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วันเดนิทาง เวลาเรอืออก 

8 ม.ค,12 ก.พ, 1 เม.ย 2563 21.00 น. 

 
 
 

 21.00 น. เรือลอ่งออกจากทา่เรือมารีนา่ เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสงิคโปร์ การเดินทางจากสนามบินชางงี  
ไปท่ีทา่เรือมารียา่ เบย์ ครูสเซนเตอร์ สามารถเดินทางด้วย Taxi, จากสนามบินใช้เวลาประมาณ 30 นาท ี 
คา่ใช้จ่ายประมาณ SGD20(500บาท) (ทา่นควรมาถึงทา่เรือเพื่อเช็คอินเข้าเรือก่อนอยา่งน้อย3 ชัว่โมง)  
ทกุทา่นจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภยัของทา่เรือตามกฏของการลอ่งเรือสากล 1ชัว่โมง 
ก่อนเรือออกเดินทาง 
หลงัจากนัน้ ทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลกั จากท่ีโชว์อยูบ่นบตัร Cruise Card  
ของทา่น หรือเลอืกรับประทานท่ีห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ ได้ตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้ชมการแสดงท่ีห้องโชว์ 

  หลกั(ทา่นท่ีจะชมโชว์จะต้องท าการจองรอบโต๊ะท่ีBox Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน Lobbyชัน้ 6) และดนตรีสดตามบาร์ 
ตา่งๆทัว่ทัง้ล าเรือ และพกัผอ่นตามอธัยาศยั(หลงัจากเรือลอ่งออกสูน่า่นน า้สากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิด 
ให้บริการรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอีกด้วย)  
 ท่ีอยูท่า่เรือ :  Marina Coastal Drive #01-01,Singapore 018947 

 
             ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ ดงันี ้
*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 
** ห้องอาหาร Dream Dining 

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

วันที่ 1  ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 
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Genting Dream  เรือส าราญในตระกลูของ Dream Cruise สร้างขแึละน าลงทะเลลอ่งในปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 
150,659 ตนั มีความสงูถึง 19 ชัน้และจุผู้ โดยสารทัง้หมด 3,352 คนและลกูเรืออีก 2,016 คน มีจ านวนห้องพกัทัง้หมด 
1,674 ห้องและ ห้องพกัแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ ลกูค้าในทกุระดบันอกจากความใหญ่
และความจุแบบอลงัการแล้วยงัมาพร้อมกบั ความบนัเทิงและร้านอาหารมากมายให้คณุได้ลิม้ลองแบบนบัไม่ถ้วนเลย
ทีเดียว 

กจิกรรมบนเรอื 

 
 

 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี ้
 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ่งตัง้อยู่ท่ีชัน้ 7และชัน้8 ของเรือ 

12.00 น.  เรือจอดเทียบทา่ที่ทา่เรือพอร์ตคลงัประเทศมาเลเซียส าหรับทา่นท่ีท าการจองทวัร์บนฝ่ังกบัทางเรือพนกังานจะแจ้งเวลา 
     จากเรือและสถานท่ีนดัพบบนเรือสว่นทา่นท่ี 

วันที่2   ท่าเรือพอร์ตคลัง ประเทศมาเลย์เซีย 
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  สะดวกเดินทางทอ่งเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลงัเวลาเรือจอด 1 ชัว่โมง  ณ บริเวณทา่เรือ พอร์ตคลงั 
จะมีบริการ แท๊กซี่ จากทา่เรือเข้าไปในตวัเมืองอีกด้วย ทา่นใดท่ีไม่ลงจากเรือสามารถสนกุกบักิจกรรมตา่งๆที่ทาง
เรือเตรียมไว้ให้ตลอดทัง้วันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมท่ีท่านจะได้รับในแต่ละวันท่ี
ห้องพกัของทา่น 

 
เย็น   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ ดงันี ้
 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ่งตัง้อยู่ท่ีชัน้7 และ ชัน้8 ของเรือ 

 

 
 
23.00 น. เรือลอ่งออกจากทา่เรือพอร์ตคลงั, ประเทศมาเลเซีย  

**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคนื** 

ช่วงค ่า  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ทา่นในห้องพกัของทา่น ให้ทา่นน า 
  กระเป๋าเดินทางของทา่นวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนกังานน าลงไปท่ีทา่เรือในวนัรุ่งขึน้ 

(สิง่ของท่ีทา่นจ าเป็นต้องใช้ระหวา่งวนัให้ทา่นแยกใสใ่นกระเป๋าถือ)**ถ้าทา่นใดมี 

ความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ท่ีหน้าห้องพกั** 
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เช้า   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ ดงันี ้
*ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 

**ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ่งตัง้อยู่ท่ีชัน้7 และ ชัน้8 ของเรือ 

 
 
12.00 น. เรือเทียบทา่ ณ ทา่เรือมารีนา่เบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสงิคโปร์ หลงัจากทกุทา่นลง จากเรือจะผา่น  
  พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของทา่นด้านลา่ง หลงัจากนัน้ เดินทางกลบัโดย 
  สวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

 

 8 ม.ค., 12 ก.พ.  , 1 เม.ย.  / 2563 

 *โปรโมชัน่ 

ราคาบาท / ทา่น ทา่นที ่1 ทา่นที ่2 ทา่นที ่3-4 

หอ้งพักแบบไมม่ี
หนา้ตา่ง 

14,800 
ฟร ี

7,400 

หอ้งพักแบบมี
หนา้ตา่ง 

17,800 
ฟร ี

8,900 

หอ้งพักแบบมี
ระเบยีง 

19,500 
ฟร ี

9,750 

 
ห้องพกัมีจ านวนจ ากดั โปรสอบถามห้องพกักบัเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการจอง 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 

วันที่ 3        เดินทางถงึประเทศสิงคโปร์ 
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                              Inside                                                     Balcony 

 
OCEAN VIEW 

เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระเตม็จ านวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศริ ิ
 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

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

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กลบั

ระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำทีไ่ลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 

0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   หรอือีเมลล ์

 E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและช าระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเตม็ 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา ทัง้นีข้ึน้อยู่กับระยะเวลาในการจองและจ านวนห้องว่างบนเรือ 
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หมายเหตุ 

1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายคุรรภ์เกิน 24 สปัดาห์ ไมอ่นญุาตให้ขึน้เรือ 

2. ส าหรับเดก็อายตุ ่ากว่า 6 เดือน ไมอ่นญุาตให้ขึน้เรือ (เดก็ทารกควรมีอายอุย่างต ่า 6 เดือน 7วนั) 

3. ลกูค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และต้องมีอายมุากวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทางกลบั 

4. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย ไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไมอ่นญุาตให้เดนิทางออกหรือกอง
ตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวสิยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น 

การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ช้าหรือยกเลกิของเท่ียวบนิ, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล 
หรือเกิดเหตสุดุวิสยัในการเดนิทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

8. ในโปรแกรมเวลาท่ีใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ลกูค้าทราบก่อนเดนิทางอีกครัง้ 

 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ห้องพกับนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพกัท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 

2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพเิศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 

3. คา่ภาษีท่าเรือ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ทิปส์ SGD 21 ตอ่คนตอ่คืน ส าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คืน ส าหรับ

ห้อง Suite หรือสงูขึน้ไป 

2. คา่ทวัร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 

3. อาหารพเิศษท่ีท่านสัง่เพิ่มเตมิกับทางเรือ  

4. คา่แพคเกจเคร่ืองดื่มบนเรือส าราญ / คา่ WIFI 

5. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่วีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

6. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่ซกัรีด ค่าโทรศพัท์ คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

7. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ กรุงเทพฯ - สงิคโปร์ - กรุงเทพฯ (หากต้องการซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเสนอราคาอีกครัง้) 

8. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิสงิคโปร์ - ท่าเรือ - สนามบนิสงิคโปร์ (หากต้องการซือ้รถรับสง่ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเสนอราคา
อีกครัง้) 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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เง่ือนไขการใช้บริการ 

1. การเดนิทางในแพค็เกจลอ่งเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไมมี่หวัหน้าทวัร์ และรถรับสง่น าเท่ียว 
2. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดนิทาง
ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การช าระคา่บริการ 

3.1 กรุณาช าระเตม็จ านวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมชัน่มีห้องพกัในจ านวนจ ากดั 

4. การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการช าระเงิน 

4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้เดนิทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆ ท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพจิารณาเล่ือนการเดนิทางของ
ท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้ เช่น คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่ห้อง คา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตู
ฯ เรียกเก็บ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได้ 

4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบไุว้ในรายการเดนิทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ส าคญั!! บริษัท ท าธรุกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไมส่นบัสนนุให้ลกูค้าเดนิทางเข้าประเทศท่องเท่ียวโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่น
การตรวจคนเข้าเมือง ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางหวัหน้า
ทวัร์และมคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทัง้สิน้ 

4.4 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิ ไม่
อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หนังสือเดนิทางและวี
ซ่า 

 ตรวจสอบให้แน่ใจหนงัสือเดนิทางต้องมีอายเุหลืออย่างน้อย 180 วนัก่อนการเดนิทาง 
 ประเทศท่ีคณุจะเดนิทางอาจต้องท าวีซ่าเพ่ือเข้า-ออกประเทศ โปรดติดตอ่ตวัแทนวางแผนการท่องเท่ียวของ

คณุก่อนเดนิทางทกุครัง้ 
บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือส าราญสว่นใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกลุ   SGD   ซึ่งสามารถท ารายการผา่นบตัรเครดติท่ีได้

ลงทะเบียนเช่ือมกบับตัร Cruise card ก่อนเดนิทางได้ 

เงนิสด ราชอาณาจกัรไทยอนญุาตให้ท่านน าเงินสดติดตวัออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท หากมีความ
จ าเป็นท่ีจะใช้จ่ายมากกว่านีต้้องแจ้งและส าแดงกับเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองทัง้ขาเข้าและขาออก โดยการใช้
จ่ายบนเรือต้องน าเงินสดขัน้ต ่า 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามเส้นทางและแบรนด์
เรือส าราญ) โดยวนัก่อนเรือจะเทียบท่าวนัสดุท้าย ต้องตรวจสอบและท ารายการทัง้หมดให้เสร็จสิน้ 

ประกันภัย แนะน าให้ซือ้ประกนัการเดนิทาง 

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

เวลาท้องถิ่น     เวลาบนเรือส าราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกท่ีเดนิทาง ทัง้นีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนั ตาม
เขตน่านน า้แตล่ะประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนงัสือพมิพ์ประจ าวนับนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงนิ   บนเรือส าราญ สว่นใหญ่ใช้สกลุเงิน SGD  อตัราเทียบ 24.40 บาท ตอ่ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เม่ือวนัท่ี วนัท่ี 15พ.ย. 61 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling 

Rate 

หากท่านใช้บตัรเครดิตในการช าระค่าสินค้า อตัราแลกเปลี่ยนของเรือจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มีทัง้กระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ทัง้แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดงัรูป  

(แนะน าให้เตรียมหวัแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรือส าราญใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  น า้ดื่ม บนเรือมีน า้ดื่มให้ในห้องพกัฟรี 2 ขวดตอ่วนั 

  อาหาร ทกุท่านสามารถรับประทานอาหารได้ท่ีห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามท่ีเรือ
ก าหนด โดยจะมีอาหารทัง้มือ้เช้า กลางวนั และ ห้องอาหารเย็น  จะเปิดให้บริการตัง้แต ่17.30-
21.00 น ท่านไมต้่องส ารองท่ีนัง่ลว่งหน้า (walk-in open seating)  ** คา่ใช้จ่าย
เพิม่เติมในส่วนของห้องอาหารพเิศษลกูค้าต้องท าการจองเพิม่เตมิบนเรือส าราญ คา่ใช้จ่ายเป็นไปตามมือ้อาหาร
และราคาท่ีเรือก าหนด 

สิ่งที่ต้องเตรียม  ทกุท่านต้องเตรียมหนงัสือเดนิทางท่ีมีอายมุากกว่า 6 เดือน 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืส าราญ Genting Dream 

 

https://www.accuweather.com/
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 เตรียมส าเนาหนงัสือเดนิทาง 2 ชดุ เน่ืองจากวนัแรกท่ีท าการเช็คอินหนงัสือเดนิทางตวัจริงของทกุท่านจะ
ถกูเรียเก็บ ส ารองเกิดกรณีฉกุเฉิน 

 ตัว๋ลอ่งเรือ 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บตัรเครดติ 

 กรมธรรม์ประกนัการเดนิทาง ประกนัอบุตัเิหต ุ

 ของมีคา่ / อปุกรณ์ท่ีจ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตวั 
 ทิปบนเรือ หากไมไ่ด้รวมในคา่แพค็เกจแรกจ่าย 

สิ่งที่ควรเตรียม  แวน่ตา, แวน่กนัแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกนัแดด และเสือ้คลมุกนัหนาว เน่ืองจากบนเรืออาจมีลมแรง 
 ยาประจ าตวั ท่ีมีรายละเอียดก ากบั 

 อปกุรณ์อาบน า้ ของใช้สว่นตวั   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศพัท์ 

 ปกรณ์อิเลค็ทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ท่ีชาร์จแบตเตอร่ีส ารอง 
 รองเท้ากีฬา รองเท้าสภุาพ รองเท้าใส่สบาย 
 หนงัสืออ่านเลน่ระหวา่งพกัผอ่น, เคร่ืองเลน่เพลงพกพาสว่นตวั  

 ชดุวา่ยน า้ 
สิ่งที่ไม่อนุญาตให้น า
ขึน้และลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลกัเดียวกนักับเคร่ืองบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจไุมเ่กิน 100 มลิลลิติร 
 ตวัส ารองไฟ Power Bank ห้ามโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใสก่ระเป๋าพกพาเท่านัน้ 

 เคร่ืองดื่มทกุชนิดทัง้ท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทเุรียน และเงาะ) เนือ้สตัว์ 
 อาวธุ ของมีคม สารเสพตดิ และสิง่ผิดกฏหมายทกุชนิด 

เคร่ืองแต่งกาย  การแตง่กายทัง้ชายหญิงสามารถแตง่ตวัได้ตามสบายในช่วงกลางวนัและท่ีท่าเรือเพ่ือร่วมโปรแกรมทริปกบัทาง
เรือท่ีได้ท ารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค ่าท่ีห้องอาหารหลกั ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทานอาหารเหมือน
ไปรับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแตง่กายแบบ   smart casual หรือ
กึ่งทางการได้ 

 หากเป็นเส้นทางท่ีลอ่งเรือมากกวา่ 5 คืน จะมีวนักปัตนัไนท์หรือกาลา่ไนท์ เชิญทกุท่านให้เข้าร่วมงาน
แนะน าให้ผู้หยิงสวมชดุราตรี ผู้ชายใส่สธูและเน็คไท 
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ขัน้ตอนการขึน้–ลง เรือส าราญ  

1. เดนิทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ท่ีจะใช้แทนกญุแจ

ห้องพกั ใช้เป็นเครดติการ์ด แทนการขึน้และลงเรือในท่าเรือถดัๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. น าสมัภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผา่นพธีิการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกบัการเดนิทางท่ีสนามบนิ โดยติดป้าย   Luggage Tag เพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีทางเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงห้องสว่นตวัของทกุท่าน หรือท่านท่ีสะดวกจะถือกระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถท าได้ (อาจต้องใช้เวลาใน

การรอคอยในการล าเลียงสมัภาระสูห้่องพกัของท่าน) 

3. น าพาสปอร์ต ส าเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกบัการเดนิทางออก โดยสารเคร่ืองบนิ 

(กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไมต้่องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เม่ือถึงประตเูรือ เจ้าหน้าท่ีเรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวนัเดนิทางกลบั พร้อมน าการ์ดห้องพกัท่านรูดกบัเคร่ืองบนัทึก 

เพ่ือยืนยนัวา่ท่านได้เป็นผู้ ร่วมเดนิทางในทริปนี ้ของเรือส าราญ 

5. สามารถไปท่ีห้องพกัของท่านได้ทนัที หรือจะให้บริการห้องอาหารบฟุเฟ่ในทนัทีท่ีขึน้เรือส าราญ กรุณาศกึษาจดุซ้อมอพยพหนีภยัฉกุเฉินท่ี

อยู่ด้านหลงัประตหู้องพกัของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดนิทางตามตารางเรือท่ีระบไุว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภยั หรือ Muster Drill จะมีสญัญาณดงัขึน้ ให้ไปตามจดุท่ี

ระบไุว้ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้หยิบเสือ้ชชีูพท่ีมีพอดีกบัผู้พกัในห้องพกัไว้ด้วยหรือไม่แล้วแตก่รณีไป 

 
หากกรณีการด์สูญหาย

กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง 

Reception 
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ขัน้ตอนเคลียร์ค่าใช้จ่าย และรับพาสปอร์ตคืน 

1. คืนสดุท้ายของการเดนิทาง น าการ์ดห้องพกัของท่าน แจ้งช าระคา่ใช้จ่าย ท่ี Reception เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยอดคา่ใช้จ่ายท่ีใช้ไป

ทัง้หมด ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบตัรเครดิต 

**กรณีช าระบตัรเครดติ อตัราแลกเปล่ียน ตามเง่ือนไขท่ีเรือก าหนด** 

2. ก่อนวนัสดุท้ายท่ีเรือส าราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ท่ี Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจดุและเวลาท่ีรับหนงัสือเดนิทางคืน

แก่ทกุท่าน 

กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้

เม่ือเรือเร่ิมลอ่งออกจากท่าเรือ สญัญาณโทรศพัท์ และ Internet ของท่านจะไมส่ามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ 

Satellite ให้บริการ อตัราคา่บริการ 1 user / 1 เคร่ือง ไมส่ามารถแชร์สญัญาณกบัเคร่ืองอ่ืนได้ 

(ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั Package ท่ีลกูค้าเลือกซือ้) 
สงวนสทิธ์ิอตัราค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาเช็คราคาท่ีแน่นอนอีกครัง้กบัเจ้าหน้าท่ีบนเรือ (สญัญาณบางพืน้ท่ีอาจไม่

เสถียร สว่นใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสญัญาณมากกวา่ในห้องพกั) 
 

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 หรือซิมท่ีให้บริการสญัญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศท่ีเดนิทาง โดยวนั

ปกตเิรือจะลอ่งใกล้ชายฝ่ังซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแตห่ากเป็นวนัท่ีเรือลอ่งน่านน า้สากลจะไม่สามารถใช้งานในลกัษณะนีไ้ด้ 

 

 


