
 

 GENTING DREAM

  แหลมฉบัง-สิงคโปร์ 3 วนั 2 คื  น  

   
                            
  

 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

11-13  กันยำยน  2562 

16-18  ตุลำคม  2562 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ท่ำเรือ แหลมฉบัง  

 

10.00 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย สวนลุมไนท์บาซาร์รัชดา  เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ท่าเรือแหลมฉบัง 

เที่ยง เช็คอินขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

 Port Address : 288 Moo 3, Laem Chabang Port road, Thungsukhla, Sriracha, Chonburi 20230 

 

 

 

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฎของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมง ก่อน

เรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise 

Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงที่

ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทําการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 1) และดนตรีสดตาม

บาร์ต่าง ๆ ทั่วทั้งลําเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ําสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษี จะ

เปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้

ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจําวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

 



 

เย็น รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  

 หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสํารองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ 

ทั่วทั้งลําเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

21.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือแหลมฉบัง/กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 ท่านสามารถพักผ่อนตามออธัยาศัย ,ฟังดนตรีสด หรือดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 2  

 

*  ห้องอาหาร The Lido  ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสําราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining  ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 

   (walk-in open seating)  

 

วนัที ่2  ลอ่งนา่นน้าํสากล 

 

เช้า,กลางวัน ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

 

*  ห้องอาหาร The Lido  ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสําราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining  ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 

   (walk-in open seating) 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ท่านสามารถเพลิดเพลิน กับกิจกรรมที่ทางเรือจัดไว้ให้  ระหว่างที่เรือกําลังล่องออกสู่น่านน้ําสากลแล้วร้านค้า

ปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย หรือท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  

 หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสํารองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ

ทั่วทั้งลําเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เรอืจะมใีบแจ้ง สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคืน 

ช่วงค่ํา เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนํากระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้

หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนําลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจําเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋า

ถือ)* ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จําเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก*  

 

วนัที ่ 3      สงิคโปร์ - ชอ้ปปิง้ออรช์ารด์ - กรงุเทพฯ 

 

เช้า/กลางวัน ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

*  ห้องอาหาร The Lido  ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสําราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining  ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 

   (walk-in open seating) 

 

12.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระกอ่นออกจากทา่เรอื** 

กิจกรรมบนเรือ 

 

 

 

 

 



 

13.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ถนนออรช์ารด์ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนําและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โร

บินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่ว

โลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนําต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ 

มากมาย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

11.00 น. นําท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 

18.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978 

20.50 น. เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG410 

20.00 น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ (สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์) 

22.10  น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ(สายการบินไทย) 

----------------------------------------------- 

** ราคาห้องพักแบบพกั 2 ท่านต่อห้อง ** 

ราคาบาท / ท่าน ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3-4 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าตา่ง 

(INSIDE) 

13,900.- 13,900.- 10,900.- 

ห้องพักแบบมหีน้าต่าง 

(OCEAN) 

15,900.- 15,900.- 11,900.- 

ห้องพักแบบมรีะเบียง 

(BALCONY) 

17,900.- 17,900.- 12,900.- 

 

**โปรดตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการจอง** 

***ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Inside, Ocean view, Balcony  

และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Suite (ชําระบนเรือ)*** 

เงือ่นไขการจอง 

1. ชาํระเตม็จาํนวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชาํระเงนิแลว้ เกบ็คา่ใชจ้า่ยเตม็ 100% ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจองและจาํนวนหอ้งวา่งบนเรอื 

 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 

2. สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ํา 1 เดือน 2วัน) 

3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ



 

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสม

ตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ห้องพักบนเรือสําราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน) 

2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

3. ค่าภาษีท่าเรือ 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิง 

5. ตั๋วเครื่องบินเส้นทาง สิงคโปร์-กรุงเทพฯ(สายการบินตามที่กําหนด) 

1. รถรับส่งกรุงเทพฯ-แหลมฉบัง // และสิงคโปร์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Inside, Ocean view, Balcony และ SGD 21 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Suite 

หรือสูงขึ้นไป 

2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 

4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญ / ค่า WIFI 

5. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสําราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนําเที่ยว 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ

คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. การชําระค่าบริการ 

 3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจํานวนจํากัด 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชําระเงิน 

 4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอื่นที่ เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนํา ไปชําระค่า เสียหายต่างๆ  ที่ เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ ไม่สามารถเดินทางได้  



 

4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้า

เมืองด้วยตัวของท่านเอง 

 4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ 

 

 

  

หนงัสอืเดนิทางและวซีา่ 

- ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 130 วันก่อนการเดินทาง 

- ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องทําวีซ่าเพื่อเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการ

ท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือสําราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถทํารายการผ่านบัตร

เครดิตที่ได้ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท หากมี

ความจําเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและสําแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขา

ออก โดยการใช้จ่ายบนเรือต้องนําเงินสดขั้นต่ํา 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

เส้นทางและแบรนด์เรือสําราญ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่าวันสุดท้าย ต้องตรวจสอบและทํารายการ

ทั้งหมดให้เสร็จสิ้น 

ประกนัภยั แนะนําให้ซื้อประกันการเดินทาง 

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

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรือสําราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่

ละวัน ตามเขตน่านน้ําแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจําวันบนเรือ หรือ

ประกาศจากทางเรือ  

สกลุเงนิ   บนเรือสําราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน SGD  

อัตราเทียบ 24.40 บาท ต่อ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 15 มิ.ย. 11 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 

หากท่านใช้บัตรเครดิตในการชําระค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ 

 

กระแสไฟฟา้ มีทั้งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ทั้งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป  

(แนะนําให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 

 

 

 

 

 

ใบเตรยีมตวัการเดินทาง 

  ล่องเรือสําราญ Genting Dream 

https://www.accuweather.com/


 

  ภาษา บนเรือสําราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้าํดืม่ บนเรือมีน้ําดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวดต่อวัน 

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไป

ตามที่เรือกําหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน และ หอ้งอาหารเย็น  จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 

12.30-21.00 น ท่านไม่ต้องสํารองที่นั่งล่วงหน้า (walk-in open seating)  ** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใน

ส่วนของห้องอาหารพิเศษลูกค้าต้องทําการจองเพิ่มเติมบนเรือสําราญ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามมื้อ

อาหารและราคาที่เรือกําหนด 

สิง่ที่ตอ้งเตรยีม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 1 เดือน 

 เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ทําการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของ

ทุกท่านจะถูกเรียเก็บ สํารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 

 ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จําเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 

 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

สิง่ที่ควรเตรียม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรืออาจมีลม

แรง 

 ยาประจําตัว ที่มีรายละเอียดกํากับ 

 อปุกรณ์อาบน้ํา ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่สํารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน้ํา 

สิง่ทีไ่มอ่นุญาตใหน้าํ

ขึน้และลงเรอื 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวสํารองไฟ Power Bank ห้ามโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งที่มี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 

เครือ่งแตง่กาย  การแต่งกายทั้งชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและที่ท่าเรือเพื่อร่วม

โปรแกรมทริปกับทางเรือที่ได้ทํารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ําที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทาน

อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   

smart casual หรือกึ่งทางการได้ 



 

ขั้นตอนการขึน้–ลง เรือสาํราญ  

 

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก นําพาสปอร์ต เช็คอนิได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทน

กุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เจ้าหน้าที่ทางเรือลําเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถทําได้ (อาจต้อง

ใช้เวลาในการรอคอยในการลําเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. นําพาสปอร์ต สําเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่องบิน 

(กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมนําการ์ดห้องพักท่านรูดกับ

เครื่องบันทึก เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสําราญ 

5. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีที่ขึ้นเรือสําราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพ

หนีภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ  Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตาม

จุดที่ระบุไว้ใน Cruise Card และจะมีเครื่องแสกนบัตร Cruise Care ตามจุดเพื่อรับฟังการซ้อมอพยพหนีภัย  

 

ขัน้ตอนเคลียรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คืน 

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง นําการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งชําระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป

ทั้งหมด ท่านสามารถชําระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 

**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเง่ือนไขที่เรือกําหนด** 

2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือสําราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนังสือ

เดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

 

กรณลีกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี้ 

เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ 

Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอื่นได้ 

 

หากกรณกีารด์สญูหายกรณุาตดิตอ่

แจง้ทาง Reception 



 

สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบาง

พื้นที่อาจไม่เสถียร 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. 

 

 

กรณีที่ท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมที่ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศที่เดินทาง 

โดยวันปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ําสากลจะไม่สามารถใช้งานใน

ลักษณะนี้ได้ 

 

 




