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World Dream : 5 Nights 

Hongkong -  Danang – Halong Bay Cruise 
23-28 กันยายน / 11-16, 18-23 พฤศจิกายน 2561 
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13.00 น.	 เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ การเดินทางจากสนามบินชางงี ไปที่	 	
	 	 ท่าเรือมารีย่า เบย์ ครูสเซนเตอรสามารถเดินทางด้วย Taxi, จากสนามบินใช้เวลาประมาณ 30 นาที ค่าใช้	 	
	 	 จ่ายประมาณ SGD20(500บาท)

	 	 (กรุณามาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินขึ้นเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษา	 	
	 	 ความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่าน	 	
	 	 สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับ		
	 	 ประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะ	 	
	 	 ชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่ว	 	
	 	 ทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้	 	
	 	 บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )


*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*


	 	 DREAM CRUISE เป็นเรือขนาด 151,300 ตัน ประกอบด้วย 18 ชั้น รองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด 3,352 ท่าน 
	 	 มีจำนวน 1,674 ห้อง มีห้องอาหาร และบาร์ มากกว่า 35 ห้อง สวนน้ำประกอบด้วย WATERSLIDES 6 ชิ้น 	 	
	 	 บนชั้น 16 และชั้น 21 รวมถึงการเล่น ROPES COURSE และลานโบว์ลิ่งจำนวน 4 เลนส์ ที่ปีนผา สนามบาส		
	 	 เก็ตบอล


*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึ+งตั .งอยู ่บนชั .น 16 ของ
เรอืสําราญ 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ+งตั .งอยูท่ี+
ชั .น 7 และ ชั .น 8 ของเรอื 

วันที่ 1 ต้อนรับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก 




� 





*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*


	 	 ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่	 	
	 	 ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, โชว์การแสดงสดตลอดทั้งวัน 	 	
	 	 ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือห้องอาหารต่างๆ, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยง	 	
	 	 โชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสร้างน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับ		
	 	 ครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นสไลด์เดอร์ โบว์ลิ่งและอื่นๆ	 	
	 	 ได้


*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*


*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึ+งตั .งอยู ่บนชั .น 16 ของ
เรอืสําราญ 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ+งตั .งอยูท่ี+
ชั .น 7 และ ชั .น 8 ของเรอื 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึ+งตั .งอยู ่บนชั .น 16 ของ
เรอืสําราญ 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ+งตั .งอยูท่ี+
ชั .น 7 และ ชั .น 8 ของเรอื 

วันที่  2 ล่องน่านน้ำสากล 

วันที่ 3 ดานัง ประเทศเวียดนาม 



06.00 น.	 เรือจอดเทียบท่าที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม  ซึ่งเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ และสถานที่เที่ยวตอน	 	
	 	 กลางคืนที่หลากหลาย พร้อมด้วยอาหารสไตล์เวียดนาม สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ 	 	
	 	 พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ	 	
	 	 ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีก	 	
	 	 ด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้		
	 	 จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน


16.00 น.	 เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card  	 	
	 	 ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์	 	
	 	 หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*


*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึ+งตั .งอยู ่บนชั .น 16 ของ
เรอืสําราญ 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ+งตั .งอยูท่ี+
ชั .น 7 และ ชั .น 8 ของเรอื 






09.00 น.	 เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือฮาลองเบย์ ประเทศเวียดนาม โดยเมืองนี้เป็นอีกสถานที่ที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ 		
	 	 ตำนานเรื่องมังกร และเกาะแก่งประเทศแปลกตาสำหรับชายฝั่งที่สามารถซื้อกิจกรรมล่องเรือได้ สำหรับท่าน	 	
	 	 ที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่	 	
	 	 สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือจะมีบริการ แท๊ก		
	 	 ซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียม	 	
	 	 ไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน


21.00 น.	 เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card  	 	
	 	 ของท่านตามเวลาจองของท่าน หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกัน 	 	
	 	 คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย





*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*


*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึ+งตั .งอยู ่บนชั .น 16 ของ
เรอืสําราญ 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ+งตั .งอยูท่ี+
ชั .น 7 และ ชั .น 8 ของเรอื 

วันที่  4 ฮาลองเบย์ ประเทศเวียดนาม 

วันที่  5 ล่องน่านน้ำสากล 



	 	 ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่	 	
	 	 ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, โชว์การแสดงสดตลอดทั้งวัน 	 	
	 	 ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือห้องอาหารต่างๆ, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยง	 	
	 	 โชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสร้างน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับ		
	 	 ครอบครัวหรือเด็กๆที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นสไลด์เดอร์ โบว์ลิ่งและอื่นๆ	 	
	 	 ได้


	 	 เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน 

20.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป่าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป่าเดินทางของท่าน		
	 	 วางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น  ( สิ่งของที่ท่านจำเป้นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่าน	 	
	 	 แยกใส่ในกระเป๋าถือ )  
	 	  ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **


*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*


17.30 น.	 เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือไคตั๊ก หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดิน	 	
	 	 ทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึ+งตั .งอยู ่บนชั .น 16 ของ
เรอืสําราญ 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ+งตั .งอยูท่ี+
ชั .น 7 และ ชั .น 8 ของเรอื 

วันที่ 6 ต้อนรับกลับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก  



ราคาห้องพักแบบต่าง ๆ :


ราคาเด็ก สำหรับพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านเท่านั้น  
ตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง


ลด 25% กรณีจองล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง





  





ชนดิหอ้งพกั หอ้งพกั 2 ทา่น 
ราคาตอ่ทา่น 
(ลด 20%)  
(ลด 25%)

ทา่นที4 3 – 4 
ราคาตอ่ทา่น 
(ลด 20%)  
(ลด 25%)

พกัเดี4ยว 
(ลด 20%)  
(ลด 25%)

ราคาเด็ก  
(ลด 20%)  
(ลด 25%)

หอ้งพักแบบไมม่ี
หนา้ตา่ง

30,500 
(25,680) 
(24,475)

18,450 
(16,040) 
(15,438)

42,550 
(35,320) 
(33,513)

12,425 
(11,220) 
(10,919)

หอ้งพักแบบมหีนา้
ตา่ง

35,300 
(29,520) 
(28,075)

20,850 
(17,960) 
(17,238)

49,750 
(41,080) 
(38,913)

13,625 
(12,180) 
(11,819)

หอ้งพักแบบมี
ระเบยีง

38,700 
(32,240) 
(30,625)

22,550 
(19,320) 
(18,513)

54,850 
(45,160) 
(42,738)

14,475 
(12,860) 
(12,457)









เงื่อนไขการจอง 

1. ชำระเต็มจำนวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก 

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ 

หมายเหตุ 

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ  
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ  
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ  
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง




อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ห้องพักบนเรือสำราญ 5 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)


2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ


3. ค่าภาษีท่าเรือ  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม


1. ค่าทิปส์ HKD 120 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง 
Suite หรือสูงขึ้นไป 


2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)


3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ


4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI


5. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ


6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ


7. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีก
ครั้ง)


8. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินฮ่องกง - ท่าเรือ - สนามบินฮ่องกง (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอ
ราคาอีกครั้ง)


9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการใช้บริการ 

1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสำราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนำเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมี
การคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชำระค่าบริการ 
3.1 กรุณาชำระเต็มจำนวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด  
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน  
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่า
ธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้า
เมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น  



4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


� 





หนงัสอืเดนิทาง
และวซีา่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วนักอ่น
การเดนิทาง 

• ประเทศที+คณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพื+อเขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนวางแผนการทอ่งเที+ยวของคณุกอ่นเดนิทางทกุครั .ง

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ   SGD   ซึ+งสามารถทํา
รายการผา่นบตัรเครดติที+ไดล้งทะเบยีนเชื+อมกบับตัร Cruise card กอ่นเดนิ
ทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตวัออกนอกประเทศไทยทา่น
ละ 50,000 บาท หากมคีวามจําเป็นที+จะใชจ้า่ยมากกวา่นี.ตอ้งแจง้และสําแดง
กบัเจา้หนา้ที+ตรวจคนเขา้เมอืงทั .งขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้า่ยบนเรอืตอ้ง
นําเงนิสดขั .นตํ+า 150 USD (รายละเอยีดอาจมกีารเปลี+ยนแปลงตามเสน้ทาง
และแบรนดเ์รอืสําราญ) โดยวนักอ่นเรอืจะเทยีบทา่วนัสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบ
และทํารายการทั .งหมดใหเ้สร็จสิ.น

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ื.อประกนัการเดนิทาง

อณุหภมู ิ สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง

เวลาทอ้งถิ4น    เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิ+นจากทา่เรอืเมอืงแรกที+เดนิทาง ทั .งนี.อาจมี
การเปลี+ยนแปลงในแตล่ะวนั ตามเขตน่านนํ.าแตล่ะประเทศ ซึ+งสามารถตรวจ
สอบไดจ้ากหนังสอืพมิพป์ระจําวนับนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืสําราญ Genting Dream 

https://www.accuweather.com/


สกลุเงนิ  บนเรอืสําราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ SGD // อตัราเทยีบ 24.40 บาท ตอ่ 1 
SGD 
*ตรวจสอบ ณ เมื+อวนัที+ วนัที+ 15 ม.ิย. 61 : อา้งองิจาก Bangkok Bank 
Selling Rate 
หากทา่นใชบ้ตัรเครดติในการชาํระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลี+ยนของเรอืจะสงูกวา่
ของธนาคารปกติ

กระแสไฟฟ้า มทีั .งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทั .งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 
ขากลม ดงัรปู  
(แนะนําใหเ้ตรยีมหวัแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย)

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล

  นํ Kาดื4ม บนเรอืมบีรกิารนํ.าดื+มใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด ตอ่วนั

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ี+หอ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการ
อาหารและเวลาเป็นไปตามที+เรอืกําหนด โดยจะมอีาหารทั .งมื.อเชา้ กลางวนั 
เย็น คํ+าจนถงึดกึใหบ้รกิาร สบัเปลี+ยนกนัตามมื.ออาหารตลอดทั .งวนั หรอืมื.อ
อาหารเย็นทา่นอาจเลอืกรับประทานอาหารมื.อเย็นไดท้ี+หอ้งอาหารหลกัที+จะมี
ระบไุวใ้น cruise card ของทกุทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์บั
การชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ทา่นที+ทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการ
แสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลงั  
** คา่ใชจ้า่ยเพิ+มเตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิ+ม
เตมิบนเรอืสําราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมื.ออาหารและราคาที+เรอืกําหนด

สิ4งที4ตอ้งเตรยีม • ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางที+มอีายมุากกวา่ 6 เดอืน 
• เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนื+องจากวนัแรกที+ทําการเชค็อนิ
หนังสอืเดนิทางตวัจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเกบ็ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

• ตัWวลอ่งเรอื 
• ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 
• แบบฟอรม์การลงเรอื 
• เงนิสด/ บตัรเครดติ 
• กรมธรรมป์ระกนัการเดนิทาง ประกนัอบุตัเิหต ุ
• ของมคีา่ / อปุกรณท์ี+จําเป็น 
• ยารักษาโรค ยาประจําตวั 
• ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย



ขั้นตอนการขึ้น–ลง เรือสำราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก นำพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้

แทนกุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป 





สิ4งที4ควรเตรยีม • แวน่ตา, แวน่กนัแดด, รม่, หมวก, ครมีกนัแดด และเสื.อคลมุกนัหนาว 
เนื+องจากบนเรอือาจมลีมแรง 

• ยาประจําตวั ที+มรีายละเอยีดกํากบั 
• อปกุรณอ์าบนํ.า ของใชส้ว่นตวั   
• Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศพัท ์
• ปกรณอ์เิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ที+ชารจ์
แบตเตอรี+สํารอง 

• รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 
• หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครื+องเลน่เพลงพกพาสว่นตวั  
• ชดุวา่ยนํ.า

สิ4งที4ไมอ่นญุาต
ใหนํ้าขึKนและลง
เรอื

• ใชม้าตรการตามหลกัเดยีวกนักบัเครื+องบนิ 
• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 
• ตวัสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพา
เทา่นั.น 

• เครื+องดื+มทกุชนดิทั .งที+ม ีและไมม่แีอลกอฮอล ์
• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนื.อสตัว ์
• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิ+งผดิกฏหมายทกุชนดิ

เครื4องแตง่กาย • การแตง่กายทั .งชายหญงิสามารถแตง่ตวัไดต้ามสบายในชว่งกลางวนัและ
ที+ทา่เรอืเพื+อรว่มโปรแกรมทรปิกบัทางเรอืที+ไดทํ้ารายการจองไว ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํ+าที+หอ้งอาหารหลกั ตามธรรมเนยีมเรอื
ถอืเป็นการเชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภตัตาคาร ทาง
เรอืจงึขอความรว่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึ+งทางการ
ได ้

หากกรณีการด์
สญูหายกรณุาตดิตอ่
แจง้ทาง Reception

ตวัอยา่งการด์หอ้งพัก



2. นำสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag เพื่อ

ให้เจ้าหน้าที่ทางเรือลำเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถทำได้ 

(อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการลำเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน)


3. นำพาสปอร์ต สำเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่อง

บิน (กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย)


4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมนำการ์ดห้องพักท่านรูดกับ

เครื่องบันทึก เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสำราญ


5. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีที่ขึ้นเรือสำราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อม

อพยพหนีภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน


6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไป

ตามจุดที่ระบุไว้ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพที่มีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่

กรณีไป


ขั้นตอนเคลียค่าใช้จ่าย และรับพาสปอร์ตคืน 

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง นำการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งชำระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่

ใช้ไปทั้งหมด ท่านสามารถชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต


**กรณีชำระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือกำหนด**


2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือสำราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ 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 (สัญญาณบาง
พื้นที่อาจไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก)


กรณีที่ท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมที่ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศที่เดินทาง 
โดยวันปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ำสากลจะไม่สามารถ
ใช้งานในลักษณะนี้ได้

Standard WIFI 1 วนั 3 วนั

ราคาโดยประมาณ USD 15 USD 45


