
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Genting Dream 

3 วนั 2 คนื 

 
สงิคโปร-์มะละกา(มาเลเซยี)-สงิคโปร ์

 

เมษายน 2562 24-26 เมษายน 2562 

พฤษภาคม 2562 8-10 พฤษภาคม 2562 

มถินุายน 2562 26-28 มถินุายน 2562 

กรกฏาคม 2562 
10-12 กรกฏาคม 2562 

24-26 กรกฏาคม 2562 

สงิหาคม 2562 
7-9 สงิหาคม 2562 

21-23 สงิหาคม 2562 

กนัยายน 2562 
4-6 กนัยายน 2562 

18-20 กนัยายน 2562 

ตลุาคม 2562 9-11 ตลุาคม 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 21.00/23.59 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืมารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์ประเทศ สงิคโปร ์การเดนิทางจาก 
   สนามบนิชางง ีไปทีBทา่เรอืมารยีา่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์สามารถ เดนิทางดว้ย Taxi, จาก 
   สนามบนิใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีคา่ใชจ้า่ยประมาณ SGD20(500บาท) (ทา่นควรมาถงึ 
   ทา่เรอืเพืBอเช็คอนิเขา้เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัBวโมง)   

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

 

วนัทีB 1      ตอ้นรับสู ่ประเทศสงิคโปร ์(ทา่เรอื มารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทกุทา่นจะตอ้งเขา้รว่มการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฏของการลอ่งเรอื 
สากล 1ชัBวโมงก่อนเรือออกเดนิทาง หลังจากนัWนท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ 

 หอ้งอาหารหลัก จากทีBโชวอ์ยูบ่นบัตร  Cruise Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทาน ทีB 
หอ้งอาหาร บฟุเฟ่ นานาชาต ิ ไดต้ามอัธยาศัย หลังจากนัWนชมการแสดงทีBหอ้งโชว ์ หลัก 
(ทา่นทีBจะชมโชว ์จะตอ้งทําการจองรอบโตะ๊ทีBBox Office ซึBงตั Wงอยูโ่ซน Lobbyชั Wน 6) และ 
ดนตรสีดตามบารต์า่งๆทัBวทั Wงลําเรอื และพักผอ่นตามอัธยาศัย(หลังจากเรอืลอ่งออก 
สูน่่านนํWาสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัWงในสว่นของคาสโิน 
อกีดว้ย)  

 

              

 
 
 

ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีBเรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนีW 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึBงตั Wงอยู ่บนชั Wน 16 ของเรอืสําราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึBงตั Wงอยูท่ีBชั Wน 7 และ ชั Wน 8 ของเรอื 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Genting Dream  เรอืสําราญในตระกลูของ Dream Cruise สรา้งขแึละนําลงทะเลลอ่งในปี 2016 มี
ความใหญโ่ตถงึ 150,659 ตัน มคีวามสงูถงึ 19 ชั Wนและจผุูโ้ดยสารทัWงหมด 3,352 คนและลกูเรอือกี 2,016 
คน มจํีานวนหอ้งพักทัWงหมด 1,674 หอ้งและ หอ้งพักแบบสวที 142 หอ้ง เพืBอใหต้อบสนองความตอ้งการ
ของ ลกูคา้ในทกุระดับนอกจากความใหญแ่ละความจแุบบอลังการแลว้ยังมาพรอ้มกับ ความบันเทงิและ
รา้นอาหารมากมายใหค้ณุไดล้ิWมลองแบบนับไมถ่ว้นเลยทเีดยีว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมบนเรอื 

 

 

 

เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีBเรอืเตรยีม 
  ไวใ้ห ้ดังนีW 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึBงตั Wงอยู ่บนชั Wน 16 ของเรอืสําราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึBงตั Wงอยูท่ีBชั Wน 7 และ ชั Wน 8 ของเรอื 

 

09.00 น. เรอืจอดทีBอา่วมะละกา ประเทศมาเลเซยี สําหรับทา่นทีBทําการจองทัวรบ์นฝัBงกับทาง 
  เรอื พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีBนัดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีBสะดวกเดนิทางทอ่งเทีBยวเอง 
  สามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัBวโมง  ณ บรเิวณทา่เรอื มะละกา จะมบีรกิาร แท๊กซีB จาก 
  ทา่เรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดทีBไมล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีBทางเรอื 
  เตรยีมไวใ้หต้ลอดทัWงวนัโดยสามารถดไูดจ้าก Dream Daily ตารางกจิกรรมทีBทา่นจะไดรั้บในแตล่ะ 
  วนัทีBหอ้งพักของทา่น 

 
 มะละกา ในอดตีเป็นเมอืงทา่สําคัญทีBเตบิโตจนกลายเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ เนืBองจากเป็น 
 เสน้ทางเดนิเรอืคา้ขายระหวา่งชาตติะวนัตกและตะวนัออก ตอ่มามะละกาไดต้กเป็นอาณานคิมของ 

ชาตติะวนัตกทัWงโปรตเุกส, เนเธอรแ์ลนด ์และอังกฤษ อาคารในมะละกาจงึมลีักษณะของ 
สถาปัตยกรรมทีBผสมผสานระหวา่งศลิปกรรมทอ้งถิBนกับเจา้อาณานคิมนัWน ๆ ซึBงในปัจจบัุนไดก้ลาย 
มาเป็นแหลง่ทอ่งเทีBยวทีBน่าสนใจ หลังจากนัWน มะละกา ไดถ้กูขึWนทะเบยีนเป็นมรดกโลกอยา่งเป็น 
ทางการ เมืBอวนัทีB 07 กรกฏาคม 2551  เนืBองจากสถาปัตยกรรมและวฒัธรรมทีBไมซ่ํWาใคร 

 

วนัทีB  2        ทา่เรอื มะละกา ประเทศ มาเลยเ์ซยี 
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เย็น   รับประทานอาหารเย็นทีBทางเรอืไดจั้ดเตรยีมไวใ้ห ้
 

 
 
20.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืมะละกา, ประเทศมาเลเซยี  

**เรอืจะมใีบแจง้ สถานที/และเวลาที/หอ้งพกัของทา่นเพื/อใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

 
 
ชว่งคํBา  เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํา กระเป๋า 
  เดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพืBอใหพ้นักงานนําลงไปทีBทา่เรอืในวนัรุง่ข ึWน(สิBงของทีBทา่น 
  จําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวนัใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื)** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋า 
  เดนิทางลงดว้ยตนเองไมจํ่าเป็นตอ้งวางไวท้ีBหนา้หอ้งพัก ** 
 

 

 

เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีBเรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนีW 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึBงตั Wงอยู ่บนชั Wน 16 ของเรอืสําราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึBงตั Wงอยูท่ีBชั Wน 7 และ ชั Wน 8 ของเรอื 

 

12.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมารน่ีาเบย ์ครสูเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์หลังจากทกุทา่นลง 
  จากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่ง 
  หลังจากนัWน เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ 
 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

วนัทีB 3        เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Big Sale..!!  Buy 1 Get 1 Free..!!* 
ราคาบาท / ทา่น ทา่นทีB 1 ทา่นทีB 2 ทา่นทีB 3-4 เด็กอายตํุBากวา่ 24 เดอืน 

พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

หอ้งพักแบบไมม่ี
หนา้ตา่ง 

13,600 ปกต ิ13,600 

พเิศษ ฟร ี

ปกต ิ6,800 

พเิศษ 4,000 

4,000 

หอ้งพักแบบมี
หนา้ตา่ง 

16,600 ปกต ิ16,600 

พเิศษ ฟร ี

ปกต ิ8,300 

พเิศษ 4,750 

4,750 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง 18,300 ปกต ิ18,300 

พเิศษ ฟร ี

ปกต ิ9,150 

พเิศษ 5,175 

5,175 

หอ้งพักมรีะเบยีง 
Deluxe 

19,700 ปกต ิ19,700 

พเิศษ ฟร ี

ปกต ิ9,850 

พเิศษ 5,525 

5,525 

หอ้งพักแบบ Suite 41,100 ปกต ิ41,100
พเิศษ ฟร ี

ปกต ิ20,550 

พเิศษ 
10,875 

10,875 

หอ้งพักแบบ Deluxe 
Suite 

50,000 ปกต ิ50,000 

พเิศษ ฟร ี

ปกต ิ25,000 

พเิศษ 
13,100 

13,100 

 

 

                    INSIDE                                       OCEAN VIEW                                     BALCONY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื/อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธิIในการเปลี/ยนแปลงราคา ท ัKงนีKข ึKนอยูก่บัระยะเวลาในการจองและจํานวนหอ้งวา่งบน

เรอื 
หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึWนเรอื 
2. สําหรับเด็กอายตํุBากวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึWนเรอื 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัWง และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลับ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิqทีBจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีBกองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิqในการทีBจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีBทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีBยวบนิ, การเปลีBยนแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีBยวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิqในการเปลีBยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีBยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิqในการเปลีBยนแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาทีBใชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีBยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัWง 

อตัราคา่บรกิารนีKรวม 

1. หอ้งพักบนเรอืสาํราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีBทา่นไดทํ้าการชําระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสาํราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสาํราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 

อตัราคา่บรกิารนีKไมร่วม 

1. คา่ทปิส ์SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื สาํหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึWน
ไป 

2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝัBงตามเมอืงตา่งๆ ทีBเรอืจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพเิศษทีBทา่นสัBงเพิBมเตมิกบัทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครืBองดืBมบนเรอืสาํราญ / คา่ WIFI 
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สาํหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืBนๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครืBองดืBม ฯลฯ 
7. คา่ตัwวเครืBองบนิ กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ (หากตอ้งการซืWอตัwวเครืBองบนิ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีBเพืBอเสนอราคาอกีครัWง) 
8. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิสงิคโปร ์- ทา่เรอื - สนามบนิสงิคโปร ์(หากตอ้งการซืWอรถรับสง่ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีBเพืBอเสนอราคาอกี

ครัWง) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิBม 7% และภาษีหัก ณ ทีBจา่ย 3% 

 

เง ื/อนไขการใชบ้รกิาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืสาํราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทวัร ์และรถรับสง่นําเทีBยว 
2. ในกรณีทีBลกูคา้ตอ้งออกตัwวโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีBของบรษัิทฯเพืBอเชค็วา่กรุ๊ปมกีาร
คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัWง มฉิะนัWนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั WงสิWน 
3. การชาํระคา่บรกิาร 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนืBองจาก ราคาโปรโมชัBนมหีอ้งพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารชาํระเงนิ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิq เก็บคา่ใชจ้า่ยทั Wงหมด เนืBองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้
เดนิทางอืBนทีBเดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีBเกดิจากการยกเลกิของทา่น 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึBงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลืBอนการ
เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ั WงนีWทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีBไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัwวเครืBองบนิ คา่หอ้ง 
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีBสถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้่ายอืBนๆทีBเกดิขึWนตามจรงิ ในกรณีทีBไมส่ามารถเดนิทางได ้
4.3 กรณีทีBกองตรวจคนเขา้เมอืงทั Wงกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีBระบไุวใ้นรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิqทีBจะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั WงสิWน 
สาํคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพืBอการทอ่งเทีBยวเทา่นัWน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีBยวโดยผดิกฎหมายและใน
ขั Wนตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึWนอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีBเทา่นัWน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ั WงสิWน 
4.4 เมืBอทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึBง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิq ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทั WงสิWน 

 

 

 

 

หนงัสอืเดนิทาง
และวซีา่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นการ
เดนิทาง 

• ประเทศทีBคณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพืBอเขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทน
วางแผนการทอ่งเทีBยวของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัWง 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ   SGD   ซึBงสามารถทํารายการ
ผา่นบัตรเครดติทีBไดล้งทะเบยีนเชืBอมกับบัตร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 
บาท หากมคีวามจําเป็นทีBจะใชจ้า่ยมากกวา่นีWตอ้งแจง้และสําแดงกับเจา้หนา้ทีBตรวจคน
เขา้เมอืงทัWงขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้า่ยบนเรอืตอ้งนําเงนิสดขั WนตํBา 150 USD 
(รายละเอยีดอาจมกีารเปลีBยนแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืสําราญ) โดยวนักอ่นเรอื
จะเทยีบทา่วนัสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและทํารายการทัWงหมดใหเ้สร็จสิWน 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ืWอประกันการเดนิทาง 

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

เวลาทอ้งถ ิ/น     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิBนจากทา่เรอืเมอืงแรกทีBเดนิทาง ทัWงนีWอาจมกีาร
เปลีBยนแปลงในแตล่ะวนั ตามเขตน่านนํWาแตล่ะประเทศ ซึBงสามารถตรวจสอบไดจ้าก
หนังสอืพมิพป์ระจําวนับนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ SGD  อตัราเทยีบ 24.40 บาท ตอ่ 1 SGD 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืสําราญ Genting Dream 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ตรวจสอบ ณ เมืBอวนัทีB วันทีB 15 ม.ิย. 61 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากทา่นใชบ้ตัรเครดติในการชําระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลีBยนของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทัีWงกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัWงแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดัง
รปู  
(แนะนําใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 
 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  นํ Kาด ื/ม บนเรอืมนํีWาดืBมใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวดตอ่วนั 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีBหอ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ
เวลาเป็นไปตามทีBเรอืกําหนด โดยจะมอีาหารทัWงมืWอเชา้ กลางวนั เย็น คํBาจนถงึดกึ
ใหบ้รกิาร สบัเปลีBยนกันตามมืWออาหารตลอดทัWงวนั หรอืมืWออาหารเย็นทา่นอาจเลอืก
รับประทานอาหารมืWอเย็นไดท้ีBหอ้งอาหารหลักทีBจะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทา่น 
โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์ับการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ทา่นทีB
ทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดง
รอบหลัง 
** คา่ใชจ้า่ยเพิBมเตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิBมเตมิบน
เรอืสําราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมืWออาหารและราคาทีBเรอืกําหนด 

สิ/งที/ตอ้งเตรยีม �  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีBมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน 
�  เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนืBองจากวนัแรกทีBทําการเช็คอนิหนังสอืเดนิทาง

ตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 
�  ตัwวลอ่งเรอื 
�  ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 
�  แบบฟอรม์การลงเรอื 
�  เงนิสด/ บัตรเครดติ 
�  กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง ประกันอบัุตเิหต ุ
�  ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีBจําเป็น 
�  ยารักษาโรค ยาประจําตัว 
�  ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

สิ/งที/ควรเตรยีม �  แวน่ตา, แวน่กันแดด, รม่, หมวก, ครมีกันแดด และเสืWอคลมุกันหนาว เนืBองจากบน
เรอือาจมลีมแรง 

�  ยาประจําตัว ทีBมรีายละเอยีดกํากับ 
�  อปกุรณ์อาบนํWา ของใชส้ว่นตัว   
�  Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีBชารจ์แบตเตอรีBสํารอง 
�  รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 
�  หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครืBองเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  
�  ชดุวา่ยนํWา 

สิ/งที/ไมอ่นญุาต
ใหน้ําข ึKนและลง
เรอื 

• ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกันกับเครืBองบนิ 
• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 
• ตัวสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัWน 
• เครืBองดืBมทกุชนดิทัWงทีBม ีและไมม่แีอลกอฮอล ์
• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนืWอสตัว ์
• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิBงผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครื/องแตง่กาย • การแตง่กายทัWงชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวนัและทีBทา่เรอื
เพืBอรว่มโปรแกรมทรปิกับทางเรอืทีBไดทํ้ารายการจองไว ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํBาทีBหอ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็น
การเชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความ
รว่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึBงทางการได ้

• หากเป็นเสน้ทางทีBลอ่งเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวีนักัปตันไนทห์รอืกาลา่ไนท ์เชญิทกุ
ทา่นใหเ้ขา้ร่วมงานแนะนําใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธูและเน็คไท 

 

ข ัKนตอนการขึKน–ลง เรอืสําราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ีB เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทา่นจะไดรั้บ Cruise 

Card ทีBจะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึWนและลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หากกรณีการด์สญูหาย
กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง 

Reception 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นําสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับการเดนิทางทีBสนามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพืBอใหเ้จา้หนา้ทีBทางเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นทีBสะดวกจะถอื

กระเป่าขึWนไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกับการเดนิทางออก 

โดยสารเครืBองบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมืBอถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีBเรอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวนัเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์หอ้งพัก

ทา่นรดูกับเครืBองบันทกึ เพืBอยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปินีW ของเรอืสําราญ 

5. สามารถไปทีBหอ้งพักของทา่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีBข ึWนเรอืสําราญ กรณุาศกึษา

จดุซอ้มอพยพหนภัียฉุกเฉนิทีBอยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีBระบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภัีย หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดัง

ขึWน ใหไ้ปตามจดุทีBระบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีBจะแจง้ใหห้ยบิเสืWอชชูพีทีBมพีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไว ้

ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

ข ัKนตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชําระคา่ใชจ้า่ย ทีB Reception เจา้หนา้ทีBจะแจง้ยอด

คา่ใชจ้า่ยทีBใชไ้ปทัWงหมด ทา่นสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีชําระบัตรเครดติ อตัราแลกเปลีBยน ตามเงืBอนไขทีBเรอืกําหนด** 

2. กอ่นวนัสดุทา้ยทีBเรอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ีB Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลา

ทีBรับหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันีK 

เมืBอเรอืเริBมลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอื
จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครืBอง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกับเครืBองอืBนได ้
(ทัWงนีWข ึWนอยูก่ับ Package ทีBลกูคา้เลอืกซืWอ) 

สงวนสทิธิqอัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีBยนแปลง กรณุาเช็คราคาทีBแน่นอนอกีครัWงกับเจา้หนา้ทีBบนเรอื 
(สญัญาณบางพืWนทีBอาจไมเ่สถยีร 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. 

 

  
กรณีทีBทา่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีBใหบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม

ประเทศทีBเดนิทาง โดยวนัปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝัBงซึBงสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวนัทีBเรอืลอ่ง
น่านนํWาสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนีWได ้
 

 


