
 

 

Genting Dream 

4 วัน3 คนื 

 

สงิคโปร-์ปีนัง-ภเูกต็-สงิคโปร ์ 

 

ธันวาคม 2562 8-11 

มกราคม 2563 19-22 
ม, 

 



 

17.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืมารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์ประเทศสงิคโปร ์การเดนิทางจากสนามบนิชางง ี 
  ไปทีท่า่เรอืมารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์สามารถเดนิทางดว้ย Taxi, จากสนามบนิใชเ้วลาประมาณ 30  
  นาท ีคา่ใชจ้า่ยประมาณ SGD20(500บาท)  
  (ทา่นควรมาถงึทา่เรอืเพือ่เชค็อนิเขา้เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 
 

 
 

ทกุทา่นจะตอ้งเขา้รว่มการซอ้มระบบรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืตามกฏของการ ลอ่งเรอืสากล 
1 ชัว่โมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลงัจากนัน้ทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลัก  
จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทานทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิ 
ไดต้ามอธัยาศยัหลงัจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั(ทา่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโตะ๊ 
ที ่Box Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน Lobby ชัน้ 6)และดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั่วทัง้ล าเรอืและพักผอ่น 
ตามอธัยาศยั(หลงัจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิาร 
รวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย) 
 
ทา่นสามารถเขา้รว่มสนุกกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้ทรปิจากDream Daily 
หนังสอืพมิพป์ระจ าวนัทีม่รีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น 

 
ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี้ 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
(Walk-inopen seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cartนานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

 
 
 
 

 

 

 

วันที ่1 ตอ้นรับสู ่ประเทศสงิคโปร ์(ทา่เรอื มารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์) 

 



 

 

เชา้/ กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอื เตรยีมไวใ้หด้งันี้ 

 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cartนานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

 
13.00 น. "ปีนัง" เป็นหนึง่ใน 13 รัฐ ทีป่ระกอบขึน้เป็นสหพันธรัฐมาเลเซยีเดมิชาวมาเลยร์ุน่แรกเรยีกวา่ ปเูลา 
  วาซาต ูหรอืเกาะเดีย่ว ตอ่มาพบในแผนทีเ่ดนิเรอื เรยีกวา่ ปเูลาปีนัง หรอืเกาะหมาก ตอ่มา องักฤษ 
  เรยีกวา่ เกาะพรนิซอ์อฟเวลสจ์อรจ์ทาวน ์(GeorgeTown) เมอืงหลวงของปีนัง เป็นเมอืงแหง่ 
  มรดกโลกพรอ้มกบัเมอืงมะละกา ดว้ยวฒันธรรมของยคุอาณานคิมองักฤษไวต้ัง้แตป่ลายศตวรรษ 
  ที ่18 จงึท าใหปี้นังยงัคงมกีลิน่อายความเป็น ตะวนัตกจนถงึปัจบุนัใหเ้ราไดเ้ห็น 

 

 

 
ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ 
สถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอื 
หลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื กรณุากลบัถงึเรอืกอ่น 1 ชม 

 

21.00น. เรอืออกจากเกาะปีนัง, ประเทศมาเลเซยี 

 
 

เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี้ 

 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
(Walk-inopen seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cartนานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

วันที ่ 2 ปีนัง,ประเทศ มาเลเซยี 

วันที ่3ภเูก็ต, ประเทศไทย เดนิทางมาเชค็อนิลงเรอืที ่Sea View Patong Hotel  

 



 

**เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

07.00 น. เดนิทางถงึภเูก็ต ประเทศไทยSea View Patong Hotel จังหวดัภเูก็ต 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบ 
บนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ  
บรเิวณทา่เรอื กรณุากลบัถงึเรอืกอ่น 1 ชม 
 

15.00 น. เดนิทางออกจากทา่เรอืSea View Patong Hotel จังหวดัภเูก็ต 

 
ชว่งค า่  เรอืจะมแีทก๊กระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นน า 
  กระเป๋าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปทีท่า่เรอืในวนัรุง่ขึน้ 

(สิง่ของทีท่า่นจ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื )  ** ถา้ทา่นใดม ี
ความประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก  

 
 
 
 

เชา้/กลางวนั  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี้ 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
(Walk-inopen seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cartนานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

 
 

18.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมารน่ีาเบย ์ครสูเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์ 
  หลงัจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ 

กระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลงัจากนัน้ เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

*************** 

 
 

วันที ่ 4 เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์

 



วนัทีเ่ดนิทาง 
 

ธนัวาคม 2562 8-11 

* โปรโมช ัน่ ทา่นที ่2 ฟร*ี 
ราคาบาท / ทา่น ทา่นที ่1 ทา่นที ่2 ทา่นที ่3-4 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง 28,300  พเิศษ ฟร ี 14,150 
 

หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง 31,400 พเิศษ ฟร ี 15,700 
 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง 37,200 พเิศษ ฟร ี 18,600 
 

 

วนัทีเ่ดนิทาง 
 

มกราคม 2563 19-22 

* โปรโมช ัน่ ทา่นที ่2 ฟร*ี 
ราคาบาท / ทา่น ทา่นที ่1 ทา่นที ่2 ทา่นที ่3-4 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง 24,100  พเิศษ ฟร ี 12,050 
 

หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง 26,700 พเิศษ ฟร ี 13,350 
 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง 31,600 พเิศษ ฟร ี 15,800 
 

หอ้งพักมจี านวนจ ากดั โปรสอบถามหอ้งพักกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการจอง 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและราคา โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

    

Inside                                                     Balcony 

 

OCEAN VIEW 



เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

หมายเหต ุ

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลบั 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ

และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ3คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4.คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทปิส ์SGD 21ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป 
2. คา่ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 
5. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ - สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ (หากตอ้งการซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 
8. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิสงิคโปร ์- ทา่เรอื - สนามบนิสงิคโปร ์(หากตอ้งการซือ้รถรับสง่ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกี

ครัง้) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร

คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากดั 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง

ดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

4.4เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

 

 

 

หนงัสอืเดนิทาง

และวซีา่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นการ

เดนิทาง 

• ประเทศทีค่ณุจะเดนิทางอาจตอ้งท าวซีา่เพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตวัแทน

วางแผนการทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืส าราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ   SGD   ซึง่สามารถท ารายการ

ผา่นบตัรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับตัร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นน าเงนิสดตดิตวัออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 

บาท หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะใชจ้า่ยมากกวา่นีต้อ้งแจง้และส าแดงกบัเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงทัง้ขาเขา้และขาออก โดยวนักอ่นเรอืจะเทยีบทา่วนัสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและ

ท ารายการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะน าใหซ้ือ้ประกนัการเดนิทาง 

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

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืส าราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นีอ้าจมกีาร

เปลีย่นแปลงในแตล่ะวนั ตามเขตน่านน ้าแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้าก

หนังสอืพมิพป์ระจ าวนับนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืส าราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ SGD อตัราเทยีบ 24.36บาท ตอ่ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วนัที ่วนัที ่22พ.ย. 61: อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 

หากทา่นใชบ้ัตรเครดติในการช าระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทีัง้กระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง้แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดงั

รปู  

(แนะน าใหเ้ตรยีมหวัแปลง หรอื Universal Adaptorไปดว้ย) 

 

 

 

 

 

ภาษา บนเรอืส าราญใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

น า้ดืม่ บนเรอืมนี ้าดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด ตอ่วนั 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ

เวลาเป็นไปตามทีเ่รอืก าหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวันและ หอ้งอาหารเย็น  

จะเปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่17.30-21.00 น ทา่นไมต่อ้งส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ (walk-in open 

seating)  ** คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษลกูคา้ตอ้งท าการจอง

เพิม่เตมิบนเรอืส าราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืก าหนด 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 

ลอ่งเรอืส าราญ Genting Dream 
 

https://www.accuweather.com/


สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

 เตรยีมส าเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนือ่งจากวนัแรกทีท่ าการเชค็อนิหนังสอืเดนิทาง

ตวัจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ ส ารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตัว๋ลอ่งเรอื 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์การลงเรอื 

 เงนิสด/ บตัรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกนัการเดนิทาง ประกนัอบุตัเิหต ุ

 ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจ่ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตวั 

 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตา, แวน่กนัแดด, รม่, หมวก, ครมีกนัแดด และเสือ้คลมุกนัหนาว เนือ่งจากบน

เรอือาจมลีมแรง 

 ยาประจ าตวั ทีม่รีายละเอยีดก ากบั 

 อปกุรณ์อาบน ้า ของใชส้ว่นตวั 

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศพัท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง 

 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตวั  

 ชดุวา่ยน ้า 

สิง่ทีไ่มอ่นญุาต

ใหน้ าขึน้และลง

เรอื 

• ใชม้าตรการตามหลกัเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

• ตวัส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน้ 

• เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว ์

• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย • การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตวัไดต้ามสบายในชว่งกลางวนัและทีท่า่เรอื

เพือ่รว่มโปรแกรมทรปิกบัทางเรอืทีไ่ดท้ ารายการจองไว ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการ

เชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรอืจงึขอความรว่มมอื

ทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึง่ทางการได ้
 
 
  



 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก น าพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะ 

2. ไดรั้บCruise Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถดัๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. น าสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิป้าย   
Luggage Tag เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืล าเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตวัของทกุทา่น หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอื
กระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการล าเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

4. น าพาสปอรต์ ส าเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการเดนิทางออก 
โดยสารเครือ่งบนิ(กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

5. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มน าการด์หอ้งพัก
ทา่นรดูกบัเครือ่งบนัทกึ เพือ่ยนืยนัวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินี ้ของเรอืส าราญ 

6.กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภียั หรอื Muster Drill  โดยผูเ้ดนิทาง 
ตอ้งน าบตัร Cruise Card ไปแตท่ีเ่ครือ่งเพือ่ใหท้ราบจดุหากเกดิกรณีฉุกเฉนิ หลงัจากเรอืเริม่ลอ่งออกจาก 
     ทา่เรอืหนา้จอ TV ในหอ้งสว่นตวัและบรเิวณพืน้ทีส่าธารณะจะเปิดสาธติการใสเ่สือ้ชชูพีและขัน้ตอนการ 
     อพยพ   
7.สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดท้ันท ีหรอืจะใชบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ตใ์นทนัททีีข่ ึน้เรอืส าราญ กรณุาศกึษา 
จดุซอ้มอพยพหนภียัฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลงัประตหูอ้งพักของทา่น  

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทางReception 



 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง น าการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ช าระคา่ใชจ้า่ย ที ่Reception เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอด

คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ 

**กรณีช าระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 

2. กอ่นวนัสดุทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลา

ทีรั่บหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศพัทแ์ละ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอื
จะม ีWIFI แบบ Satelliteใหบ้รกิารอตัราคา่บรกิาร 1 user / 2เครือ่ง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกบัเครือ่งอืน่ได ้
(ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั Package ทีล่กูคา้เลอืกซือ้) 

สงวนสทิธิอ์ตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเชค็ราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กบัเจา้หนา้ทีบ่นเรอื 
(สญัญาณบางพืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 
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. 

 

  
กรณีทีท่า่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม

ประเทศทีเ่ดนิทาง โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวนัทีเ่รอืลอ่ง
น่านน ้าสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนีไ้ด ้
 


