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โดยสายการบิน LION AIR (SL)

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินทีตารางขายท้ายรายการเท่านน!!
ั
ราคานีรวม

ตัวเครืองบิน LION AIR ไป/กลับ + นํ% าหนั กกระเป๋า 20 กก./ภาษี สนามบิน +
ห ้องพักบนเรือ 2 คืนตามชนิดห ้องทีเลือก

ราคานีไม่รวม *

ไม่รวมค่าภาษี ทา
่ เรือท่านละ 1,900 บาทชําระพร ้อมค่าทัวร์

* ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD)

SGD 21

ต่อคนต่อคืน สําหรับห ้อง Inside, Oceanview, Balcony

และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สําหรับห ้อง Suite หรือสูงขึน
% ไป ชําระตอน CHECK OUT
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พีเรียดเดินทาง :
20-22พ.ย. 62

18-20 ธ.ค. 62

19-21 ก.พ.63

4-6 มี.ค 63

เรือออก 23.59

เรือออก 21.00

เรือออก 23.59

เรือออก 23.59

25-27 มี.ค. 63
เรือออก 21.00

ว ันแรก

ิ คโปร์ – (ท่าเรือ มารีนา
กรุงเทพฯ – สง
่ เบย์ ครูสเซนเตอร์ )

04.30 น.

คณะพร ้อมกันทีสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air
โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯคอยต ้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เทียวบินที SL100
่ ัว
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง จากนัน
% นํ าท่านเดินทางเข ้าสูต
เมือ งสิง คโปร์ท ีมีก ารจั ด ผั ง เมือ งอย่า งเป็ นระเบีย บเรีย บร ้อยและสะอาดสะอ ้านจนหลายๆ ท่ า นต ้องทึง

07.40 น.
11.20 น.

ั
(เวลาท้องถินเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชวโมง)
่ า
ลูกค้าเดินทางสูท
่ เรือ MARINA BAY CRUISE CENTER
61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร์ 018947 ด้วยตนเอง

ไม่ ร วมในค่า บริก าร

สามารถน ง
ั TAXI ไปที MARINA BAY CRUISE CENTER หรือ
ั
รถไฟใต้ดน
ิ MRT > SOUTH PIER ได้ตามอ ัธยาศย

16.00/19.00 น.
เข้าเช็คอิน REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ขึน% เรือ
สําราญ Genting Dream เรือสําราญในตระกูลของ Dream Cruise สร ้างขึน
% และนํ าลงทะเลล่องใน ปี
% และจุผู ้โดยสารทัง% หมด 3,352 คนและลูกเรือ
2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชัน
อีก 2,016 คน มีจํานวนห ้องพักทัง% หมด 1,674 ห ้องและ ห ้องพักแบบสวีท 142 ห ้อง เพือให ้ตอบสนอง
ความต ้องการของลูกค ้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล ้ว ยังมาพร ้อมกับความ
บันเทิงและร ้านอาหารมากมายให ้คุณได ้ลิม
% ลองแบบนับไม่ถ ้วนเลยทีเดียว
ํ ราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซอ
้ มจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึง
*** ก่อนเวลาเรือสา
เป็นหนึงในกฎการเดินเรือสากลโดยเมือมีประกาศจากทางเรือให้ทก
ุ ท่านไปย ังจุดรวมพลตามที
กําหนดไว้บนบ ัตรขึนเรือ (SeaPass) ของท่าน***
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รับประทานอาหารเย็น ณ ห ้องอาหารหลัก จากทีโชว์อยูบ
่ นบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือก
รับประทานทีห ้องอาหาร บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ได ้ตามอัธยาศัย หลังจากนัน
% ชมการแสดงทีห ้องโชว์
หลัก (ท่านทีจะชมโชว์จะต ้องทําการจองรอบโต๊ะทีBox Office ซึงตัง% อยูโ
่ ซน Lobby
% 6) และดนตรีสดตามบาร์ตา
ชัน
่ งๆทัวทัง% ลําเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
***Casino จะเริมให้บริการหล ัง 24.00 น. ของว ันทีทําการ CHECK IN ***
คาสิโน บนเรือสําราญ ให้บริการหล ังจากเรือออกเดินทาง และจะหยุดให้บริการเมือเรือจอด
*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได ้ตาม ห ้องอาหารทีเรือเตรียมไว ้ให ้ ดังนี*
%

เย็ น

* ห ้องอาหาร The Lido

% 16 ของเรือสําราญ
ห ้องอาหารแบบ Buffet ซึงตัง% อยู่ บนชัน

** ห ้องอาหาร Dream Dining
(walk-in open seating)

% 7 และ ชัน
% 8
ห ้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึงตัง% อยูท
่ ชั
ี น
ของเรือ

ั 7 ซึงจะโชว์สองรอบด้วยก ันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. ***
*** ชมการแสดงโชว์ทห้
ี องโชว์หล ักชน
21.00/23.59 น.

่ า
่ ระเทศมาเลเซย
ี *****
***** เรือออกเดินทางสูน
่ นนําสากล มุง
่ สูป

ี
ว ันทีสอง ท่าเรือ มะละกา ประเทศ มาเลย์เซย
07.30-09.00 น.
10.00 น.

้ ณ ห ้องอาหารของเรือสําราญ
ร ับประทานอาหาร เชา
กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามทีระบุในรายการ NAVIGATOR)

ี
เรือจอดเทียบท่า PORT DICKSON ประเทศมาเลเซย

สําหรับท่านทีทําการจองทัวร์บนฝั งกับทางเรือ พนักงานจะแจ ้งเวลาออกจากเรือและสถานทีนัดพบ
บนเรือ ส่วนท่านทีสะดวกเดินทางท่องเทียวเองสามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชัวโมง
ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซี จากท่าเรือเข ้าไปในตัวเมืองอีกด ้วย ท่านใดทีไม่ลง
จากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆทีทางเรือเตรียมไว ้ให ้ตลอดทัง% วันโดยสามารถดูได ้จาก
Dream Daily ตารางกิจกรรมทีท่านจะได ้รับในแต่ละวันทีห ้องพักของท่าน

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

OPTIONAL :

ท ัวร์เสริม ONE DAY TOUR มะละกา เริมต้นที 50 SGD / pax
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruisedestinations/asia-malaysia-kualalumpur-excursions//media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx
*** ลูกค้าต้องมาขึนเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. ***
21.00 น.

เรือล่องออกจากท่าเรือมะละกาประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็ นได้ ณ ห้องอาหาร
หล ักทีแสดงอยูใ
่ นบ ัตร Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่นรอบ 17.00 หรือ
20.00 น.

ั
หล ังจากนนพ
ั
ักผ่อนตามอ ัธยาศย
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เรือจะมีใบแจ้ง สถานทีและเวลาทีห้องพ ักของท่านเพือให้ทา
่ นร ับหน ังสือเดินทางคืน
22.00 น.

เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรือให ้ท่านในห ้องพักของท่าน ให ้ท่านนํ า
กระเป๋าเดินทางของท่านวางไว ้หน ้าห ้องเพือให ้พนักงานนํ าลงไปทีท่าเรือในวันรุง
่ ขึน
%
(สิงของทีท่านจําเป็ นต ้องใช ้ระหว่างวันให ้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)
** ถ ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด ้วยตนเองไม่จําเป็ นต ้องวางไว ้ทีหน ้าห ้องพัก **

ว ันทีสาม

ิ คโปร์ –
(ท่าเรือ มารีนา
่ เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสง
กรุงเทพฯ

้ ณ ห ้องอาหารของเรือสําราญ
07.30-09.00 น.
ร ับประทานอาหาร เชา
12.00 น.
เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธ ี
การตรวจคนเข ้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด ้านล่างหลังจากนัน
%
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

ั
อิสระท่องเทียวตามอ ัธยาศย
17.30 น.
20.30 น.
22.05 น.

่ นามบินชางกีดว
ได้เวลาสมควรเดินทางสูส
้ ยตนเอง
่ นามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เทียวบินที SL105
ออกเดินทางสูส
เดินทางกล ับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสว ัสดิภาพ พร้อมความประท ับใจ
********************************************************

*** หน ังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ตํากว่า 6 เดือน น ับถึงว ันเดินทางกล ับ เท่านน
ั ***
ในกรณีทท่
ี านถูกปฏิเสธการขึนโดยเจ้าทีเรือ ทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงสิ
ั นโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว

“มากกว่าความชํานาญ คือ การให้บริการด้วยใจ”
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงตามความเหมาะสม บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปร ับเปลียนราคา
หากมีการปร ับขึนของภาษีนําม ันของสายบิน

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตว
~ ั เครืองบินภายในประเทศเพือประโยชน์ของลูกค้า

Inside
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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
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อ ัตราค่าบริการ

ํ หร ับหน ังสอ
ื เดินทางต่างชาติเก็บเพิม 1,000 บาท**
สา
ราคาผูใ้ หญ่พ ักห้องคู่ ท่านละ
ห้อง
BALCONY มี
ระเบียง
BSS / BSA
มีหน้าต่าง
15,999-

ราคาทารก
ตํากว่า 2
ขวบ

พ ักเดียว
เพิมท่าน
ละ

11,999-

ห้อง
OCEAN
VIEW
OSS/OSA
มีหน้าต่าง
13,999-

7,999-

9,999-

11,999-

9,500.-

6,900.-

+1,900.-

+1,900.-

+1,900.-

9,500.-

6,900.-

9,500.-

6,900.-

9,500.-

6,900.-

9,500.-

6,900.-

ห้อง
INTERIOR
ISS/ISA
ไม่มห
ี น้าต่าง

Flight

ว ันเดินทาง

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

20-22 พ.ย.62

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

18-20 ธ.ค.62

12,999.-

14,999-

16,999-

เรือออก 21.00

+1,900.-

+1,900.-

+1,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

19-21 ก.พ.63

11,999.-

13,999-

15,999-

เรือออก 23.59

+1,900.-

+1,900.-

+1,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

4-6 มี.ค.63

10,999.-

12,999-

14,999-

เรือออก 23.59

+1,900.-

+1,900.-

+1,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

25-27 มี.ค. 63

11,999.-

13,999-

15,999-

เรือออก 21.00

+1,900.-

+1,900.-

+1,900.-

เรือออก 23.59

ราคานีไม่รวม *

ไม่รวมค่าภาษี ทา
่ เรือท่านละ 1,900 บาทชําระพร ้อมค่าทัวร์

* ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD)

SGD 21

ต่อคนต่อคืน สําหรับห ้อง Inside, Oceanview, Balcony

และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สําหรับห ้อง Suite หรือสูงขึน
% ไป ชําระตอน CHECK OUT

**** โปรแกรมนีไม่มร
ี าคาเด็ก ****
*** เข้าพ ักเป็นท่านที 3-4* ในห้องราคาเท่าราคาผูใ้ หญ่ ***
** ห้อง OCEAN VIEW พ ักได้ไม่เกิน ห้องละ 2 ท่าน **

ํ หร ับหน ังสอ
ื เดินทางต่างชาติเก็บเพิม 1,000 บาท**
**สา

MUSH193333

SPHZ

เช็ครูปภาพห้องพ ัก http://vr.dreamcruiseline.com/gentingdream/interior-stateroom/en

เงือนไขการจอง ม ัดจําท่านละ 7,000 บาท
*** เมือชําระค่าม ัดจําแล้วถือว่าร ับทราบเงือนไขการจองท ัวร์ทก
ุ ประการ ***

ํ เนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าทีจองท ัวร์ / ส่วนทีเหลือจ่ายก่อนเด ินทาง 15 ว ัน
พร้อมส่งสา

่ สําเนาพาสปอร์ตและชําระม ัดจําภายใน 24 ช.ม.
***ขอความกรุณาสง
ั สายการบินจะเข้มงวด
หล ังจากทําการจอง เนืองจากเป็นราคาตว
~ ั โปรโมชน
เรืองกําหนดการออกตว
~ ั เร็ วกว่าปกติ***
อ ัตรานีรวม
ค่าตัวเครืองบิน และภาษี นํ%ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตัวกรุ๊ป)
ห ้องพักบนเรือสําราญ 2 คืน (ตามแบบห ้องพักทีท่านได ้ทําการชําระเงิน)
อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว ้นห ้องอาหารพิเศษ),
กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ ทีไม่มค
ี า
่ ใช ้จ่ายเพิมเติม
ค่านํ% าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน
% อยูก
่ บ
ั เงือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการทีเกิดขึน
%
้ งรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
ระหว่างวันเดินทางเท่านัน
% โดยจะต ้องใชใบรั

อ ัตรานีไม่รวม

*

ไม่รวมค่าภาษี ท่าเรือท่านละ 1,900 บาทชําระพร ้อมค่าทัวร์

* ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD)

SGD 21

ต่อคนต่อคืน สําหรับห ้อง Inside, Oceanview,

Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สําหรับห ้อง Suite หรือสูงขึน
% ไป ชําระตอน CHECK OUT

ค่ารถโค ้ชปรับอากาศบริการ // พาหนะเดินทางระหว่างสนามบิน -ท่าเรือ
ค่าทัวร์เสริมบนฝั งตามเมืองต่างๆ ทีเรือจอด (Shore Excursion)
ค่าแพคเกจเครืองดืมบนเรือสําราญเพิมเติมทีไม่รวมใน PKG เรือสําราญ
ค่า WIFI บนเรือ เริมต ้นทีคินละ 19 SGD
อาหารพิเศษทีท่านสังเพิมเติมกับทางเรือ
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู ้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหาร และเครืองดืมทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางทีนํ% าหนักเกิน 20 กก.
้ า
ั ด โทรศพท์
ั
้ า
ค่าใชจ
่ ยอืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซกรี
ค่ามินบ
ิ าร์ ฯลฯ (ค่าใชจ
่ ยส่วนต ัว)
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%
**ขอสงวนสิทธิ„ ในการเปลียนสายการบินในระด ับเดียวก ัน เวลาใกล้เคียงก ัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**

Flight Inter เปลียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลียนไปบิน Low Cost
เงือนไขการจองท ัวร์
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**** ไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี ****

หากไม่ได้รว
่ มบริการทานอาหาร หรือค่าตว~ ั เข้าชมใดๆ ในกรณีจอยท ัวร์ไม่
สามารถคืนเงินได้ เนืองจากค่าบริการทีสงิ คโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

1. เนืองจากตัวเครืองบินต ้องเดินทางตามวันที ทีระบุบนหน ้าตัวเท่านัน
% จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทาง
% ถ ้ากรณียกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ• นการคืนเงินทัง% หมดหรือบางส่วน
ใด ๆ ทัง% สิน
ให ้กับท่าน
2. กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทัง% ทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให ้เดินทางออกหรือเข ้าประเทศทีบริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ
• ม่คน
ื ค่าบริการไม่วา
่ กรณีใด ๆ
% หากท่านใช ้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง% สิน
อาหารบางมือ
% เพราะค่าใช ้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได ้ชําระค่าใช ้จ่ายให ้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่าท ัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายก ับบริษ ัทท ัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าท ัวร์ในทุกกรณี
% หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบต
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง% สิน
ั เิ หตุทเกิ
ี ดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา
่ ทัง% หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับในเงือนไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทีได ้ระบุไว ้แล ้วทัง% หมด

เอกสารทีใชใ้ นการเด ินทาง
หนังสือเดินทางทีมีวันกําหนดอายุใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจะออกเดินทาง
ต ้องมีหน ้าว่างอย่างน ้อย 2 หน ้า

หมายเหตุ
1.

ั ดาห์ ไม่อนุญาตให ้ขึน
สําหรับผู ้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สป
% เรือ
2. สําหรับเด็กอายุตํากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให ้ขึน
% เรือ
2. ลูกค ้าต ้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครัง% และต ้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิท
• จะไม่
ี
รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา
่ กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมืองหรือขึน
% เรือ
ั ทีทาง บริษัทฯ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ• นการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน, การเปลียนแปลงโปรแกรม
ั ในการเดินทาง
การท่องเทียวให ้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสด
ุ วิสย
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ• นการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ• นการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
้
7. ในโปรแกรมเวลาทีใชในการเที
ยบท่าเป็ นเวลาไทย อาจมีการเปลียนแปลงจะแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบก่อนเดินทางอีก
ครัง%

ข้อมูลเพิมเติม

ล่องเรือสําราญ Genting Dream

ศุลกากร

ประเทศสิงคโปร์ อนุญาต ให ้นํ า บุหรี 1 ซอง/ท่าน และสุรา 1 ลิตร / ท่าน เข ้าประเทศ
และไม่อนุญาตให ้นํ าหมากฝรงเข
ั
้าประเทศ หากเจ ้าหน ้าทีตรวจพบจะถูกยึดทันที และ
ห ้ามนํ าสิงของผิดกฎหมายเข ้าประเทศมีบทลงโทษทีแรงมาก

บ ัตรเดรคิต

การใช ้จ่ายบนเรือสําราญส่วนใหญ่ใช ้จ่ายเป็ นเงินสกุล SGD ซึงสามารถทํารายการผ่านบัตร

อุณหภูม ิ

เครดิตทีได ้ลงทะเบียนเชือมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได ้
กรุณาเช็คกับเจ ้าทีอีกครัง% หนึง หรือที www.cnn.com/weather หรือที กรมอุตวุ ท
ิ ยา 02-3994012

เวลาท้องถิน

เวลาบนเรือจะใช ้เวลาท ้องถินจากท่าเรือเมืองแรกทีเดินทาง ทัง% นีอ
% าจมีการเปลียนแปลงในแต่ละ
วัน ตามเขตน่านนํ% าแต่ละประเทศ ซึงสามารถตรวจสอบได ้จากหนังสือพิมพ์ประจําวันบนเรือ หรือ
ประกาศจากทางเรือ (เวลาท ้องถินของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย1ชัวโมง)
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สกุลเงิน

อัตราแลกเปลียนประมาณ 25.00=1 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าร์ ท่านสามารถแลกเงินได ้ทีแหล่ง
แลกเงินทัวไป หรือแลกได ้ทีสนามบิน

กระแสไฟฟ้า

ระบบกระแสไฟฟ้ าเหมือนกับไทยคือประมาณ220-240 โวลต์ เต ้าเสียบปลั„ก มีทัง% แบบ 3ขาแบน
ึ
,2-ขาแบน ดัง% นัน
% ควรเตรียม หัวปลั„กหรืออะแดปเตอร์ซงเป็
นแบบหัวใหญ่(Travel Universal
Adaptir)
ทีมข
ี ายอยูต
่ ามร ้านอุปกรณ์ไฟฟ้ าทัวไป

ภาษา

บนเรือสําราญส่วนใหญ่ใช ้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล

นําดืม

บนเรือมีบริการนํ% าดืมให ้ในห ้องพักฟรี 2 ขวด/วัน

อาหาร

ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได ้ทีห ้องอาหารบุฟเฟ่ นานาชาติ รายการอาหารและเวลา
เป็ นไปตามทีเรือกําหนด โดยจะมีอาหารทัง% มือ
% เช ้า กลางวัน เย็น คําจนถึงดึกให ้บริการ
สับเปลียนกันตามมือ
% อาหารตลอดทัง% วัน หรือมือ
% อาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมือ
%
เย็นได ้ทีห ้องอาหารหลักทีจะมีระบุไว ้ใน cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดย
จะสัมพันธ์กบ
ั การชมการแสดง ณ ห ้องโรงละครหลัก ท่านทีทานอาหารรอบแรกจะได ้ชมการ
แสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง
** ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมในส่วนของห ้องอาหารพิเศษทลูกค ้าต ้องทําการจองเพิมเติมบนเรือสําราญ
ค่าใช ้จ่ายเป็ นไปตามมือ
% อาหารและราคาทีเรือกําหนด
ยาประจําตัว สําหรับท่านทีมีโรคปะจํา ควรนํ ายาติดตัวไปด ้วย สําหรับยาสามัญ หัวหน ้าทัวร์

สิงทีต้องเตรียม

จะเตรียมไปให ้บริการ
อปุกรณ์อาบนํ% า ของใช ้ส่วนตัว,ชุดว่านนํ% าสําหรับท่านทีจะเล่นนํ% า
Universal adaptor, สายชาร์ทโทรศัพท์
การเตีรยมกล ้อง ควรเตรียมกล ้องและอุปกรณ์ตา
่ งๆไปให ้พอเพียง เพราะทีต่างประเทสราคา
แพง หรือคุณภาพไม่ด ี
สิงทีไม่อนุญาตให้

•

้
ทางเรือใชมาตรการตามหลั
กเดียวกันกับเครืองบิน

นําขึนและลงเรือ

•

ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ ร

•

Power Bank นํ าใส่กระเป๋าพกพาเท่านัน
% ห ้ามนํ าโหลดลงกระเป๋าเดินทาง

•

เครืองดืมทุกชนิดทัง% ทีมี และไม่มแ
ี อลกอฮอล์

•

ของสด เช่น ผลไม ้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนือ
% สัตว์

•

อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิงผิดกฏหมายทุกชนิด

เครืองแต่งกาย

•

ปลัก
% พ่วงทุกชนิด

•

หากท่านจะเข ้ารับประทานอาหารคําทีห ้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็ นการเชิญ
ทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกาย
ให ้สุภาพเรียบร ้อยหรือกึงทางการได ้

•

% ผ ้าทีเตรียมไว ้สําหรับเดินทาง ควรเตรียมเสือ
% ผ ้าสบายๆรองเท ้าสวมใส่สบาย แว่นกันแดด
เสือ
ร่มพับประเปาเดินทางนํ% าหนักไม่ควรเกิน 20 กิโลกรัมต่อ1 ท่าน หากนํ% าหนักเกินกว่าทีกะ
หนดไว ้ ทางสายการบินจะเรียกเก็บค่านํ% าหนักเพิมประมานกิโลกรัมละ 400-500 บาท ควร
ตรวจดูป้ายชือทุกครัง% เนืองจากการส่งกระเป๋าไปตามห ้องพักจะดูป้ายผูกกระเป๋าเป็ นหลัก
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ํ ราญ
ขนตอนการขึ
ั
น–ลง เรือสา
1. เดินทางถึงอาคารผู ้โดยสารท่าเรือแรก นํ าพาสปอร์ต เช็คอินได ้ที เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได ้รับ Cruise Card ทีจะใช ้
แทนกุญแจห ้องพัก ใช ้เป็ นเครดิตการ์ด แทนการขึน
% และลงเรือในท่าเรือถัดๆไป

หากกรณีการ์ดสูญหายกรุณาติดต่อแจ้งทาง Reception
2. นํ าสัมภาระ ผ่านพิธก
ี ารเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางทีสนามบิน เพือให ้เจ ้าหน ้าทีทางเรือลําเลียงให ้ไปให ้ถึงห ้อง
้
ส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านทีสะดวกจะถือกระเป่ าขึน
% ไปเองก็สามารถทําได ้ (อาจต ้องใชเวลาในการรอคอยในการ
่ ้องพักของท่าน)
ลําเลียงสัมภาระสูห
3.

นํ าพาสปอร์ต ใบ ตม. ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร

4. เมือถึงประตูเรือ เจ ้าหน ้าทีเรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว ้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร ้อมนํ าการ์ดห ้องพักท่านรูด
กับเครืองบันทึก เพือยืนยันว่าท่านได ้เป็ นผู ้ร่วมเดินทางในทริปนี% ของเรือสําราญ
5. สามารถไปทีห ้องพักของท่านได ้ทันที หรือจะให ้บริการห ้องอาหารบุฟเฟ่ ในทันทีทขึ
ี น
% เรือสําราญ กรุณาศึกษาจุดซ ้อม
อพยพหนีภย
ั ฉุกเฉินทีอยูด
่ ้านหลังประตูห ้องพักของท่าน
ั ญาณดังขึน
6. ก่อนเรือจะออกเดินทาง จะมีการซ ้อมอพยพหนีภย
ั หรือ Muster Drill จะมีสญ
% ให ้ไปตามจุดทีระบุไว ้ใน
% ชูชพ
ี ทีมีพอดีกบ
Cruise Card โดยเจ ้าหน ้าทีจะแจ ้งให ้หยิบเสือ
ั ผู ้พักในห ้องพักไว ้ด ้วยหรือไม่แล ้วแต่กรณีไป
ําระค่าใชจ
้ า
ขนตอนการช
ั
่ ย และร ับพาสปอร์ตคืน
1. คืนสุดท ้ายของการเดินทาง นํ าคียก
์ าร์ดห ้องพักของท่าน แจ ้งชําระค่าใช ้จ่าย ที Reception จากนัน
% เจ ้าหน ้าทีจะแจ ้ง
ยอดค่าใช ้จ่ายทีใช ้ไปทัง% หมดซึง ท่านสามารถชําระเป็ นเงินสด หรือบัตรเครดิต
**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลียน ตามเงือนไขทีเรือกําหนด**
2. ก่อนวันสุดท ้ายทีเรือสําราญจะเทียบท่า จท่านสามารถแจ ้งรับพาสปอร์ตได ้ที Reception หรือทางเรือจะมีแจ ้งจุด
และเวลาทีรับหนังสือเดินทางคืนแก่ทก
ุ ท่าน
้ ริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใชจ
้ า
กรณีลก
ู ค้าต้องการใชบ
่ ยด ังนี
เมือเรือเริมล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช ้งานได ้ ทางเรือจะมี
ั ญาณกับเครืองอืนได ้
WIFI แบบ Satellite ให ้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครือง ไม่สามารถแชร์สญ
สงวนสิทธิอ
• ต
ั ราค่าบริการอาจมีการเปลียนแปลง กรุณาเช็คราคาทีแน่นอนอีกครัง% กับเจ ้าหน ้าทีบนเรือ (สัญญาณ
ั ญาณมากกว่าในห ้องพัก)
บางพืน
% ทีอาจไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห ้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสญ
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SPHZ

PACKAGE

STANDARD

UNIT

GDR — SINGAPORE

1 Night

SGD19

2 Nights

SGD38

3 Nights

SGD57

1 Night

SGD29

2 Nights

SGD58

3 Nights

SGD87

24 Hour

SGD39

DESCRIPTION

- Connect to the Internet at basic speeds in an affordable manne
- Allows 2 devices simultaneously for the whole voyage.

- Connect to the Internet at prime speeds.
- Allows 2 devices simultaneously for the whole voyage.

PREMIUM

•
•
•

- 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.

กรณีทท่
ี านเลือกใช ้ Pocket wifi หรือซิมทีให ้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิ ดใช ้ได ้ตามประเทศที
เดินทาง โดยวันปกติเรือจะล่องใกล ้ชายฝั งซึงสามารถใช ้งานได ้เป้ นบางช่วงแต่หากเป็ นวันทีเรือล่องน่านนํ% าสากลจะไม่
สามารถใช ้งานในลักษณะนีไ
% ด้

MUSH193333

เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

