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ล่องเรือสําราญ Genting Dream Cruise Only 5 ดาว 
เส้นทาง สิงคโปร์ - ปีนัง มาเลเซีย - ลังกาวี มาเลเซีย - สิงคโปร ์4 วัน 3 คืน 
เส้นทาง ขึ้น-ลงประเทศสิงคโปร์ / รองรับ 3,352 ท่าน / ห้องพัก 1,674 ห้อง / จํานวน 18 ชั้น 

 
 

                                                                           
 

 
 
   
 
 
 
 
 

กําหนดการเดนิทาง วนัที่  30ก.ย.-3ต.ค. // 28-31 ต.ค. 61                        พักห้องไม่มีหน้าต่าง ราคาปกติ  20,800.- 

                                                                     โปรโมชั่น ลดครึ่งราคา เหลือเพียง ราคาเริ่มต้นที่    10,400.- 
สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
อิสระเช็คอินลงเรือสําราญ Genting Dream ณ ท่าเรือ Marina Bay cruise Centre (SCC) 61 Marina Coastal 
Drive, Singapore 018947 - 17.00 น.PM เรือออกเดินทางจากสิงคโปร์ สู่ ปนีัง - อิสระพักผ่อนบนเรือสําราญ 

วันที่2 
13.30 น. เรือเทียบทา่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย - อิสระเทีย่วเอง หรือเลอืกซื้อทัวร์เสรมิบนฝั่ง (โปรดสอบถามค่าบริการทัวร์
เสริมบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึ้นเรือสําราญ อิสระร่วมกิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย - 22.30 น. เรือออกจาก ปีนัง 

วันที่3 
07.00 น. เรือเทียบทา่ลังกาวี  ประเทศมาเลเซีย - อิสระเที่ยวเอง หรือเลือกซื้อทัวรเ์สริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามค่าบริการ
ทัวร์เสริมบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึ้นเรือสําราญ อิสรพักผ่อน - 15.00 น. เรือออกจาก ลังกาวี  

วันที่4 
13.00 น. เรือเทียบทา่เรือ Marina Bay cruise Centre (SCC) 61 Marina Coastal Drive, Singapore 018947 - 
 อําลาเรือสําราญ Genting Dream - อิสระเดนิทางกลบั โดยสวัสดิภาพ 

 

วันที่ 1   ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 

15.00 น.  ถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center เพื่อทําการเช็คอินขึ้นเรือ ทําการติด Tags กระเป๋าและโหลด
สัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสําราญ ทุกท่าน จะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้านําตั๋วเรือเช็คอินและ
รับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  จากนั้นขึ้นสู่เรือสําราญ Genting Dream 
เรือสําราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้นและนําลงทะเลล่องในปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 
150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจํานวน

Early Bird Special 50% OFF จอง+ชําระยอดเต็มภายใน 31 ส.ค. 61 
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ห้องพัก ทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
ทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหาร
มากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ ถ้วนเลยทีเดียว 

17.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่าน ซ้อมระบบรักษา
ความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากลแล้ว หลังจากนั้น สามารถ รับประทานอาหารเย็น 
ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ 
นานาชาติ ไดต้ามอัธยาศัย หลังจากนั้น หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้ง
ลําเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย ( หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ําสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิด
ให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )  

 
 
 
 

 
วันที่ 2       ต้อนรับสู่ ปีนงั ประเทศ มาเลเซีย  

เช้า และ กลางวัน   ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังน้ี 
*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือสําราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining 
(Walk-in) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 
 

13.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ ปีนัง "ปีนัง" เป็นหนึ่งใน 13 รัฐ ที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย เดิม 
ชาวมาเลย์รุ่นแรกเรียกว่า ปูเลาวาซาตู หรือเกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแผนที่เดินเรือ เรียกว่า ปูเลาปีนัง หรือ
เกาะหมาก ต่อมาอังกฤษเรียกว่า เกาะพรินซ์ออฟเวลส์จอร์จทาวน์ (George Town) เมืองหลวงของปีนัง 
เป็นเมืองแห่งมรดกโลกพร้อมกับเมืองมะละกา ด้วยวัฒนธรรมของยุคอาณานิคมอังกฤษไว้ตั้งแต่ปลาย
ศตวรรษที่ 18 จึงทําให้ปีนังยังคงมีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกจนถึงปัจุบันให้เราได้เห็น สําหรับท่านที่ทํา
การจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่
สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง   
ณ บริเวณท่าเรือ กรุณากลับถึงเรือก่อน 1 ชม 

22.30 น.  เรือออกจากเกาะปีนัง 
 

วันที่ 3   ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 

07.00 น.  ท่านสามารถรบัประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี ้
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*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือสําราญ 
** ห้องอาหาร Dream Dining 
(Walk-in) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 
 

**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดนิทางคืน** 
07.00 น. เดินทางถึงท่าเรือที่ ลังกาวีสําหรับท่านที่ทําการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจาก

เรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านทีส่ะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือ
จอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ กรุณากลับถึงเรือก่อน 1 ชม 

15.00 น. เดินทางออกจากท่าเรือที่ ลังกาว ี 
22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรือให้ท่านที่ห้องพัก ให้ท่านนํากระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้

หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานนําลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจําเป้นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ 
  ในกระเป๋าถือ )   

** ถ้าทา่นใดมีความประสงค์จะถือกระเปา๋เดินทางของท่าน ด้วยตนเองไม่จําเป็นตอ้งวางไว้ที่หนา้ห้องพัก ** 
วันที่  4        เดินทางถึงประเทศสงิคโปร์ 
เช้า และ กลางวัน  ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี ้

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือสําราญ 
** ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in) 
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 
 

13.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง 

**กรณุาตรวจสอบสัมภาระ ก่อนออกจากท่าเรือ** 
 
 

อัตราค่าบริการชําระต่อท่าน (แบบพัก 2 ท่านต่อห้อง) งดแถมกระเป๋า วันที่ 30ก.ย.-3ต.ค. // 28-31 ต.ค. 61 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ผู้ใหญ่ คนท่ี 1-2  ปกติ 20,800.- ลด50% เหลือ 10,400 บาท ต่อท่าน 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ผู้ใหญ่ คนท่ี 3-4 ปกติ 20,800.- ลด50% เหลือ 10,400 บาท ตอ่ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า 2 ขวบ คนที่ 3-4 5,000 บาท / ท่าน 
  

ห้องพักแบบมีระเบียง ผู้ใหญ่ คนที่ 1-2 ปกติ 28,000.- ลด50% เหลือ 14,000 บาท ต่อท่าน 

ห้องพักแบบมีระเบียง ผู้ใหญ่ คนที่ 3-4 ปกติ 28,000.- ลด50% เหลือ 14,000 บาท ต่อท่าน 

เด็กอายุตํากว่า 2 ขวบ คนที่ 3-4 6,000 บาท / ท่าน 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

Early Bird Special 50% OFF จอง+ชําระยอดเต็มภายใน 31 ส.ค. 61 
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จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
 

ประเภทห้องพักบนเรือสําราญ 

  

                         INSIDE                                                         BACONY 

เงื่อนไขการชาํระเงิน : 
- โปรดชําระคา่ทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันทาํการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไมห่มดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423  (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ 
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังการยืนยนั และชําระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจํานวนห้องว่างบนเรือ 

 

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระค่าบริการยอดเต็มจํานวนแลว้  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

หมายเหต ุ
1. สําหรบัผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมร่ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

http://www.etravelway.com/airticket
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5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบกอ่นเดินทางอีกครั้ง 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือสําราญ 3 คนื (ตามแบบหอ้งพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อคนต่อคืน สําหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สําหรับหอ้ง 
Suite หรือสูงขึ้นไป 
2.ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3.อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
4.ค่าแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ / ค่า WIFI 
5.ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
8.ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - สิงคโปร์  - กรุงเทพ (ชั้นประหยัด) 
9.ค่ารถรับส่งจาก สนามบินสงิคโปร์ - ท่าเรอื  - สนามบินสิงคโปร ์
เงื่อนไขการใชบ้ริการ 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสําราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนําเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมี
การคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชําระค่าบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวรห์ลังจากมีการชําระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณทีี่ไม่สามารถเดนิทางได้ 
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4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้า
เมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่า
ท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ 
 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จํานวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 
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สิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือสําราญ  
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หนังสือเดนิทาง
และวีซ่า 

 ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องทําวีซ่าเพื่อเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการ
ท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือสําราญส่วนใหญใ่ช้จ่ายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถทํารายการผ่านบัตรเครดิต
ที่ได้ลงทะเบียนเช่ือมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท หากมี
ความจําเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและสําแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขา
ออก โดยการใช้จ่ายบนเรือต้องนําเงินสดขั้นต่ํา 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
เส้นทางและแบรนด์เรือสําราญ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่าวันสุดท้าย ต้องตรวจสอบและทํารายการ
ทั้งหมดให้เสรจ็สิ้น 

ประกันภัย เรือสําราญมีการทําประกันให้ผู้โดยสารทุกท่าน หากแต่เป็นประกันอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย แนะนําให้
ลูกค้าทุกท่าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มโีรคประจําตัวทําประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
ส่วนตัว หากเกิดกรณีฉุกเฉิน และโปรดนําเอกสารติดตัวไว้ระหว่างการเดินทาง การเดินทางเข้าแต่ละ
ประเทศอาจมีข้อจํากัดในการคุ้มครอง โปรดตรวจสอบสิทธิส่วนตัวของท่านโดยละเอียดก่อนการ
เดินทางทุกครั้ง 

อุณหภูม ิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 
เวลาท้องถิ่น เวลาบนเรือสําราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่

ละวัน ตามเขตน่านน้ําแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจําวันบนเรือ หรือ
ประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน บนเรือสําราญ ส่วนใหญ่ใช้สกลุเงิน SGD  
 อัตราเทียบ 24.40 บาท ต่อ 1 SGD 
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที ่15 มิ.ย. 61 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากท่านใช้บัตรเครดิตในการชําระค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ 

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

(แนะนําให้เตรยีมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 
 
 

ใบเตรียมตัวการเดินทาง ล่องเรือสําราญ Genting Dream 

https://www.accuweather.com/
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ภาษา บนเรือสําราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

น้ําดื่ม แนะนําให้ท่านเตรียมขวดพลาสติกหรือกระบอกนํ้าส่วนตัวเพื่อเติมน้ําได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ 
ห้องอาหารหลักหรือบาร์น้ําได้ทั้งลําเรือ 
ยกเว้นท่านที่สนใจซื้อแพ็คเกจเครื่องดื่มที่ทางเรือสําราญมีไว้ให้เลือกซื้อได้ตามความช่ืนชอบ 

อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไป
ตามที่เรือกําหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน เยน็ ค่ําจนถึงดึกให้บริการ สับเปลี่ยนกันตามมื้อ
อาหารตลอดทั้งวัน หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่
จะมีระบุไว้ใน cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง 
ณ ห้องโรงละครหลัก ท่านทีท่านอาหารรอบแรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสอง
ชมการแสดงรอบหลัง 
** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษทลูกค้าตอ้งทําการจองเพิ่มเติมบนเรือสําราญ 
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามมื้ออาหารและราคาที่เรอืกําหนด 

สิ่งที่ต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน 

 เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ทําการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของ
ทุกท่านจะถูกเรียเก็บ สํารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัตเิหตุ 

 ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จําเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 

 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 
สิ่งที่ควรเตรียม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรืออาจมีลม

แรง 

 ยาประจําตัว ที่มีรายละเอียดกํากับ 

 อุปกรณ์อาบน้ํา ของใชส้่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่สํารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 
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 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน้ํา 
สิ่งที่ไม่อนุญาตให้
นําขึน้และลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มลิลิลิตร 

 ตัวสํารองไฟ Power Bank ห้ามโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งที่มี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 
เครื่องแต่งกาย  การแต่งกายทั้งชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและที่ท่าเรือเพ่ือร่วม

โปรแกรมทริปกับทางเรือที่ได้ทํารายการจองไว ้

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ําที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทาน
อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   
smart casual หรือกึ่งทางการได ้

 หากเป็นเส้นทางที่ล่องเรือมากกว่า 5 คืน จะมีวันกัปตันไนท์หรือกาล่าไนท์ เชิญทุกท่านให้เข้า
ร่วมงานแนะนําให้ผู้หยิงสวมชุดราตรี ผู้ชายใส่สูธและเน็คไท 

 

ขั้นตอนการขึ้น–ลง เรือสําราญ  
1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก นําพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะ 
2. ได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 
 
 
 
 
 
 
3. นําสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางเรือลําเลียงให้ไปให้ถึงหอ้งส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถ
ทําได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการลําเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

4. นําพาสปอร์ต สําเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร
เครื่องบิน (กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

 

หากกรณีการด์สูญหายกรุณา
ติดต่อแจ้งทาง Reception 
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5. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมนําการ์ดห้องพักท่าน
รูดกับเครื่องบันทึก เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสําราญ 

6. สามารถไปที่หอ้งพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีที่ขึ้นเรอืสําราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อม
อพยพหนีภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

7. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสญัญาณดังขึ้น ให้
ไปตามจุดที่ระบุไว้ใน Cruise Card    และจะมีเครื่องแสกนบัตร Cruise Card ตามจุดเพื่อรับฟังการซ้อมอพยพหนีภัย  

 

ขั้นตอนเคลยีค่าใช้จา่ย และรับพาสปอร์ตคืน 
1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง นําการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งชําระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ไปทั้งหมด ท่านสามารถชําระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเง่ือนไขที่เรือกําหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือสําราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับ
หนังสือเดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

กรณีลูกค้าตอ้งการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี 

WIFI แบบ Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอื่นได้ 
สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณ

บางพื้นที่อาจไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสญัญาณมากกว่าในห้องพัก) 

Standard WIFI 1 วัน 3 วัน 

ราคาโดยประมาณ USD 15 USD 45 
กรณีที่ท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมที่ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศที่

เดินทาง โดยวันปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ําสากลจะไม่
สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได ้

 
 


