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Genting Dream 
6 วัน 5 คืน 

 
สิงคโปร์-ปีนัง-ภูเก็ต-เกาะ นาวโอพี(ปะเทศพม่า)-สิงคโปร์  

22-27 ธันวาคม 2562 
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17.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์  การเดินทางจากสนามบิน 
ชางงี ไปท่ีท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ สามารถเดินทางด้วย Taxi, จากสนามบินใช้เวลา 

  ประมาณ 30 นาที ค่าใช้จ่ายประมาณ SGD20 (500บาท)  
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 

  (ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)  
ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการ ล่องเรือสากล  
1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก  
จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานท่ีห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ  
ได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงท่ีห้องโชว์หลัก(ท่านท่ีจะชมโชว์จะต้องท าการจองรอบโต๊ะ 
ท่ี Box Office ซึ่งต้ังอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆท่ัวท้ังล าเรือและพักผ่อน 
ตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ าสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษี จะเปิดให้บริการรวมท้ังใน 
ส่วนของคาสิโนอีกด้วย) 
ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดท้ังทริปจาก  
Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจ าวันท่ีมีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันท่ีห้องพัก 
ของท่าน 
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู่ บนชั้น 16 ของเรือส าราญ 
** ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยู่ท่ีชั้น 7 และ ชัน้ 8 ของเรือ 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
เช้า/ กลางวัน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 
*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู่ บนชั้น 16 ของเรือส าราญ 
** ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยู่ท่ีชั้น 7 และ ชัน้ 8 ของเรือ 
 

วันที่ 1     ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 
 

วันที่  2           ปีนัง, ประเทศ มาเลเซีย 
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13.30 น. "ปีนัง" เป็นหนึ่งใน 13 รัฐ ท่ีประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียเดิมชาวมาเลย์รุ่นแรกเรียกว่า ปูเลา 
  วาซาตู หรือเกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแผนท่ีเดินเรือ เรียกว่า ปูเลาปีนัง หรือเกาะหมาก ต่อมา อังกฤษ 
  เรียกว่า เกาะพรินซ์ออฟเวลส์ จอร์จทาวน์ (George Town) เมืองหลวงของปีนัง เป็นเมืองแห่ง 
  มรดกโลกพร้อมกับเมืองมะละกา ด้วยวัฒนธรรมของยุคอาณานิคมอังกฤษไว้ต้ังแต่ปลายศตวรรษ 
  ท่ี 18 จึงท าให้ปีนังยังคงมีกลิ่นอายความเป็น ตะวันตกจนถึงปัจุบันให้เราได้เห็น 
 

 
 
ส าหรับท่านท่ีท าการจองทัวร์บนฝ่ังกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานท่ีนัดพบ 
บนเรือ  ส่วนท่านท่ีสะดวกเดินทางท่องเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชัว่โมง  ณ  
บริเวณท่าเรือ กรุณากลับถึงเรือก่อน 1 ชม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารท่ีทางเรือจัดให้  
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงท่ีห้องโชว์หลัก(กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ
ท่ัวท้ังล าเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

22.30 น. เรือออกจากเกาะปีนัง, ประเทศมาเลเซีย 
 
 

 
 
เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 
*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู่ บนชั้น 16 ของเรือส าราญ 
** ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยู่ท่ีชั้น 7 และ ชัน้ 8 ของเรือ 
 

**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน** 
08.30 น. เดินทางถึง Sea View Patong Hotel จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 
 
 
 
 
 

วันที ่3      ภูเก็ต, ประเทศไทย เดินทางมาเช็คอินลงเรือที่ Sea View Patong Hotel  
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ส าหรับท่านท่ีท าการจองทัวร์บนฝ่ังกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานท่ีนัดพบบนเรือ  ส่วน
ท่านท่ีสะดวกเดินทางท่องเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชัว่โมง  ณ บริเวณท่าเรือ กรุณากลับ
ถึงเรือก่อน 1 ชม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารท่ีทางเรือจัดให้  
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงท่ีห้องโชว์หลัก(กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ
ท่ัวท้ังล าเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

19.30 น. เดินทางออกจากท่าเรือ Sea View Patong Hotel จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 
 

  
 
 
 
 

เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี ้
*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู่ บนชั้น 16 ของเรือส าราญ 
** ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยู่ท่ีชั้น 7 และ ชัน้ 8 ของเรือ 
 

08.30 น. เดินทางถึงท่าเรือท่ี เกาะ นาวโอพี ประเทศ พม่า 
                    เกาะนาวโอพี Nyaung Oo phee (เหยียวอูพี) 

อยู่ในเขตเมืองเกาะสอง จังหวัดตะนาวศี ทางตอนใต้ของหมู่เกาะพม่า อยู่ไกล้จากหมู่เกาะสุรินทร์ มีรูปลักษณะ
เกาะคล้ายกับหัวธนู มี 2 หาดหลักคือ อ่าวมาดาม และอ่าวเทอเรซท่ีงดงามและโอบล้อมด้วยแหล่งประการังนานา
ชนิด เนื้อท่ีบนเกาะประมาณ 1,500 ไร ่น้ าทะเลสีฟ้าคราม เม็ดทรายท่ีละเอียดอ่อน ด าน้ าดูทุ่งปะการังสีสัน
สวยงาม จุดด าน้ า 4 จุด เกาะภูเขาไฟ ทะเลปลานีโม่ หน้าหาดมาดาม และริมหาดเทอเรซ ปกคลุมด้วยดอกไม้ทะเล
สีสวยงาม น่าประทับใจอย่างย่ิง 

 

วันที่ 4       เกาะ นาวโอพี ประเทศ พม่า 
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ส าหรับท่านท่ีท าการจองทัวร์บนฝ่ังกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานท่ีนัดพบ 
บนเรือ  ส่วนท่านท่ีสะดวกเดินทางท่องเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชัว่โมง  ณ  
บริเวณท่าเรือ กรุณากลับถึงเรือก่อน 1 ชม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารท่ีทางเรือจัดให้ 
   หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงท่ีห้องโชว์หลัก(กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสด 
  ตามบาร์ต่างๆท่ัวท้ังล าเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
19.30 น. เดินทางออกจากท่าเรือท่ี เกาะ นาวโอพี ประเทศ พม่า 
 

 
 
 
 
 

เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 
*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งต้ังอยู่ บนชั้น 16 ของเรือส าราญ 

 

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

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยู่ท่ีชั้น 7 และ ชัน้ 8 ของเรือ 

 

ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลนิอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมท่ีจัดขึ้นต้ังแต่เช้าจรดค่ า ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าท่ีห้องอาหารบุฟเฟต์, โชว์การแสดงสดตลอดท้ังวัน ไม่ว่าจะ

เป็นดนตรีสดในบาร์ หรือห้องอาหารต่างๆ, คาสิโนท่ีจัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส าหรับผู้ท่ีต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านท่ี
ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสร้างน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ท่ี 
ชอบกิจกรรมน่าต่ืนเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไมว่่าจะเป็นสไลด์เดอร ์โบว์ลิ่งและอื่นๆได้ 
 เรือจะมีใบแจ้ง สถานท่ีและเวลาท่ีห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน 
**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน** 

ช่วงค่ า  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน า 
  กระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานน าลงไปท่ีท่าเรือในวันรุ่งขึ้น 

(สิ่งของท่ีท่านจ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ )  ** ถ้าท่านใดมี 
ความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ท่ีหน้าห้องพัก  
 
 
 

 

วันที่  5   ล่องน่าน ้าสากล 
 



  
 

- 6 - 

RYRK192017 

 
 
 

เช้า/กลางวัน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 
*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู่ บนชั้น 16 ของเรือส าราญ 
** ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยู่ท่ีชั้น 7 และ ชัน้ 8 ของเรือ 
 

13.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์  
  หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทาง 
  ของท่านด้านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระก่อนออกจากท่าเรือ** 

** ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง ** 
ราคาบาท / ท่าน ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3-4 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 24,000 24,000 24,000 
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 25,500 25,500 25,500 
ห้องพักแบบมีระเบียง 30,400 30,400 30,400 

**โปรดตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการจอง** 

 
                                      INSIDE                                                         BALCONY 

   
OCEAN VIEW 

     
เงื่อนไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก 

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและช าระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจ านวนห้องว่างบนเรือ 

วันที่  6      เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 
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ช ำระเงินโดยโอนเงินเข้ำบญัชี บริษทั รกัย้ิมทวัร ์ดงัน้ี    ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจิดศิริ 
    ธนำคำรกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0     สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

                       ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4      สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

                                     ธนำคำร กรงุเทพ  เลขท่ี  919-0-20407-4      สำขำสขุมุวิท 77 (ประเวศ)    

                                 ธนำคำรกรงุไทย เลขท่ี  845-0-11221-4      สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

                                      ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  262-2-02142-2      สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 
หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้ำหนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พร้อมระบุหมำยเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม วนั

เดินทำงมำท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / 
suksiritrip หรืออีเมลล ์E-Mail:rakyimtour@gmail.com 

 

หมายเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ต้ังแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ า 6 เดือน 7วัน) 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาท่ีใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 5 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Suite 
หรือสูงขึ้นไป 

2. ค่าทัวร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 
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3. อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (หากต้องการซื้อต๋ัวเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีเพื่อเสนอราคาอีก

ครั้ง) 
8. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินสิงคโปร์ - ท่าเรือ - สนามบินสิงคโปร์ (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีเพื่อเสนอ

ราคาอีกครั้ง) 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เงื่อนไขการใช้บริการ 
 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเท่ียว 
2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน
เฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเท่ียวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ท้ังสิ้น 
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่าท่านสละ
สิทธิ ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
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หนังสือเดินทางและวี

ซ่า 

 ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศท่ีคุณจะเดินทางอาจต้องท าวีซ่าเพื่อเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการ

ท่องเท่ียวของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคติ การใช้จ่ายบนเรือส าราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถท ารายการผ่านบัตรเครดิตท่ี

ได้ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านน าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท หากมี

ความจ าเป็นท่ีจะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและส าแดงกับเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองท้ังขาเข้าและขา

ออก โดยการใช้จ่ายบนเรือต้องน าเงินสดขั้นต่ า 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

เส้นทางและแบรนด์เรือส าราญ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่าวันสุดท้าย ต้องตรวจสอบและท ารายการ

ท้ังหมดให้เสร็จสิ้น 

ประกันภัย แนะน าให้ซื้อประกันการเดินทาง 

อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 

เวลาท้องถิ่น     เวลาบนเรือส าราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ท้ังนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ

วัน ตามเขตน่านน้ าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ าวันบนเรือ หรือ

ประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือส าราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน SGD  

 อัตราเทียบ 24.40 บาท ต่อ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วันท่ี วันท่ี 15 มิ.ย. 61 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 

หากท่านใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ 

กระแสไฟฟ้า มีท้ังกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ท้ังแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป  

(แนะน าให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรือส าราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้ าดื่ม บนเรือมีน้ าดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวด ต่อวัน 

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ท่ีห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามท่ี

เรือก าหนด โดยจะมีอาหารท้ังมื้อเช้า กลางวัน เย็น ค่ าจนถึงดึกให้บริการ สับเปลี่ยนกันตามมื้ออาหาร

ตลอดท้ังวัน หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ท่ีห้องอาหารหลักท่ีจะมีระบุไว้

ใน cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ ห้องโรง

ใบเตรียมตัวการเดินทาง 

  ล่องเรอืส าราญ Genting Dream 
 

https://www.accuweather.com/
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ละครหลัก ท่านท่ีทานอาหารรอบแรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดง

รอบหลัง 

** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษทลูกค้าต้องท าการจองเพิ่มเติมบนเรือส าราญ 

ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามมื้ออาหารและราคาท่ีเรือก าหนด 

สิ่งที่ต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือน 

 เตรียมส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกท่ีท าการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของทุก

ท่านจะถูกเรียเก็บ ส ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ต๋ัวล่องเรือ 

 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 

 ของมีค่า / อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

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

แรง 

 ยาประจ าตัว ท่ีมีรายละเอียดก ากับ 

 อปุกรณ์อาบน้ า ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ท่ีชาร์จแบตเตอรี่ส ารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครือ่งเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน้ า 

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้น า

ขึ้นและลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจไุม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวส ารองไฟ Power Bank ห้ามโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น 

 เครื่องดื่มทุกชนิดท้ังท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล ์

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 

เครื่องแต่งกาย  การแต่งกายท้ังชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและท่ีท่าเรือเพื่อร่วม

โปรแกรมทริปกับทางเรือท่ีได้ท ารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ าท่ีห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทาน

อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   

smart casual หรือก่ึงทางการได้ 
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ขั้นตอนการขึ้น–ลง เรือส าราญ  

 

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะ 

2. ได้รับ Cruise Card ท่ีจะใช้แทนกุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

3. น าสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางท่ีสนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag เพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีทางเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านท่ีสะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถท าได้ (อาจต้อง

ใช้เวลาในการรอคอยในการล าเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

4. น าพาสปอร์ต ส าเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่องบิน 

(กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

5. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าท่ีเรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน าการ์ดห้องพักท่านรูดกับ

เครื่องบันทึก เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือส าราญ 

6. สามารถไปท่ีห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีท่ีขึ้นเรือส าราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนี

ภัยฉุกเฉินท่ีอยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

7. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว้ จะมกีารซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตามจุด

ท่ีระบุไว้ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพท่ีมีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

 

 
หากกรณีการด์สูญหาย

กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง 

Reception 
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ขั้นตอนเคลียค่าใช้จ่าย และรับพาสปอร์ตคืน 

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น าการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช าระค่าใช้จ่าย ท่ี Reception เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายท่ีใช้ไป

ท้ังหมด ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 

**กรณีช าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขท่ีเรือก าหนด** 

2. ก่อนวันสุดท้ายท่ีเรือส าราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ท่ี Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาท่ีรับหนังสือ

เดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

 

กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ 
Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครือ่ง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอื่นได ้

สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาท่ีแน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าท่ีบนเรือ (สัญญาณบางพื้นท่ี
อาจไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 

 
PACKAGE UNIT GDR- SINGAPORE WDR-NANSHA/ 

HONG KONG 

DESCRIPTION RECOMMENDED 
USE 

STANDARD 

1 NIGHT SGD19 HKD125 -Connect to Internet at basic   Email 
2 NIGHTS SGD38 HKD198 speeds in an affordable manner.  Chat 
3 NIGHTS SGD57 - -Allow 2 devices simultaneously   Social media 
4 NIGHTS SGD76 - for the whole voyage  
5 NIGHTS SGD95 HKD640   

PREMIUM 

1 NIGHT SGD29 HKD168 -Connect to the Internet at prime  Email 
2 NIGHTS SGD58 HKD268 Speeds.    Chat 
3 NIGHTS SGD87 - -Allow 2 devices simultaneously   Social media 
4 NIGHTS SGD116 - For the whole voyage.  Light media 

streaming 
5 NIGHTS SGD145 HKD840   

24 HOUR SGD39 HKD228 Connect to the Internet at prime speeds. 
Allow 1 device for a continuous 24 hour 
period only. 

 

  
กรณีท่ีท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมท่ีให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศท่ีเดินทาง โดย

วันปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝ่ังซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันท่ีเรือล่องน่านน้ าสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี้
ได้ 
 


