
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24694 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
 



 
 

 
 

มาเลเซยี(พอรต์คลัง) – สงิคโปร ์- มาเลเซยี(พอรต์คลัง) 

  3 วนั 2 คนื <Cruise Only>    
ออกเดนิทางทกุวันเสาร ์ 

โปรแกรมรวม เรอืส าราญ กจิกรรมและอาหารทกุมือ้บนเรอื 
 

ตลุาคม 2565 01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31 

พฤศจกิายน 2565 05-07, 12-14, 26-28 

ธันวาคม 2565 03-05, 10-12 

มกราคม 2566 07-09,14-16, 21-23, 28-30 

กมุภาพันธ ์2566 
 
04-06,11-13,18-20, 25-27 

มนีาคม 2566 04-06,18-20, 25-27 

เมษายน 2566 01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-01 พ.ค.66 

 
ตารางเดนิเรอื (เวลาประเทศมาเลเซยี) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 CODE - QQCRKUL-GD018 

 

โปร 

 เหมา เหมา  
ราคาเดียวเทีย่ว

ยกแก๊ง 



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันที ่1         กวัลาลัมเปอร ์(พอรต์คลัง), มาเลเซยี 

 

09.00 น.        เช็ค-อนิ ณ ทา่เรอื Port Klang พอรต์คลงั ประเทศมาเลซยี (ทา่นควรมาเช็คอนิทีท่า่เรอืกอ่นเรอืออก3ชั่วโมง)        
                    พอรต์กลัง หรอื เปอลาบฮัูนกลัง เป็นเมอืงและประตหูลักทางทะเลสูม่าเลเซยี ยังเป็นทา่เรอืทีใ่หญแ่ละคับค่ังทีส่ดุของ        

                    ประเทศ เศรษฐกจิของเมอืงเกีย่วขอ้งกับกจิการดา้นทา่เรอื  ตัง้อยูห่า่งจากเมอืงกลังทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้6 กม. และ 

                    หา่งจากกัวลาลัมเปอรท์างทศิตะวันตกเฉียงใต ้38 กม. อยูใ่นรัฐเซอลาโงร ์ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนินานาชาต ิ 

                     มาเลเซยีมาถงึทา่เรอื พอรต์คลังประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง ทีอ่ยู ้Beg Berkunci 202,Jalan Pelabuhan Utara 
                          42005 Pelabuhan Klang Selangor, Malaysia Tel.: 603 - 3168 8211 / Latitude: 3.009228 | Longitude:   
                          101.392707 
11.30 น.         เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื Port Klang ประเทศมาเลซยี  

 

                      ทกุทา่นจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฏของการลอ่งเรอื   

                     สากล 1 ชั่วโมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลังจากนัน้ทา่นสามารถรับประทานอาหารค า่ ณ  

                      หอ้งอาหารหลักทีโ่ชวอยูบ่น บตัร Cruise Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทานทหอ้งอาหาร  

                             บฟุเฟ่ต ์นานาชาตไิดต้ามอธยาศัยหลังจากนัน้ชมการแสดง    

                    ที่หอ้งโชวห์ลัก(ทา่นที่จะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบที่โต๊ะ Box Office ซึง่ตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรี  

                    สดตามบาร์ต่างๆท่ัวทัง้ล าเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน ้าสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษี  

                   และคาสโินจะเปิดใหบ้รกิาร) ท่านสามารถเขาร่วมสนุกกับกจิกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้ ทริปจาก      

                      RW Daily หนังสือพิมพ ์ประจ าวันทีม่รีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวันทีห่อ้งงพักของทา่น ทา่นสามารถ  

                     รับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

* หอ้งอาหาร The Lido  หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง้ตัง้อยูบ่นชัน้ 16  
** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower  

Dream Dining Upper  

(Walk-in open seating) 

 อาหาร  ตะวันตก ชัน้ 7 

 อาหาร จนี ชัน้ 8  

ทา่นสามารถทานไดไมจ่ ากัด 
 

   

Genting Dream  เรอืส าราญในตระกลูของ Resort World Cruise สรา้งขึน้และน าลงทะเลลอ่งในปี 
2016 มคีวามใหญโ่ตถงึ 150,659 ตัน มคีวามสงูถงึ 19 ชัน้และจผุูโ้ดยสารทัง้หมด 3,352 คนและลกูเรอื
อกี 2,016 คน มจี านวนหอ้งพักทัง้หมด 1,674 หอ้งและ หอ้งพักแบบสวที 142 หอ้ง เพือ่ใหต้อบสนอง
ความตอ้งการของ ลกูคา้ในทกุระดับนอกจากความใหญแ่ละความจแุบบอลังการแลว้ยังมาพรอ้มกบั ความ
บันเทงิและรา้นอาหารมากมายใหค้ณุไดล้ิม้ลองแบบนับไมถ่ว้นเลยทเีดยีว 
 

 

 

 



 

 

กจิกรรมบนเรอื 

 

 
วันที ่ 2       ประเทศ สงิคโปร ์ทา่เรอืส าราญ Marina Bay Cruise Center 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้ 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ชัน้ 7 

                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 

ทา่นสามารถทานไดไ้มอั่น้ 

  

   
 
10.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื Marina Bay Cruise Center  ประเทศ สงิคโปร ์

  
(ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นที่
สะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื และกรุณากลับถงึเรอื
กอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 

                      ส าหรับทา่นทีป่ระสงคท์ีจ่ะอยูบ่นเรอื ทา่นสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างเรอืจัดใหห้รอืพักผอ่นไดต้ามอัธยาศัย 

                       

                     สงิคโปร ์มชีือ่อยา่งเป็นทางการวา่ สาธารณรัฐสงิคโปร ์เป็นนครรัฐสมัยใหมแ่ละเป็นประเทศทีเ่ป็นเกาะขนาดเล็กทีส่ดุใน    

                     เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ประเทศสงิคโปรเ์ป็นศนูยก์ลางพาณิชยส์ าคัญของโลกแหง่หนึง่ โดยเป็นศนูยก์ลางการเงนิใหญ ่  

                     สดุเป็นอันดับสีป่ระเทศสงิคโปรม์รีายไดต้อ่หัวสงูสดุเป็นอันดับสามของโลก มสีถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นเอกลักษณ์น่าสนใจ  

                     และอาหารอร่อยๆมากมาย 

 

 



 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

หลังจากนัน้ ท่านสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรุณาส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆท่ัวทัง้
ล าเรอื  หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

20.00 น. เรอืออกจาก ทา่เรอื Marina Bay Cruise Center ประเทศสงิคโปร ์
**เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

 

     

ชว่งค ่า เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้่านในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นน ากระเป๋าเดนิทางของท่านวางไว ้
หนา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปทีท่่าเรอืในวันรุ่งขึน้(สิง่ของทีท่่านจ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋า

ถอื )   

** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก**  
 
 

 

วันที ่3       กวัลาลัมเปอร ์ทา่เรอื(พอรต์คลัง), ประเทศมาเลเซยี 
เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี้ 

*  หอ้งอาหาร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ชัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจนี 

ทา่นสามารถทานไดไ้มอั่น้ 

 
08.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื Port Klang ประเทศ มาเลเซยี 

หลังจากทุกท่านลงจากเรอืจะผ่าน พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ กระเป๋าเดนิทางของท่านดา้นลา่ง 
 

                      เดนิทางกลับถงึ กรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

อตัราคา่บรกิารเร ิม่ตน้ 

***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 

ประเภทหอ้งพกั ราคาพกั 

 2 ทา่น/หอ้ง 
ราคาพกั 

 3 ทา่น/หอ้ง 
ราคาพกั 

 4 ทา่น/หอ้ง 
พกัเดีย่ว 

หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง

(Inside) 20,000 20,000 20,000 20,000 

หอ้งพกัแบบระเบยีง
(Balcony) 28,500 28,500 28,500 28,500 

หอ้งพกัแบบระเบยีง 

ดลีกัซ ์ 
(Balcony Deluxe) 

30,500 30,500 30,500 30,500 

 

 

**ราคานีไ้มร่วมภาษทีา่เรอื ทา่นละ 2,100 บาท** 

 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทป์ิเรอื SGD 21 /คน/คนื (ช าระบนเร ือ )** 

**หอ้งพกัมจี านวนจ ากดั โปรสอบถามหอ้งพักกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการจองขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขและราคา โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

** ราคาหอ้งพักอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับระยะเวลาการจอง จ านวนหอ้งพักทีเ่หลอือยูโ่ดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ** 

*** ราคาทีพ่นักงานแจง้ใหท้ราบเป็นราคาภายใน 24ช.ม เทา่นัน้*** 



 

 

 

  
 

 
 

                                                                BALCONY                                                 BALCONY  DELUXE 

 

     

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระคา่เรอืเต็มจ านวน หลังจากไดรั้บการยนืยัน 

2. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับระยะเวลาในการจอง และ จ านวนหอ้งวา่ง 

3. การไมเ่ขา้ร่วมกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือาหารบางมือ้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี  

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

**ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลง 
กรณียกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัฯ เรยีกเก็บเงนิ 100% ทกุกรณี 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
    1.   หอ้งพักบนเรอืส าราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
    2.   อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืส าราญ 
    3.   คา่ภาษีทา่เรอื 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทปิส ์SGD 21 /คน/คนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony  

2. และ SGD 26 ต่อคนต่อคนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป 
3. ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-มาเลเซยี-กรุงเทพฯ 

4. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
5. อาหารพเิศษทีท่่านสัง่เพิม่เตมิกับทางเรอื 

6. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 

7. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
8. คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ค่าเครือ่งดืม่ ฯลฯ 

9. คา่ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
10. คา่ตรวจ Antigen Rapid Test 

INSIDE พกั 1-2 ท่าน 

Inside พัก 3-4 ทา่น ไดจ้ะเป็นเตยีงแบบ Pullman Bed  
(เตยีงดงึลงมาจากเพดานหรอืขา้งผนังหอ้ง) 

**หอ้งส าหรับพัก 3-4 ทา่น มจี านวนจ ากดั กรุณาตรวจสอบหอ้งพักกอ่น

ท าการจอง** 



 

หมายเหต ุ

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภต์ัง้แต ่24 สัปดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ ่ากว่า 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื(เด็กทารกควรมอีายุอย่างต ่า 6 เดอืน 7วัน) 

2. ลูกคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากว่า 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้  

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้

เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพ อากาศ

และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิัยในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาสงิคโปร ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

8.หากผูเ้ดนิทางพบผลโควดิเป็นบวก ระหวา่งการเดนิทาง ทางบ. ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายอืน่ๆ นอกเหนือจากโปรแกรมที่

เลอืกท าการจองดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคุเทศกไ์ม่รถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดทั้ง้สิน้ 

9. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

หนงัสอืเดนิทาง

และวซีา่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วันกอ่นการ

เดนิทาง 

• ประเทศทีค่ณุจะเดนิทางอาจตอ้งท าวซีา่เพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทน

วางแผนการทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืส าราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ   SGD   ซึง่สามารถท ารายการ

ผา่นบัตรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับัตร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นน าเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 

บาท หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะใชจ้า่ยมากกวา่น้ีตอ้งแจง้และส าแดงกบัเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงทัง้ขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้า่ยบนเรอืตอ้งน าเงนิสดขัน้ต ่า 150 USD 

(รายละเอยีดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืส าราญ) โดยวันกอ่นเรอื

จะเทยีบทา่วันสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและท ารายการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะน าใหซ้ือ้ประกนัการเดนิทาง 

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

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืส าราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงในแตล่ะวัน ตามเขตน่านน ้าแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้าก

หนังสอืพมิพป์ระจ าวันบนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืส าราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ SGD   อัตราเทยีบ 26.51 บาท ตอ่ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วันที ่วันที ่13 ก.ย 65 :อา้งองิจากBangkok Bank Selling Rate 

หากทา่นใชบ้ัตรเครดติในการช าระคา่สนิคา้ อัตราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของ

ธนาคารปกต ิ

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

รปู  

(แนะน าใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

ใบเตรยีมตว้การเดนิทาง  Genting Dream 

https://www.accuweather.com/


 

 

  ภาษา บนเรอืส าราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น า้ดืม่ บนเรอืมนี ้าดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด ตอ่วัน  

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ

เวลาเป็นไปตามทีเ่รอืก าหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวัน และ หอ้งอาหารเย็น  

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

seating)  ** คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษลกูคา้ตอ้งท าการจอง

เพิม่เตมิบนเรอืส าราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืก าหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

 เตรยีมส าเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เน่ืองจากวันแรกทีท่ าการเช็คอนิหนังสอืเดนิทาง

ตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ ส ารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์การลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกนัการเดนิทาง ประกนัอบุัตเิหต ุ

 ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจ่ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

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

เรอือาจมลีมแรง 

 ยาประจ าตัว ทีม่รีายละเอยีดก ากบั 

 อปกุรณ์อาบน ้า ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง 

 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  

 ชดุวา่ยน ้า 

สิง่ทีไ่มอ่นุญาต

ใหน้ าขึน้และลง

เรอื 

• ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

• ตัวส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน้ 

• เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เน้ือสตัว ์

• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย • การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวันและทีท่า่เรอื

เพือ่รว่มโปรแกรมทรปิกบัทางเรอืทีไ่ดท้ ารายการจองไว ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรอืถอืเป็น

การเชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความ

รว่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึง่ทางการได ้

 
 



ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก น าพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทา่นจะไดร้ับ Cruise 

Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

 

 

 

2. น าสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผ่านพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืล าเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอื

กระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการล าเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. น าพาสปอรต์ ส าเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการเดนิทางออก 

โดยสารเครือ่งบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มน าการด์หอ้งพัก

ทา่นรดูกบัเครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปิน้ี ของเรอืส าราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืส าราญ กรณุาศกึษา

จดุซอ้มอพยพหนีภัยฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนีภัย หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดัง

ขึน้ ใหไ้ปตามจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีบัผูพ้ักในหอ้งพักไว ้

ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง น าการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ช าระคา่ใชจ้า่ย ที ่Reception เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอด

คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีช าระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 

 

2. กอ่นวันสดุทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลา

ทีร่ับหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

  

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Reception 

 



กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอื
จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกบัเครือ่งอืน่ได ้ 
(ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั Package ทีล่กูคา้เลอืกซือ้) 

สงวนสทิธิอ์ัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเช็คราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กบัเจา้หนา้ทีบ่นเรอื 
(สญัญาณบางพืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

