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Genting Dream 3วัน2คืน 

 
สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์ 

 

 4-6 ธันวาคม 2562 

8-10, 25-27 มกราคม 2563 

12-14 กุมภาพันธ์ 2563 

1-3 เมษายน 2563 
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 21.00/23.59 น. เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ การเดินทางจาก 

   สนามบินชางงี ไปท่ีท่าเรือมารีย่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ สามารถเดินทางด้วย Taxi, จาก 

   สนามบินใช้เวลาประมาณ 30 นาที ค่าใช้จ่ายประมาณ SGD20(500บาท) (ท่านควรมาถึง 

   ท่าเรือเพ่ือเช็คอินเขา้เรือก่อนอย่างน้อย3 ชั่วโมง)  ทุกท่านจะต้องเขา้ร่วมการซ้อมระบบ 

   รักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1ช่ัวโมงก่อนเรือออกเดินทาง  

   หลังจากน้ัน ท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร  

Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานท่ีห้องอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตาม 

อัธยาศัย หลังจากน้ันชมการแสดงท่ีห้องโชว์หลัก(ท่านท่ีจะชมโชว์จะต้องท าการจองรอบ 

โต๊ะท่ีBox Office ซ่ึงต้ังอยู่โซน Lobbyช้ัน 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆท่ัวท้ังล าเรือ และ 

พักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน ้าสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิด 

ให้บริการรวมท้ังในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)  

    ท่ีอยู่ท่าเรือ :  Marina Coastal Drive #01-01,Singapore 018947 

 

            
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรอืเตรยีมไว้ให้ ดังน้ี 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชั้น 16 ของเรือส าราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีช้ัน 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 

 

 

 

วันท่ี 1      ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 
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Genting Dream เรือส าราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขแึละน าลงทะเลล่องในปี 2016 มีความ

ใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ช้ันและจุผู้โดยสารท้ังหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มี

จ านวนห้องพักท้ังหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวที 142 ห้อง เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า

ในทกุระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้วยังมาพรอ้มกับ ความบันเทิงและรา้นอาหารมากมาย

ให้คุณได้ล้ิมลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว 

 

กิจกรรมบนเรอื 

 
 

 

 

เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรอืเตรยีมไว้ให้ ดังน้ี 
 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชั้น 16 ของเรือส าราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีช้ัน 7 และ ชัน้ 8 ของ

เรือ 

12.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือ พอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย ส าหรับท่านท่ีท าการจองทัวร์ 

  บนฝ่ังกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานท่ีนัดพบบนเรือ  ส่วนท่านท่ี 

  สะดวกเดินทางท่องเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ 

  บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซ่ี จากท่าเรือเขา้ไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่าน 

 ใดท่ีไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดท้ังวันโดย 

 สามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมท่ีท่านจะได้รับในแต่ละวันท่ีห้องพักของ 

 ท่าน 

 

             

วันท่ี  2        ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย 
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เย็น   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรอืเตรยีมไว้ให้ ดังน้ี 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชั้น 16 ของเรือส าราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีช้ัน 7 และ ชัน้ 8 ของ

เรือ 

 

 
 

23.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรอืพอร์ตคลัง, ประเทศมาเลเซีย  

**เรือจะมีใบแจ้ง สถานท่ีและเวลาท่ีห้องพักของท่านเพ่ือให้ท่านรบัหนังสือเดินทางคืน** 

ช่วงค ่า เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน า 

  กระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน าลงไปท่ีท่าเรือในวันรุ่งขึน้ 

(ส่ิงของท่ีท่านจ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)** ถ้าท่านใดมี 

ความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ท่ีหน้าห้องพัก  

** 

 

 
 

เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรอืเตรยีมไว้ให้ ดังน้ี 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชั้น 16 ของเรือส าราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีช้ัน 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 

 
 

12.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลง จากเรือจะผ่าน  

  พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง หลังจากน้ัน เดินทางกลับโดย 

  สวัสดิภาพ 

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

 

 

 

 

วันท่ี 3        เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 
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วันเดินทาง : 4-6 ธันวาคม 62, 8-10 มกราคม, 12-14 กุมภาพันธ์, 1-3 เมษายน 63 

*โปรโมช่ัน ซ้ือ 1 แถม 1 * 

ราคาบาท / ท่าน ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 17,600 ฟรี 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 21,300 ฟรี 

ห้องพักแบบมีระเบียง 23,400 ฟรี 

วันเดินทาง : 25-27 มกราคม 2563 

*โปรโมช่ัน ส่วนลด 20% * Chinese New Year 

ราคาบาท / ท่าน ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 15,320 15,320 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 19,080 19,080 

ห้องพักแบบมีระเบียง 22,760 22,760 

*โปรโมชั่นซ้ือ 1 แถม 1 ใช้ได้กับท่านท่ี 1 – 2 เท่าน้ัน* 

ห้องพักมีจ านวนจ ากัด โปรสอบถามห้องพักกับเจ้าหน้าท่ีทกุครั้งก่อนท าการจอง 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 
                              Inside                                                     Balcony 

 
OCEAN VIEW 
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เงื่อนไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก 

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและช าระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา ท้ังน้ีขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจองและจ านวนห้องวา่งบนเรือ 

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)พร้อมระบุหมำยเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุ

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

หมายเหต ุ

1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึน้เรือ 

2. ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึน้เรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต ่า 6 เดือน 7วัน) 

3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทกุครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง

ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 

เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบนิ, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมตามสภาพ

อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

8. ในโปรแกรมเวลาท่ีใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจง้ให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 

 

อัตราค่าบรกิารน้ีรวม 

1. ห้องพักบนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 

3. ค่าภาษีท่าเรือ 
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อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

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

หรือสูงขึน้ไป 

2. ค่าทัวร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 

3. อาหารพิเศษท่ีท่านส่ังเพ่ิมเติมกับทางเรือ  

4. ค่าแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 

5. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 

7. ค่าต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (หากต้องการซ้ือต๋ัวเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเสนอราคาอีกครัง้) 

8. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินสิงคโปร์ - ท่าเรือ - สนามบินสิงคโปร ์(หากต้องการซ้ือรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเสนอ

ราคาอีกครั้ง) 

9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการใช้บรกิาร 

1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรบัส่งน าเท่ียว 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

3. การช าระค่าบริการ 

3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 

4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียม

วีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเขา้ประเทศท่องเท่ียวโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน

การผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเขา้เมืองด้วยตัวของ

ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ท้ังส้ิน 

4.4 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบรกิารและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
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หนังสือเดินทางและ

วีซ่า 

 ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศท่ีคณุจะเดินทางอาจต้องท าวีซ่าเพ่ือเขา้-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวาง

แผนการท่องเท่ียวของคุณก่อนเดินทางทกุครั้ง 

บัตรเดรคิต การใช้จา่ยบนเรือส าราญส่วนใหญ่ใช้จา่ยเป็นเงนิสกลุ   SGD   ซ่ึงสามารถท ารายการผ่านบัตร

เครดิตท่ีได้ลงทะเบยีนเช่ือมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านน าเงนิสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท 

หากมีความจ าเป็นท่ีจะใช้จา่ยมากกวา่น้ีต้องแจ้งและส าแดงกับเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองท้ังขา

เขา้และขาออก โดยการใช้จา่ยบนเรอืต้องน าเงินสดขัน้ต ่า 150 USD (รายละเอียดอาจมีการ

เปล่ียนแปลงตามเส้นทางและแบรนด์เรอืส าราญ) โดยวนัก่อนเรือจะเทียบท่าวนัสุดท้าย ต้อง

ตรวจสอบและท ารายการท้ังหมดให้เสร็จส้ิน 

ประกันภัย แนะน าให้ซ้ือประกันการเดินทาง 

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

เวลาท้องถ่ิน     เวลาบนเรอืส าราญจะใช้เวลาท้องถ่ินจากท่าเรอืเมืองแรกท่ีเดินทาง ท้ังน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง

ในแต่ละวัน ตามเขตน่านน ้าแต่ละประเทศ ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ าวนั

บนเรอื หรอืประกาศจากทางเรือ  

สกลุเงิน   บนเรอืส าราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงนิ SGD  อัตราเทียบ 24.40 บาท ต่อ 1 SGD 

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

หากท่านใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าสินค้า อัตราแลกเปล่ียนของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ 

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

(แนะน าให้เตรียมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปด้วย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืส าราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น ้าด่ืม บนเรอืมีน ้าด่ืมให้ในห้องพักฟร ี2 ขวดต่อวนั 

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ท่ีห้องอาหารบฟุเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลา

เป็นไปตามท่ีเรือก าหนด โดยจะมีอาหารท้ังม้ือเช้า กลางวัน และ ห้องอาหารเย็น  จะเปิด

ให้บริการต้ังแต่ 17.30-21.00 น ท่านไม่ต้องส ารองท่ีน่ังล่วงหน้า (walk-in open 

seating)  ** ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษลูกค้าต้องท าการจองเพ่ิมเติมบน

ใบเตรียมตัวการเดินทาง 

  ล่องเรอืส าราญ Genting Dream 
 

https://www.accuweather.com/
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เรือส าราญ ค่าใช้จา่ยเป็นไปตามม้ืออาหารและราคาท่ีเรอืก าหนด 

ส่ิงท่ีต้องเตรยีม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือน 

 เตรียมส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เน่ืองจากวันแรกท่ีท าการเชค็อินหนังสือเดินทางตัวจริง

ของทุกท่านจะถกูเรียเก็บ ส ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ต๋ัวล่องเรอื 

 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรอื 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหต ุ

 ของมีค่า / อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

 ยารกัษาโรค ยาประจ าตัว 

 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

ส่ิงท่ีควรเตรยีม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเส้ือคลุมกันหนาว เน่ืองจากบนเรอือาจ

มีลมแรง 

 ยาประจ าตัว ท่ีมีรายละเอียดก ากับ 

 อปุกรณ์อาบน ้า ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ท่ีชารจ์แบตเตอรี่ส ารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผอ่น, เครือ่งเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน ้า 

ส่ิงท่ีไม่อนญุาตให้น า

ขึน้และลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวส ารองไฟ Power Bank ห้ามโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่าน้ัน 

 เครือ่งด่ืมทกุชนิดท้ังท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรยีน และเงาะ) เน้ือสัตว ์

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และส่ิงผดิกฏหมายทุกชนิด 

เครื่องแต่งกาย  การแต่งกายท้ังชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและท่ีท่าเรือเพ่ือร่วม

โปรแกรมทริปกับทางเรอืท่ีได้ท ารายการจองไว ้

 หากท่านจะเขา้รับประทานอาหารค ่าท่ีห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญ

ทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่ง

กายแบบ   smart casual หรือก่ึงทางการได้ 

 หากเป็นเส้นทางท่ีล่องเรือมากกวา่ 5 คืน จะมีวนักัปตันไนท์หรือกาล่าไนท์ เชิญทกุท่านให้

เขา้ร่วมงานแนะน าให้ผู้หยิงสวมชุดราตร ีผู้ชายใส่สูธและเน็คไท 
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ขัน้ตอนการขึน้–ลง เรือส าราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ท่ี เคาน์เตอรเ์ช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ท่ีจะ

ใช้แทนกุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการด์ แทนการขึน้และลงเรือในท่าเรอืถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

2. น าสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางท่ีสนามบิน โดยติดป้าย   Luggage 

Tag เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีทางเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรอืท่านท่ีสะดวกจะถือกระเป่าขึน้ไปเองก็

สามารถท าได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการล าเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. น าพาสปอร์ต ส าเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร

เครือ่งบนิ (กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เม่ือถึงประตูเรอื เจ้าหน้าท่ีเรอืจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว ้และจะคืนในวันเดินทางกลับ พรอ้มน าการด์ห้องพักท่าน

รูดกับเครื่องบนัทึก เพ่ือยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปน้ี ของเรือส าราญ 

5. สามารถไปท่ีห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบฟุเฟ่ในทันทีท่ีขึน้เรือส าราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อม

อพยพหนีภัยฉุกเฉินท่ีอยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบไุว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึน้ 

ให้ไปตามจุดท่ีระบไุว้ใน Cruise Card โดยเจา้หน้าท่ีจะแจ้งให้หยิบเส้ือชูชีพท่ีมีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่

แล้วแต่กรณีไป 

 

 

 

ตัวอยา่งการด์หอ้งพัก 

 
หากกรณีการด์สูญหาย

กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง 

Reception 
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ขัน้ตอนเคลียร์ค่าใช้จ่าย และรับพาสปอรต์คืน 

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น าการด์ห้องพักของท่าน แจ้งช าระค่าใช้จา่ย ท่ี Reception เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยอด

ค่าใช้จา่ยท่ีใช้ไปท้ังหมด ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 

**กรณีช าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปล่ียน ตามเงื่อนไขท่ีเรอืก าหนด** 

2. ก่อนวนัสุดท้ายท่ีเรอืส าราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ท่ี Reception หรือทางเรอืจะมีแจ้งจุดและเวลาท่ีรับ

หนังสือเดินทางคืนแก่ทกุท่าน 

 

กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังน้ี 

เม่ือเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ 

Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอ่ืนได้ 

(ท้ังน้ีขึน้อยู่กับ Package ท่ีลูกค้าเลือกซ้ือ) 

สงวนสิทธ์ิอัตราค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาเช็คราคาท่ีแน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าท่ีบนเรือ (สัญญาณบางพ้ืนท่ี

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 

โดยวันปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝ่ังซ่ึงสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันท่ีเรือล่องน่านน ้าสากลจะไม่สามารถใช้งานใน

ลักษณะน้ีได้ 


