
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1    สนามบินดอนเมือง - ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าเรือ มารนีา่ เบย์ ครูสเซนเตอร์ 

05.00 น. นัดพบที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 0 โรล C,D โดยสายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่

คอยต้อนรับ 

 

วันเดินทาง จุดหมายปลายทาง โดยเท่ียวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงที่หมาย 

8 กันยายน 2562 

11 ตลุาคม 2562 

DMK - SIN FD 359 06.55 10.25 

*น้ําหนกักระเป๋า 20 กก /ท่าน* 

08.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ด้วย 

  เที่ยวบิน FD359 ไม่มีอาหารร้อนบริการบนเครื่องบิน 

 

11.15 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง  กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่น 

  เพื่อสะดวกในการนัดหมายหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าแล้วเดินทางโดยจัดรถโค้ชมารับจาก 

  สนามบิน 

 



 

นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  เพื่อทําการเช็คอินขึ้นเรือการเดินทางจากสนามบิน

 ชางงี ไปที่ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ สามารถเดินทางด้วย Taxi, จากสนามบินใช้เวลาประมาณ 10 นาที ค่าใช้จ่าย

 ประมาณ SGD20 (300บาท)  

(ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง)  

Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 

 

ทําการติด Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสําราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้านําตั๋ว

เรือเช็คอินและรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นข้ึนสู่เรือสําราญ 

15.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์   

 

                       

    

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการ ล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก

เดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน 

หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชม

โชว์จะต้องทําการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 4) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลําเรือและ

พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ําสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษี จะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโน

อีกด้วยท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์

ประจําวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม

ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสําราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 และ ชั้น 6 ของเรือ 

 

 

 

 

  

 

 

    



 

  วนัที ่ 2        ทา่เรอืเรดงั ประเทศมาเลเซยี  

เช้า            ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามหอ้งอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido 

หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืสาํราญ 

 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk – in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ั้น 5 และ ชั้น 6 

ของเรอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. เรือสําราญจะจอดที่ เรดัง ประเทศ มาเลเซีย ทุกท่านสามารถเลือกโปรแกรมอิสระ โดยทัวร์ส่วนใหญ่ที่ เกาะเรดัง จะเป็น

กิจกรรมดําน้ํา ซึ่งจะจัดไว้ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ ลูกค้าสามารถซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งได้โดยติดต่อที่โต๊ะ  Shore 

Excursion ชั้น 4 กลางลําเรือ, หรือ 

1. ท่านสามารถอยู่และพักผ่อนอย่างอิสระบนเรือสําราญได้

ห้องพัก ทางเรือมีกิจกรรมและร้านอาหารต่างๆบนเรือเปิด

ให้บริการ ตามปรกติ 

0. ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือเรดังก็สามารถทํา

 ได้เนื่องจากตรงจุดที่เรือเล็กจอดจะมีชายหาดและร้านค้า

 ต่างๆ ให้เดินได้ทางเรือสําราญจะมีเรือเล็กให้บริการวิ่ง  

ไป-กลับ ทุกๆ 10 นาที ตลอดทั้งวัน เรือแนะนําเวลา กลับมา

 ที่เรือ อย่างช้า เวลา 16.00 น. เพื่อที่ทุกท่านจะพร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น 

** ตัวอย่าง ทัวร์เรดัง จะเป็นทัวร์พาไป Scuba Driving แบบไม่ลึกพาไปดําน้ําในจุดที่ปะการังสวยที่สุดในเกาะเรดังและ

เหมาะสําหรับท่านที่ฝึกหรือเพิ่งจะดําน้ําระยะเวลาในการดําน้ํา 0 ช่ัวโมง ซึ่งจะมีอุปกรณ์ให้บริการรวมถึงวีดีโอแนะนําและ

เตรียมตัวก่อนลงดําน้ํา (ท่านจะต้องแน่ใจว่าสุขภาพท่านแข็งแรงพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมดําน้ําทัวร์นี้ไม่เหมาะสําหรับสตรีมี

ครรภ์ และเด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี เด็กอายุระหว่าง 6-11 ปีต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง) **              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

**โปรแกรมและราคา อาจมีการเปล่ียนแปลงได้จากทางเรือสําราญโดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้ หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (กรุณา 

  สํารองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลําเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

00.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือเรดัง ท่านสามารถรับประทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card 

  ของท่าน หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 5 หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัที ่1       ทา่เรอืสหีนวุลิล์, ประเทศกมัพชูา 

 

เช้า,กลางวัน ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  

   

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสําราญ 

 

** ห้องอาหาร Dream Dining 

     (walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 และ ชั้น 6 

ของเรือ 

 

10.00 น. เรือจอดเทียบท่าเรือ สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา อีกหนึ่งจุดหมายปลายที่มีของขายมากมายและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแบบ

แบ็คแพค สามารถเยี่ยมชมวัดใหญ่ประจําเมืองที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนภายในเมืองได้ สําหรับท่านที่ทําการจองทัวร์บน

ฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือ และสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ

ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ช.ม.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือสีหนุวิลล์ ก็สามารถทําได้แต่ทางเราแนะนําให้ซื้อทัวร์กับทางเรือในท่านี้ เนื่องจากแถว

ท่าเรือไม่ค่อยมีสถานทีท่องเที่ยวนัก เรือแนะนําเวลากลับมาที่เรือ อย่างช้า 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก เพื่อที่ทุกท่านจะพร้อมที่จะ

รับประทานอาหารเย็น 

เยน็  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสํารองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลํา

เรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 



 

 

  เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพ่ือให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน 

ช่วงค่ํา  เรือจะมีแทก็กระเป๋าและกําหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนํากระเป๋าเดินทาง ของท่านวางไว้หน้าห้อง

เพื่อให้พนักงานนําลงไปท่ีท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจําเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ) 

 

* ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จําเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก*  

 

00.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ทุกท่านต้องเคลียร์ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทิปพนักงานบนเรือ, ค่าwifi, ค่าแพ็ค

เก็จเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยนําบัตร Cruise Card  ของท่านไปติดต่อที่ Reception ชั้น 4  สามารถชําระด้วยบัตรเครดิต หรือ

เงินสด สกุลเงินสิงคโปร์ ดอลล่าห์ 

 

วนัที ่ 2      ทา่เรอืแหลมฉบงั/กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

เช้า    ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 

 

*  ห้องอาหาร The Lido 

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสําราญ 

 

** ห้องอาหาร Dream Dining 

(walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 และ ชั้น 6 ของ

เรือ 

 

10.00 น. ถึงท่าเรือแหลมฉบัง /กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

  **หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น พาท่าน 

  เดินทางด้วยรถโค้ชกลับกรุงเทพมหานครโดยปลอดภัย** 

 

**กรณุาตรวจสอบสัมภาระกอ่นออกจากทา่เรอื* 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กจิกรรมบนเรอื 

 

 

** ราคาห้องพักแบบพัก 0 ท่านต่อห้อง ** 

6 – 11 กันยายน 0340 / 11 -16 ตุลาคม 0340 

 

ราคาบาท / ท่าน ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3-4 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 18,900 18,900 14,500 

ห้องแบบมีหน้าต่าง 20,900 20,900 15,500 

ห้องพักแบบมีห้องระเบียง 21,900 21,900 16,500 

 

**โปรดตรวจสอบห้องพกักับเจ้าหน้าที่ทกุคร้ังก่อนทําการจอง** 

 

                                                        Inside Room /  Balcony  Room 

 

เงือ่นไขการจอง 

1. ชาํระเตม็จาํนวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลิกหลงัการยนืยนัและชาํระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเตม็ 100% ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจาํนวนหอ้งวา่งบนเรอื 



 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 

2. สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ํา 4 เดือน 5วัน) 

1. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ

กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ

นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและ

ฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

6. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ห้องพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน) 

2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

3. ค่าภาษีท่าเรือ 

2. ค่าตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัดแบบหมู่คณะ  

3. รถรับส่งสนามบินชางงี-ท่าเรือ 

4. รถรับส่งจากท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าทิปส์ SGD 01 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Inside, Ocean view, Balcony และ SGD 24 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Suite หรือ

สูงขึ้นไป 

0.  ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

1. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 

2. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสาํราญ / ค่า WIFI 

   3. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสําราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนําเที่ยว 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน เฟิร์ม

เดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. การชําระค่าบริการ 

3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจํานวนจํากัด 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชําระเงิน 

4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 



 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณ าเลื่อนการเดินทางของ

ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ 

เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่าน

การตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง  

4.2 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ 

 

ใบเตรยีมตัวการเดนิทางล่องเรอืสาํราญ Genting Dream 

 

หนังสือเดินทางและวีซ่า  ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 160 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องทําวีซ่าเพื่อเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการท่องเที่ยว

ของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือสําราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถชําระด้วยบัตรเครดิตของท่าน หรือ

เป็นเงินสด สกุลเงินสิงคโปร์ดอลล่าห์ 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 30,000 บาท หากมีความ

จําเป็นท่ีจะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและสําแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออก  

ประกันภัย แนะนําให้ซื้อประกันการเดินทาง 

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

เวลาท้องถิ่น     เวลาบนเรือสําราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ตาม

เขตน่านน้ําแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจําวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือสําราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน SGD  

อัตราเทียบ 24.00 บาท ต่อ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 13 พ.ค. 40 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 

หากท่านใช้บัตรเครดิตในการชําระค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ 

 

กระแสไฟฟ้า มีทั้งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 000 โวลล์ ทั้งแบบ 0 ขาแบน, สามขา, 0 ขากลม ดังรูป  

(แนะนําให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรือสําราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้ําดื่ม บนเรือมีน้ําดื่มให้ในห้องพักฟรี 0 ขวดต่อวัน 

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามที่เรือ

กําหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน และ ห้องอาหารเย็น  จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 15.10-01.00 น ท่านไม่

ต้องสํารองที่นั่งล่วงหน้า (walk-in open seating)  ** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษลูกค้า

https://www.accuweather.com/


 

ต้องทําการจองเพิ่มเติมบนเรือสําราญ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามมื้ออาหารและราคาที่เรือกําหนด 

สิ่งที่ต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 4 เดือน 

 เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง 0 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ทําการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของทุกท่านจะ

ถูกเรียเก็บ สํารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 

 ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จําเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 

 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

 

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

 ยาประจําตัว ที่มีรายละเอียดกํากับ 

 อปุกรณ์อาบน้ํา ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่สํารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน้ํา 

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นําขึ้น

และลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวสํารองไฟ Power Bank ห้ามโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น 

 เครื่องดื่มทุกชนิดท้ังที่มี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 

เครื่องแต่งกาย  การแต่งกายทั้งชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและที่ท่าเรือเพื่อร่วมโปรแกรมทริปกับ

ทางเรือที่ได้ทํารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ําที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทานอาหาร

เหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   smart casual 

หรือกึ่งทางการได้ 

 

 

 

 



 

 

ขัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืสาํราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก นําพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจห้องพัก 

ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นําสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ทางเรือลําเลียงให้ไปให้ถึงห้องสว่นตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถทําได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอ

คอยในการลําเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. นําพาสปอร์ต สําเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครือ่งบิน (กรณีถือ

พาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมนําการ์ดห้องพักท่านรูดกับเครื่องบันทึก 

เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสําราญ 

5. สามารถไปท่ีห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีที่ขึ้นเรือสําราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนีภัยฉุกเฉิน

ที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตามจุดที่ระบุไว้

ใน Cruise Card และจะมีเครื่องแสกนบัตร Cruise Care ตามจุดเพื่อรับฟังการซ้อมอพยพหนีภัย  

 

ขัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง นําการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งชําระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปทั้งหมด ท่าน

สามารถชําระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 

**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือกําหนด** 

2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือสําราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนังสือเดินทางคืนแก่ทุก

ท่าน 

 

กรณลีูกคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใช้จา่ยดงันี ้

เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite 

ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 0 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สญัญาณกับเครื่องอื่นได้ 

สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมกีารเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพื้นท่ีอาจไม่

เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 

 

 

 

หากกรณกีารด์สญูหายกรณุา

ตดิตอ่แจง้ทาง Reception 



 

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. 

 

 

กรณีที่ท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมที่ให้บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศที่เดินทาง โดยวันปกติ

เรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ําสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได้ 

 
 
 
 
 
 




