
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25181 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 
  

  
 



 
 

โปรแกรมรวม ตั๋วเครือ่งบนิ เรอืส ำรำญ รถรับสง่ พรอ้มดว้ยหัวหนำ้ทัวรด์แูลตลอดกำรเดนิทำง 
2-Night Kuala Lumpur 

เวลาประเทศสิงคโปร ์
 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 

วันที ่1           ดอนเมอืง – สงิคโปร ์- Marina Bay Cruise Centre  
07.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง , อาคาร 1 บรเิวณเคำนเ์ตอร ์1 และ 2, ประตทูำงเขำ้ 1-2 สายการบนิ 

Thai Air Asia(FD) เพือ่ท ำกำรเช็คอนิสมัภำระและรับต๋ัวเดนิทำง 

 
10.50 น.  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สงิคโปร ์โดยสำยกำรบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD357 

(ไมม่บีรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 
 

14.30 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

  หลังจำกผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้น ำทำ่นสูท่ำ่เรอื 
 

16.00 น. เช็ค-อนิ ณ ทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์ 
20.00 น. เรอืลอ่งออกจำกทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์ 

ทกุทำ่นจะตอ้งเขำ้ร่วมกำรซอ้มระบบรักษำควำมปลอดภัยของทำ่เรอืตำมกฏของกำรล่องเรอืสำกล  

1 ชั่วโมงกอ่นเรอืออกเดนิทำง หลังจำกนัน้ท่ำนสำมำรถ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรหลักจำกทีโ่ชวอ์ยู่บน 
บตัร Cruise Card ของทำ่น หรอืเลอืกรับประทำนทีห่อ้งอำหำร บฟุเฟ่ต ์นำนำชำตไิดต้ำมอัธยำศัยหลังจำกนัน้ชม

กำรแสดงที่หอ้งโชวห์ลัก(ท่ำนที่จะชมโชว์จะตอ้งท ำกำรจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึง่ตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) 
และดนตรสีดตำมบำร์ต่ำงๆท่ัวทัง้ล ำเรือและพักผ่อนตำมอัธยำศัย(หลังจำกเรือล่องออกสูน่่ำนน ้ำสำกลแลว้รำ้นคำ้

ปลอดภำษีและคำสโินจะเปิดใหบ้รกิำร) 
ท่ำนสำมำรถเขำ้ร่วมสนุกกับกจิกรรมต่ำงๆที่ทำงเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้ทริปจำก RW Daily หนังสือพิมพ์

ประจ ำวันทีม่รีำยละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทำ่น 

ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

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

(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ Set Menu อำหำรตะวันตก 
หอ้งอำหำรแบบ Set Menu อำหำรจนี 

ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอั่น้ 

 
 
 
 
 
 
  



วันที ่ 2       กวัลำลัมเปอร(์พอรต์คลัง),มำเลเซยี 
เชำ้/กลำงวัน  ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้ 
 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

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

(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ Set Menu อำหำรตะวันตก 
หอ้งอำหำรแบบ Set Menu อำหำรจนี 

ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอั่น้ 

10.00 น. เรอืจอดเทยีบทำ่ที ่ทา่เรอืพอรต์คลงั(Port Klang) ประเทศมำเลเซยี  
ส ำหรับทำ่นทีท่ ำกำรจองทัวรบ์นฝ่ังกับทำงเรอื พนักงำนจะแจง้เวลำออกจำกเรอืและสถำนทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทำ่น

ที่สะดวกเดนิทำงท่องเที่ยวเองสำมำรถ ลงจำกเรือหลังเวลำเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บรเิวณท่ำเรือ พอร์ตคลังจะมี
บรกิำร แท๊กซี ่จำกทำ่เรอืเขำ้ไปในตัว เมอืงกวัลาลมัเปอร(์Kuala Lumpur)อกีดว้ย  

***กรุณำกลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง*** 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
(ส ำหรับทำ่นทีท่ ำกำรจองทัวรบ์นฝ่ังกับทำงเรอื พนักงำนจะแจง้เวลำออกจำกเรอืและสถำนทีนั่ดพบบนเรอื  สว่น
ทำ่นทีส่ะดวกเดนิทำงทอ่งเทีย่วเองสำมำรถลงจำกเรอืหลังเวลำเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทำ่เรอื  
และกรุณำกลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 
 
ส ำหรับทำ่นทีป่ระสงคท์ีจ่ะอยูบ่นเรอื ทำ่นสำมำรถเขำ้ร่วมกจิกรรมทีท่ำงเรอืจัดใหห้รอืพักผ่อนไดต้ำมอัธยำศัย 

กจิกรรมบนเรอืคลกิ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมหอ้งอำหำรทีท่ำงเรอืจัดให ้ 
หลังจำกนัน้ ท่ำนสำมำรถรับชมกำรแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรุณำส ำรองทีน่ั่งลว่งหนำ้) หรอืดนตรสีดตำมบำรต์ำ่งๆท่ัว

ทัง้ล ำเรอื  หลังจำกนัน้พักผ่อนตำมอัธยำศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dreamcruiseline.com/en-us/cruise-experiences/sports-recreation/


 

20.00 น. เรอืออกจำก ทา่เรอืพอรต์คลงั(Port Klang), ประเทศมำเลเซยี 
**เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

ชว่งค ่ำ เรอืจะมแีท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรอืใหท้ำ่นในหอ้งพักของท่ำน ใหท้ำ่นน ำกระเป๋ำเดนิทำงของทำ่นวำงไว ้
หนำ้หอ้งเพื่อใหพ้นักงำนน ำลงไปที่ท่ำเรือในวันรุ่งขึน้(สิง่ของที่ท่ำนจ ำเป็นตอ้งใชร้ะหว่ำงวันใหท้่ำนแยกใส่ใน

กระเป๋ำถอื )   
** ถำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะถอืกระเป๋ำเดนิทำงลงดว้ยตนเองไมจ่ ำเป็นตอ้งวำงไวท้ีห่นำ้หอ้งพัก**  

 

วันที ่ 3       สงิคโปร-์เมอรไ์ลออ้น-น ้ำพแุหง่ควำมมั่นค่ัง-ออรช์ำรด์-สนำมบนิ 
เชำ้  ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี้ 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower ชัน้ 7 

                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ Set Menu อำหำรตะวันตก 

หอ้งอำหำรแบบ Set Menu อำหำรจนี 
ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอั่น้ 

 

10.00 น. เรอืเทยีบทำ่ ณ ทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  
หลังจำกทุกท่ำนลงจำกเรอืจะผ่ำน พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและรับ กระเป๋ำเดนิทำงของท่ำนดำ้นลำ่ง 

 

น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร์โดยรูปป้ันครึง่สงิโตครึง่ปลำนี้หันหนำ้ออกทำง

อ่ำวมำรนิ่ำ ม ีทัศนียภำพทีส่วยงำม โดยมฉีำกดำ้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนำท” ซึง่โดดเด่นดว้ยสถำปัตยกรรม

กำรสรำ้งคลำ้ยหนำมทเุรยีน  

 
น ำท่ำนแวะชม น ้าพุแห่งความม ั่งค ัง่(Fountain of wealth) แห่งเมือง

สงิคโปรตั์ง้อยู่ท่ำมกลำงหมู่ตกึซันเทคซติี ้ซันเทค มำจำกค ำในภำษำจนี แปลว่ำ
ควำมส ำเร็จชิน้ใหม่ หมู่  ตกึซันเทค สรำ้งขึน้โดยนักธุรกจิชำวฮ่องกง ซึง่นับเป็น

โครงกำรพำณิชยข์นำดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่ำถำ้ไดเ้ดนิรอบ 

ลำนน ้ำพุ และไดส้มัผัสน ้ำจะพบโชคดแีละ ร ่ำรวยตลอดปี  
 

อสิระอาหารเทีย่ง ทีต่กึซนัเทคพลาซา่ 
 

น ำท่ำนอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนออรช์ารด์ ศูนยร์วมหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำและสนิคำ้หลำกหลำย อำท ิเชน่ เซ็นเตอร์
พ็อยท,์ โรบนิสัน, ลักกีพ้ลำซ่ำ, อเิซตัน, ทำคำชมิำย่ำ, ออร์ชำร์ดชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์เป็นตน้ ใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้

มำกมำยจำกท่ัวโลก ไมว่ำ่จะเป็นเสือ้ผำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำต่ำง ๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ ขนมขบเคีย้ว ของฝำก ของทีร่ะลกึ 

ของเลน่เด็กตำ่ง ๆ มำกมำย 
 

อสิระอาหารเย็น ณ ถนนออรช์ารด์ 
 

 

18.00 น. น ำทำ่นเช็คอนิและโหลดสมัภำระ ณ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ THAI AIR ASIA 
 

ท่ำนสำมำรถแวะชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลำงท่ำอำกำศยำนชำงงี 

(ใกลก้บั Terminal 1) เกิดจำกควำมร่วมมือของ Changi Airport Group และ 

CapitalLand Mall Asia โดยวำงคอนเซ็ปตใ์หท้ีน่ี่เป็นทัง้ศนูยก์ลำงแหง่กำรบนิ กำรช ้

อปป้ิง และกำรพักผ่อนอย่ำงแทจ้รงิ ซึง่โดดเด่นดว้ยงำนสถำปัตยกรรมล ้ำสมัยใน

แบบสถำปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ชีย่วชำญ

ทำงดำ้นกำรออกแบบชื่อดังอย่ำง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay 

Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มำเ ป็นที่ปรึกษำในกำร

ออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมำใหเ้ป็นโดมกระจกขนำดใหญ่  มีพื้นที่ทัง้หมดรำว ๆ 

134,000 ตำรำงเมตร แบง่เป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สำมำรถเชือ่มตอ่ไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้

โดยจุดกึง่กลำงสดุของอำคำรจะอลังกำรดว้ยน ้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สงูรำว ๆ 40 เมตร จะมนี ้ำไหลพรั่งพรูลงมำ

จำกเพดำน สูแ่อง่น ้ำวนขนำดใหญด่ำ้นลำ่ง 

 

 
20.35 น. เดนิทำงกลับ กรุงเทพ ฯ ดอนเมอืง โดยสำยกำรบนิ THAI AIR ASIA(FD)  เทีย่วบนิที ่FD350 

 (ไมม่บีรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 
22.00  น. คณะเดนิทำงกลับถงึ กรงุเทพ ฯ ดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ 
 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 

วนัเดนิทาง 
ประเภทหอ้ง 

25-27 มกราคม 2566 

 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งเดยีวกนั 2 ทา่น 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเทา่กบัผูใ้หญ)่  

พกัเดีย่ว 
 ทา่นที ่1-2 

ราคาทา่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนำ้ตำ่ง

(Inside) 
24,900 35,900 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง
(Balcony) 

29,900 45,900 

 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิเรอื SGD 42 /คน/ทรปิ (ช าระบนเรอื)*** 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSIDE พกั 1-2 ท่าน BALCONY 



 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI PACKAGE ON BOARD 

ใช้ได้เฉพาะตอนอยู่บนเรือเท่าน้ัน 

 



 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช ำระคำ่เต็มจ ำนวน หลังจำกไดรั้บกำรยนืยัน 

2. ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับระยะเวลำในกำรจอง และ จ ำนวนหอ้งวำ่ง 

3. กำรไมเ่ขำ้ร่วมกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือำหำรบำงมือ้ ไมส่ำมำรถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี  

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 
**ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลง 
กรณียกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัฯ เรยีกเก็บเงนิ 100% ทกุกรณี 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
    1.   หอ้งพักบนเรอืส ำรำญ 2 คนื (ตำมแบบหอ้งพักทีท่ำ่นไดท้ ำกำรช ำระเงนิ) 
    2.   อำหำรบนเรอืส ำรำญ (ยกเวน้หอ้งอำหำรพเิศษ), กจิกรรมและควำมบันเทงิบนเรอืส ำรำญ 
    3.   คำ่ภำษีทำ่เรอื 
    4.   คำ่ประกันกำรเดนิทำงตำมกรมธรรม ์ตำมพระรำชบัญญัตกิำรทอ่งเทีย่ว(ตำมกรมธรรม)์ วงเงนิทำ่นละ 1,000,000

บำท 

    5.   น ้ำหนักกระเป๋ำโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่ำนละ 20 กก. โดยสมัภาระท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกร

ตัด 

          เล็บ วตัถุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล. 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คำ่ทปิส ์SGD 21 /คน/คนื ส ำหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony (ช ำระบนเรอื) 

2. และ SGD 26 ต่อคนต่อคนื ส ำหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป 
3. คำ่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตำมเมอืงตำ่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

4. อำหำรพเิศษทีท่่ำนสัง่เพิม่เตมิกับทำงเรอื 
5. คำ่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส ำรำญ / คำ่ WIFI 

6. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, ค่ำวซีำ่ส ำหรับชำวตำ่งชำต ิ

7. คำ่ใชจ่้ำยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คำ่ซกัรดี ค่ำโทรศัพท ์ค่ำเครือ่งดืม่ ฯลฯ 
8. คำ่ภำษีมลูค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 
9. คำ่ตรวจ Antigen Rapid Test 

หมายเหต ุ

1. ส ำหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอำยคุรรภต์ัง้แต ่24 สัปดำห ์ไมอ่นุญำตใหข้ึน้เรอื 

2. ส ำหรับเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 6 เดอืน ไม่อนุญำตใหข้ึน้เรอื(เด็กทำรกควรมอีำยุอย่ำงต ่ำ 6 เดอืน 7วัน) 

3. ลูกคำ้ตอ้งเตรยีมพำสปอรต์มำ ณ วันเดนิทำงทกุครัง้ และตอ้งมอีำยมุำกว่ำ 180 วัน นับจำกวันเดนิทำงกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคำ่ชดเชยควำมเสยีหำย ไม่วำ่กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของไทยไม่อนุญำตให ้  

เดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตุสดุวสิัยทีท่ำง บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคมุได ้

เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, กำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมกำรท่องเทีย่วใหเ้หมำะสมตำมสภำพ 

อำกำศและฤดกูำล หรอืเกดิเหตสุดุวสิัยในกำรเดนิทำง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำบรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

8. ในโปรแกรมเวลำทีใ่ชใ้นกำรเทยีบทำ่เป็นเวลำสงิคโปร ์อำจมกีำรเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบกอ่นเดนิทำงอกีครัง้ 

9.หำกผูเ้ดนิทำงพบผลโควดิเป็นบวก ระหวำ่งกำรเดนิทำง ทำงบ. ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคำ่ใชจ่้ำยอืน่ๆ นอกเหนือจำกโปรแกรม

ทีเ่ลอืกท ำกำรจองดว้ยตัวของทำ่นเอง ทำงหัวหนำ้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มร่ถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆ ไดทั้ง้สิน้ 

10. เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละ

สทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่พิเศษ ไม่สามารถท าขอคืนเงินไดท้กุกรณียกเวน้แต่การขอเปลี่ยนช่ือผ ูเ้ดินทาง  

เป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบิน และ เรือส าราญ 



 

 

หนงัสอืเดนิทาง

และวซีา่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอือยำ่งนอ้ย 180 วันกอ่นกำร

เดนิทำง 

• ประเทศทีค่ณุจะเดนิทำงอำจตอ้งท ำวซีำ่เพือ่เขำ้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่

ตัวแทนวำงแผนกำรทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทำงทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ กำรใชจ้ำ่ยบนเรอืส ำรำญสว่นใหญใ่ชจ้ำ่ยเป็นเงนิสกลุ   SGD   ซึง่สำมำรถท ำรำยกำร

ผำ่นบัตรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับัตร Cruise card กอ่นเดนิทำงได ้

เงนิสด รำชอำณำจักรไทยอนุญำตใหท้ำ่นน ำเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทำ่นละ 

50,000 บำท หำกมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะใชจ้ำ่ยมำกกวำ่น้ีตอ้งแจง้และส ำแดงกบั

เจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงทัง้ขำเขำ้และขำออก โดยกำรใชจ้ำ่ยบนเรอืตอ้งน ำเงนิสด

ขัน้ต ่ำ 150 USD (รำยละเอยีดอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมเสน้ทำงและแบรนดเ์รอื

ส ำรำญ) โดยวันกอ่นเรอืจะเทยีบทำ่วันสดุทำ้ย ตอ้งตรวจสอบและท ำรำยกำรทัง้หมด

ใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะน ำใหซ้ือ้ประกนักำรเดนิทำง 

อณุหภมู ิ สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำก https://www.accuweather.com/ กอ่นกำรเดนิทำง 

เวลาทอ้งถิน่     เวลำบนเรอืส ำรำญจะใชเ้วลำทอ้งถิน่จำกทำ่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทำง ทัง้น้ีอำจมกีำร

เปลีย่นแปลงในแตล่ะวัน ตำมเขตน่ำนน ้ำแตล่ะประเทศ ซึง่สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำก

หนังสอืพมิพป์ระจ ำวันบนเรอื หรอืประกำศจำกทำงเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืส ำรำญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ SGD   อัตรำเทยีบ 26.87 บำท ตอ่ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วันที ่วันที ่05 ต.ค. 65 :อำ้งองิจำกBangkok Bank Selling Rate 

หำกทำ่นใชบ้ัตรเครดติในกำรช ำระคำ่สนิคำ้ อัตรำแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวำ่ของ

ธนำคำรปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทีัง้กระแสไฟฟ้ำแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง้แบบ 2 ขำแบน, สำมขำ, 2 ขำกลม 

ดังรปู  

(แนะน ำใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืส ำรำญใชภ้ำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล 

  น า้ดืม่ บนเรอืมนี ้ำดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด  

  อาหาร ทกุทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรไดท้ีห่อ้งอำหำรบฟุเฟ่นำนำชำต ิรำยกำรอำหำร

และเวลำเป็นไปตำมทีเ่รอืก ำหนด โดยจะมอีำหำรทัง้มือ้เชำ้ กลำงวัน และ 

หอ้งอำหำรเย็น  จะเปิดใหบ้รกิำรตัง้แต ่17.30-21.00 น ทำ่นไมต่อ้งส ำรองทีน่ั่ง

ลว่งหนำ้ (walk-in open seating)  ** คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอำหำร

พเิศษลกูคำ้ตอ้งท ำกำรจองเพิม่เตมิบนเรอืส ำรำญ คำ่ใชจ้ำ่ยเป็นไปตำมมือ้อำหำร

และรำคำทีเ่รอืก ำหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทำ่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยมุำกกวำ่ 6 เดอืน 

ใบเตรียมต้วการเดินทาง  Genting Dream 

https://www.accuweather.com/


 

 

 

 

 

 

 เตรยีมส ำเนำหนังสอืเดนิทำง 2 ชดุ เน่ืองจำกวันแรกทีท่ ำกำรเช็คอนิหนังสอื

เดนิทำงตัวจรงิของทกุทำ่นจะถกูเรยีเก็บ ส ำรองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ำยตดิกระเป๋ำสมัภำระ Luggage Tag 

 

 แบบฟอรม์กำรลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกนักำรเดนิทำง ประกนัอบุัตเิหต ุ

 ของมคีำ่ / อปุกรณ์ทีจ่ ำเป็น 

 ยำรักษำโรค ยำประจ ำตัว 

 ทปิบนเรอื หำกไมไ่ดร้วมในคำ่แพ็คเกจแรกจำ่ย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตำ, แวน่กนัแดด, รม่, หมวก, ครมีกนัแดด และเสือ้คลมุกนัหนำว เน่ืองจำก

บนเรอือำจมลีมแรง 

 ยำประจ ำตัว ทีม่รีำยละเอยีดก ำกบั 

 อปกุรณ์อำบน ้ำ ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สำยชำรท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถำ่ยรปู และ memory card, ทีช่ำรจ์แบตเตอรี่

ส ำรอง 

 รองเทำ้กฬีำ รองเทำ้สภุำพ รองเทำ้ใสส่บำย 

 หนังสอือำ่นเลน่ระหวำ่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพำสว่นตัว  

 ชดุวำ่ยน ้ำ 

สิง่ทีไ่มอ่นุญาต

ใหน้ าขึน้และลง

เรอื 

• ใชม้ำตรกำรตำมหลักเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ควำมจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

• ตัวส ำรองไฟ Power Bank หำ้มโหลดลงกระเป๋ำใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋ำพกพำเทำ่นัน้ 

• เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพำะทเุรยีน และเงำะ) เน้ือสตัว ์

• อำวธุ ของมคีม สำรเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมำยทกุชนดิ 

• ไดรเ์ป่ำผม, ปลั๊กพ่วง 

เครือ่งแตง่กาย • กำรแตง่กำยทัง้ชำยหญงิสำมำรถแตง่ตัวไดต้ำมสบำยในชว่งกลำงวันและทีท่ำ่เรอื

เพือ่รว่มโปรแกรมทรปิกบัทำงเรอืทีไ่ดท้ ำรำยกำรจองไว ้

• หำกทำ่นจะเขำ้รับประทำนอำหำรค ่ำทีห่อ้งอำหำรหลัก ตำมธรรมเนียมเรอืถอืเป็น

กำรเชญิทำนอำหำรเหมอืนไปรับประทำนอำหำรในภัตตำคำร ทำงเรอืจงึขอควำม

รว่มมอืทำ่นแตง่กำยแบบ   smart casual หรอืกึง่ทำงกำรได ้



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

