พรอ้มส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ท่ีจองทวัร ์/ ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 
 

***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. หลงัจากท าการจอง เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋
โปรโมชัน่ สายการบินจะเขม้งวดเร่ืองก าหนดการออกตัว๋เร็วกว่าปกติ*** 

 

อตัราน้ีรวม   

❖ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน ้ามนั กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  

❖ คา่รถโคช้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการ  

❖ หอ้งพกับนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีทา่นไดท้  าการช าระเงิน) 

❖ อาหารบนเรือส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), 

❖ กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ ท่ีไมมี่คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 

❖ คา่น ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 20 กก.  

❖ คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ 

1120 
SL105 
2030-
2205 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/
http://vr.dreamcruiseline.com/genting-dream/interior-stateroom/en


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540  

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

❖ คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหวา่งวนั
เดินทางเทา่นั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อตัราน้ีไม่รวม   

❖ ราคาน้ีไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ/ทิปไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบั 2,550 บาทต่อท่าน ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนข้ึน

เคร่ือง และไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส าหรบัหอ้ง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส าหรบัหอ้ง Suite หรือสูงข้ึนไป  

❖ คา่ทวัร์เสริมบนฝั่งตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 

❖ ทิปหวัหนา้ทวัร์ตามความพึงพอใจของลูกคา้ 

❖ คา่แพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือส าราญเพ่ิมเติมท่ีไมร่วมใน PKG เรือส าราญ 

❖ คา่ WIFI บนเรือ เร่ิมตน้ท่ีคินละ 19 SGD 

❖ อาหารพิเศษท่ีทา่นสั่งเพ่ิมเติมกบัทางเรือ 

❖ คา่ท าหนังสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตตา่งชาติ  

❖ คา่อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

❖ คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนักเกิน 20 กก.  

❖ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ (ค่าใชจ่้ายส่วนตวั) 

❖ ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%   
**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนสายการบินในระดบัเดียวกนั เวลาใกลเ้คียงกนั โดยจะมีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง** 
Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์ 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ไดร้่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากค่าบริการท่ี

สิงคโปรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย 
 
1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เทา่นั้น จึงไมส่ามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ 

ท ัง้ส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท ัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บัทา่น 
2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 
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3. ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆท ัง้ส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง
ม้ือ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทวัรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกบับริษทัทวัรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ี

ไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 

เอกสารท่ีใชใ้นการเดินทาง   

❖ หนังสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายุใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 

❖ ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหตุ 

1. ส าหรับผูมี้ครรภ ์กรณีอายุครรภเ์กิน 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต ่ากวา่ 6 เดือน ไมอ่นุญาตใหข้ึ้นเรือ 
2. ลูกคา้ตอ้งเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วนัเดินทางทุกครั้ง และตอ้งมีอายุมากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดินทางกลบั 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย ไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมืองหรือขึ้นเรือ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้
เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการทอ่งเท่ียวใหเ้หมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสยัในการเดินทาง 
5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาท่ีใชใ้นการเทียบทา่เป็นเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบกอ่นเดินทางอีกครั้ 

 
ขอ้มูลเพ่ิมเติม ลอ่งเรือส าราญ Genting Dream 

ศุลกากร ประเทศสิงคโปร์ อนุญาต ใหน้ า บุหร่ี 1 ซอง/ทา่น และสุรา 1 ลิตร / ทา่น เขา้ประเทศ และไมอ่นุญาต
ใหน้ าหมากฝรัง่เขา้ประเทศ หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบจะถูกยึดทนัที  และหา้มน าส่ิงของผิดกฎหมายเขา้
ประเทศมีบทลงโทษท่ีแรงมาก 

บตัรเดรคิต การใชจ้า่ยบนเรือส าราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงินสกุล SGD  ซ่ึงสามารถท ารายการผา่นบตัรเครดิตท่ีได ้
ลงทะเบียนเช่ือมกบับตัร Cruise card กอ่นเดินทางได ้

อุณหภูมิ กรุณาเช็คกบัเจา้ท่ีอีกครั้งหน่ึง หรือท่ี www.cnn.com/weather  หรือท่ี กรมอุตุวิทยา 02-3994012 

เวลาทอ้งถ่ิน     เวลาบนเรือจะใชเ้วลาทอ้งถ่ินจากทา่เรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ท ัง้น้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในแตล่ะวนั ตาม
เขตน่านน ้าแตล่ะประเทศ ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสือพิมพป์ระจ าวนับนเรือ หรือประกาศจาก
ทางเรือ (เวลาทอ้งถ่ินของสิงคโปร์เร็วกวา่ประเทศไทย1ช ัว่โมง) 
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สกุลเงิน   อตัราแลกเปล่ียนประมาณ 25.00=1 เหรียญสิงคโปร์ดอลลา่ร์  ทา่นสามารถแลกเงินไดท่ี้แหลง่แลกเงิน
ท ัว่ไป หรือแลกไดท่ี้สนามบิน 

กระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟา้เหมือนกบัไทยคือประมาณ220-240 โวลต ์เตา้เสียบปลัก๊ มีท ัง้แบบ 3ขาแบน,2-ขา
แบน ดัง้นั้นควรเตรียม หวัปลัก๊หรืออะแดปเตอร์ซ่ึงเป็นแบบหวัใหญ(่Travel Universal Adaptir) 
ทีมีขายอยูต่ามรา้นอุปกรณไ์ฟฟา้ท ัว่ไป 
 

 
 
 

  ภาษา บนเรือส าราญสว่นใหญใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  น ้าด่ืม บนเรือมีบริการน ้าด่ืมใหใ้นหอ้งพกัฟรี 2 ขวด/วนั 

  อาหาร ทุกทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท่ี้หอ้งอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามท่ี
เรือก าหนด โดยจะมีอาหารท ัง้ม้ือเชา้ กลางวนั เย็น ค ่าจนถึงดึกใหบ้ริการ สบัเปล่ียนกนัตามม้ืออาหาร
ตลอดทัง้วนั หรือม้ืออาหารเย็นทา่นอาจเลือกรับประทานอาหารม้ือเย็นไดท่ี้หอ้งอาหารหลกัท่ีจะมีระบุไว ้
ใน cruise card ของทุกทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพนัธก์บัการชมการแสดง ณ หอ้งโรง
ละครหลกั ทา่นท่ีทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดง
รอบหลงั 
** คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในสว่นของหอ้งอาหารพิเศษทลูกคา้ตอ้งท าการจองเพ่ิมเติมบนเรือส าราญ 
คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามม้ืออาหารและราคาท่ีเรือก าหนด 

ส่ิงท่ีตอ้งเตรียม  ยาประจ าตวั ส าหรับทา่นท่ีมีโรคปะจ า ควรน ายาติดตวัไปดว้ย ส าหรับยาสามญั หวัหนา้ทวัร์จะ
เตรียมไปใหบ้ริการ 

 อปุกรณอ์าบน ้า ของใชส้ว่นตวั,ชุดวา่นน ้าส าหรับทา่นท่ีจะเลน่น ้า   
 Universal adaptor, สายชาร์ทโทรศพัท ์
 
 การเตีรยมกลอ้ง ควรเตรียมกลอ้งและอุปกรณต์า่งๆไปใหพ้อเพียง เพราะท่ีตา่งประเทสราคาแพง 

หรือคุณภาพไมดี่ 
ส่ิงท่ีไม่อนุญาตให้
น าข้ึนและลงเรือ 

• ทางเรือใชม้าตรการตามหลกัเดียวกนักบัเคร่ืองบิน 
• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจุไมเ่กิน 100 มิลลิลิตร 
• Power Bank น าใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นั้น หา้มน าโหลดลงกระเป๋าเดินทาง 
• เคร่ืองด่ืมทุกชนิดท ัง้ท่ีมี และไมมี่แอลกอฮอล ์
• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เน้ือสตัว ์
• อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และส่ิงผิดกฏหมายทุกชนิด 

เคร่ืองแต่งกาย • หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารค ่าท่ีหอ้งอาหารหลกั ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทาน
อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือทา่นแตง่กายใหสุ้ภาพ
เรียบรอ้ยหรือก่ึงทางการได ้
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• เส้ือผา้ท่ีเตรียมไวส้ าหรับเดินทาง ควรเตรียมเส้ือผา้สบายๆรองเทา้สวมใสส่บาย แวน่กนัแดด ร่มพบั
ประเปาเดินทางน ้าหนักไมค่วรเกิน 20 กิโลกรัมตอ่1 ทา่น หากน ้าหนักเกินกวา่ท่ีกะหนดไว ้ทาง
สายการบินจะเรียกเก็บคา่น ้าหนักเพ่ิมประมานกิโลกรัมละ 400-500 บาท ควรตรวจดูป้ายช่ือทุก
ครั้ง เน่ืองจากการสง่กระเป๋าไปตามหอ้งพกัจะดูป้ายผูกกระเป๋าเป็นหลกั 

 
 

ขัน้ตอนการข้ึน–ลง เรือส าราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผูโ้ดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอรต์ เช็คอินไดท่ี้ เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน ท่านจะไดร้บั Cruise Card ท่ี

จะใชแ้ทนกุญแจหอ้งพกั ใชเ้ป็นเครดิตการด์ แทนการข้ึนและลงเรือในท่าเรือถดัๆไป  

 

หากกรณีการด์สูญหายกรุณาติดต่อแจง้ทาง Reception 
2. น าสมัภาระ ผ่านพิธีการเอ็กซเรย ์เช่นเดียวกบัการเดินทางท่ีสนามบิน เพ่ือใหเ้จา้หน้าท่ีทางเรือล าเลียงใหไ้ปใหถึ้ง

หอ้งส่วนตวัของทุกท่าน หรือท่านท่ีสะดวกจะถือกระเป่าข้ึนไปเองก็สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอย

ในการล าเลียงสมัภาระสู่หอ้งพกัของท่าน) 

3. น าพาสปอรต์ ใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เช่นเดียวกบัการเดินทางออก โดยสาร 

4. เม่ือถึงประตูเรือ เจา้หน้าท่ีเรือจะเก็บพาสปอรต์ของท่านไว ้และจะคืนในวนัเดินทางกลบั พรอ้มน าการด์หอ้งพกั

ท่านรูดกบัเคร่ืองบนัทึก เพ่ือยืนยนัว่าท่านไดเ้ป็นผูร่้วมเดินทางในทริปน้ี ของเรือส าราญ 

5. สามารถไปท่ีหอ้งพกัของท่านไดท้นัที หรือจะใหบ้ริการหอ้งอาหารบุฟเฟ่ในทนัทีท่ีข้ึนเรือส าราญ กรุณาศึกษาจุด

ซอ้มอพยพหนีภยัฉุกเฉินท่ีอยู่ดา้นหลงัประตูหอ้งพกัของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทาง จะมีการซอ้มอพยพหนีภยั หรือ Muster Drill จะมีสญัญาณดงัข้ึน ใหไ้ปตามจุดท่ีระบุไวใ้น 

Cruise Card โดยเจา้หนา้ท่ีจะแจง้ใหห้ยิบเส้ือชูชีพท่ีมีพอดีกบัผูพ้กัในหอ้งพกัไวด้ว้ยหรือไม่แลว้แต่กรณีไป 
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ขัน้ตอนการช าระค่าใชจ่้าย และรบัพาสปอรต์คืน 

 

1. คืนสุดทา้ยของการเดินทาง น าคียก์ารด์หอ้งพกัของท่าน แจง้ช าระค่าใชจ่้าย ท่ี Reception จากนัน้เจา้หนา้ท่ีจะแจง้

ยอดค่าใชจ่้ายท่ีใชไ้ปทัง้หมดซ่ึง ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบตัรเครดิต 

**กรณีช าระบตัรเครดิต อตัราแลกเปล่ียน ตามเง่ือนไขท่ีเรือก าหนด** 

2. ก่อนวนัสุดทา้ยท่ีเรือส าราญจะเทียบท่า จท่านสามารถแจง้รบัพาสปอรต์ไดท่ี้ Reception หรือทางเรือจะมีแจง้ 

 

 

 

  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. 
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กรณีลูกคา้ตอ้งการใชบ้ริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

เม่ือเรือเร่ิมลอ่งออกจากทา่เรือ สญัญาณโทรศพัท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรือจะมี WIFI แบบ 
Satellite ใหบ้ริการ อตัราคา่บริการ 1 user / 1 เคร่ือง ไมส่ามารถแชร์สญัญาณกบัเคร่ืองอ่ืนได ้

สงวนสิทธ์ิอตัราคา่บริการอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาเช็คราคาท่ีแน่นอนอีกคร้ังกบัเจา้หนา้ท่ีบนเรือ (สญัญาณบางพ้ืนท่ี
อาจไมเ่สถียร สว่นใหญบ่ริเวณหอ้งอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสญัญาณมากกวา่ในหอ้งพกั) 

 
 

• 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 หรือซิมท่ีใหบ้ริการสญัญาณอินเตอรเ์น็ตสามารถเลือกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศท่ี
เดินทาง โดยวนัปกติเรือจะล่องใกลช้ายฝั่งซ่ึงสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางช่วงแต่หากเป็นวนัท่ีเรือล่องน่านน ้าสากลจะไม่

สามารถใชง้านในลกัษณะน้ีได ้
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