
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 26422 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุพิเศษ 
โปรแกรมลอ่งเรือสำราญ GENTING DREAM 

 

เสน้ทางกวัลาลมัเปอร(์มาเลเซีย)–สงิคโปร์-กวัลาลัมเปอร ์4 วัน 3 คนื 
พกัผอ่นหยอ่นใจบนรสีอรท์หรกูลางมหาสมทุร เพยีบพรอ้มดว้ยสิง่อำนวยความสะดวกและกจิกรรมตา่งๆ มากมาย 

 

 
 
 

 รวมตัว๋เคร่ืองบินมาเลเซียแอรไ์ลน์ เส้นทางกรงุเทพฯ - กวัลาลมัเปอร ์- กรงุเทพฯ (ชัน้ประหยดั)  

 รวมรถรบัส่งสนามบิน - โรงแรม - ท่าเรือ - ซิต้ีทวัรก์วัลาลมัเปอร ์

 ห้องพกับนเรือส าราญ 2 คืน (ห้องมีระเบยีง)   

 โรงแรมท่ีพกัเมอืงกวัลาลมัเปอร ์1 คืน      

 มีหวัหน้าทวัรด์แูลอ านวยความสะดวก 



มาตรการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
1. ฉีดวคัซนีครบโดสแลว้ อย่างน้อย 14 วนัก่อนการเดนิทาง และแนะน าใหฉี้ดวคัซนีเขม็บูสเตอร ์หากเขม็ทีส่องฉีดมาแลว้เกนิกว่า 270 วนั 
2. เอกสารส าหรบัการเดนิทางเขา้ประเทศมาเลเซยี 

     - พาสปอรต์ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน ณ วนัทีเ่ดนิทาง       
     - เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ แนะน าเป็นรูปแบบ E-VACCINE PASSPORT (โดยสามารถลงทะเบยีนขอผ่านแอปหมอพร้อม
หรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสุขจงัหวดั) 
   

**มาตรการเรอืส าราญ** ทุกท่านจะตอ้งมใีบรบัรองการฉีดวคัซนี 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  14 - 17 เมษำยน 2566 (เทศกำลสงกรำนต์)  
 

◊ โปรแกรมการเดนิทาง 
 

 

14 เม.ย.66 กรงุเทพฯ - กวัลำลมัเปอร ์(มำเลเซีย) 
 

11.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร ์M สายการบินมาเลเซียแอรไ์ลน์ 
เจ้าหน้าท่ีพร้อมคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบินมาเลเซียแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี MH789 
17.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและ

ตรวจรบัสมัภาระ  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั และอสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 โรงแรมท่ีพกั TRANSIT HOTEL KUALA LUMPUR หรือระดบัเทียบเท่า 
  

15 เม.ย.66 กวัลำลมัเปอร(์มำเลเซีย) - ท่ำเรือ Port Klang - เชค็อินขึ้นเรือส ำรำญ Genting Dream 
 

 เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนัน้เดนิทางสูท่่ำเรือ Port Klang น าท่านเชค็อนิขึน้เรอืส าราญ Genting Dream โดยเริม่จากตดิแทก็

กระเป๋าและโหลดสมัภาระของทุกท่านขึน้เรอืส าราญ จากนัน้ผ่านจุดสแกนสมัภาระ เจา้หน้าทีเ่รอืจะขอ
ตรวจเชค็ใบรบัรองการฉีดวคัซนี จากนัน้น าตัว๋เรอืพรอ้มพาสปอรต์เชค็อนิเพื่อรบั Cruise Card ดว้ยตวั
ท่านเอง และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงก่อนขึน้เรอืส าราญ หลงัจากขึน้เรอืส าราญแลว้ น าท่านเดนิชม
เรอืและหอ้งอาหารต่างๆ ภายในเรอืส าราญ 

11.00 น. เรือล่องออกจำกท่ำเรือ Port Klang ประเทศมำเลเซีย (ก่อนเรอืออกเดนิทาง 1 ชัว่โมง ทุกท่าน
จะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรกัษาความปลอดภยัของท่าเรอืตามกฏของการล่องเรอืสากล) 

 

กลางวนั ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ ดงัน้ี 



 
 
 
 

 
 

ท่านสามารถเขา้รว่มสนุกกบักจิกรรมต่างๆ ทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้ทรปิ โดยดไูดจ้าก RW Daily 
หนังสอืพมิพป์ระจ าวนัทีม่รีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวนัทีห่อ้งพกัของท่าน (หลงัจากเรอืล่องออกสู่
น่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษแีละคาสโินจะเปิดใหบ้รกิาร) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลกั หรอืเลอืกรบัประทานทีห่อ้งอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาตไิดต้าม
อธัยาศยั หลงัจากนัน้อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั (ท่านทีจ่ะชมโชว์
สามารถท าการจองไดท้ี ่Box Office ซึง่ตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) หรอืจะเลอืกฟังดนตรสีดตามบารต์่างๆ 
ทัว่ทัง้ล าเรอื  

 

 

16 เม.ย.66 สิงคโปร(์ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Centre) – อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝัง่ได้จำก 
เคำน์เตอรท์วัรบ์นเรือหรือเลือกท่องเท่ียวเอง หรือสนุกกบักิจกรรมต่ำงๆ บนเรือ 

 

เช้า  ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ 
10.00 น. เรอืส าราญเทยีบท่าทีท่่าเรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์(ตามเวลาทอ้งถิน่ประเทศ

สงิคโปร ์ซึง่เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
(ส าหรบัท่านทีจ่องทวัร์บนฝัง่กบัทางเรอืไว ้พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีน่ัดพบบนเรอื) 
สว่นท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเอง สามารถลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง **ท่านสามารถ
เดนิทางเขา้เมอืงดว้ยรถไฟ MRT ซึง่มสีถานีอยู่ใกล้ๆ  ท่าเรอื Marina Bay Cruise Centre** (ท่านจะตอ้ง
กลบัขึน้เรอืก่อนเวลาเรอืออกจากท่าอย่างน้อย 1 ชัว่โมง) 
**ก่อนลงจากเรอื ท่านตอ้งกรอกขอ้มลูออนไลน์บตัรเขา้สงิคโปร ์SG Arrival Card (ICA) โดยแสกน QR 
CODE จากเอกสารทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หท่้านในหอ้งพกั 
สงิคโปร ์มชีือ่อย่างเป็นทางการว่า สาธารณรฐัสงิคโปร ์เป็นนครรฐัสมยัใหม่และเป็นประเทศทีเ่ป็นเกาะ
ขนาดเลก็ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ถงึแมจ้ะเป็นประเทศเลก็ๆ แต่สถานทีท่่องเทีย่วมเียอะมากมาย
ไม่แพป้ระเทศอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็น Merlion, Gardens by the bay, ไชน่าทาวน์, วดัพระเขี้ยวแกว้, ย่านออร์
ชารด์, ตรอกฮาจ,ิ อ่าวมารน่ีา, Jewel Changi เป็นตน้ 

 



**ส าหรบั**ท่านท่ีไม่ลงจากเรือ** 
กลางวนั ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ 

และพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั หรอืสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีท่างเรอืจดัไวใ้หต้ลอดทัง้วนั โดย
สามารถดไูดจ้าก RW DAILY ตารางกจิกรรมทีท่่านจะไดร้บัในแต่ละวนัทีห่อ้งพกัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
20.00 น. เรอืส าราญ Genting Dream ออกเดนิทางจากท่าเรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์
ค ำ่   ท่ำนสำมำรถรบัประทำนอำหำรอย่ำงอิสระได้ตำมห้องอำหำรท่ีทำงเรือจดัไว้ให้ 

หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั(กรุณาส ารองทีน่ัง่ล่วงหน้า) หรอืฟัง
ดนตรสีดตามบารต์า่งๆ ทัว่ทัง้ล าเรอื 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

ช่วงค า่ ให้ท่านน ากระเป๋าเดนิทางของท่านวางไว้หน้าห้องตามก าหนดเวลาที่ทางเรอืแจง้ไว้ในห้องพกั เพื่อให้
พนักงานล าเลยีงน าลงไปที่ท่าเรอืในวนัรุ่งขึ้น (สิง่ของที่ท่านจ าเป็นต้องใช้ระหว่างวนั ให้ท่านแยกใส่ใน
กระเป๋าใบเลก็) 

 

**ถา้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเอง ไม่จ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่น้าหอ้งพกั 
**เรอืจะมใีบแจง้สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของท่านเพือ่ใหท้่านรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 
**เรอืจะมใีบแจง้สถานทีแ่ละก าหนดเวลาลงจากเรอืวางไวบ้นโต๊ะในหอ้งพกัของท่าน** 

 

17 เม.ย.66 มำเลเซีย (ท่ำเรือ Port Klang) – พระรำชวงัอิสตำนำ เนกำรำ - เมอรเ์ดก้ำ สแควร ์- 
  ผ่ำนชมตึกแฝดปิโตรนัส – สนำมบินกวัลำลมัเปอร ์– กรงุเทพฯ 

 

เช้ำ  ท่ำนสำมำรถรบัประทำนอำหำรอย่ำงอิสระได้ตำมห้องอำหำรท่ีเรือเตรียมไว้ให้ 
08.00 น . เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือ Port Klang ประเทศมาเลเซยี (ตามเวลาทอ้งถิน่ประเทศมาเลเซยี ซึง่เรว็กว่า

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัลงจากเรอื ทุกท่านจะผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบักระเป๋าเดนิทาง
ของท่านทีด่า้นล่าง จากนัน้น าท่านสูก่รงุกวัลำลมัเปอร ์เมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยีและเป็นเมอืงที่



ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศดว้ย น าทา่นแวะถำ่ยรปูด้ำนหน้ำพระรำชวงัอิสตำนำ เนกำรำ (Istana Negara 
Palace) เป็นพระราชวงัแห่งชาตมิาเลเซยีทีป่ระทบัของกษตัรยิ ์Yang di Pertuan Agong จากนัน้น า
ท่านสูจ่ตุรสัเมอรเ์ดก้ำ (Merdeka Square) หนึ่งในแลนดม์ารก์ของกรุงกวัลาลมัเปอร ์เป็นสถานที่
ส าคญัทางประวตัศิาสตรท์ีร่ะลกึถงึการประกาศอสิรภาพของมาเลเซยี จตัุรสัเมอรเ์ดกา้แห่งนี้สรา้งขึน้
ตัง้แต่เมื่อครัง้ทีป่ระเทศมาเลเซยีไดร้บัเอกราชคนืจากประเทศองักฤษ เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 1957 และ
ธงชาตขิองมาเลเซยีกถ็ูกชกัขึน้สูย่อดเสาทีม่คีวามสงูถงึ 95 เมตร ซึง่นับว่าสงูทีสุ่ดในโลก จากนัน้น าท่าน
ผ่ำนชมตึกแฝดปิโตรนัส (Petronas Twin Towers) ซึง่เป็น head quarter ของบรษิทัน ้ามนัแห่งชาติ
ของประเทศมาเลเซยี โดยชื่อค าว่า Petronas มาจากค าว่า Petro และ Nasional นัน่เอง ซึง่ตกึนี้มคีวาม
สงูถงึ 452 เมตร หรอื 88 ชัน้ จนไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์น าท่านผ่าน
ขัน้ตอนการเชค็อนิ เพื่อเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลำงวนั อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั ณ สนำมบิน 
16.00 น . ออกเดินทำงจำกสนำมบินกวัลำลมัเปอร ์โดยสำยกำรบินมำเลเซียแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี MH774 
17.20 น . เดินทำงกลบัถึงสนำมบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ ... 
 

 

 

 

 

 

 
กรุป๊ออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึน้ไป 

หากท่านต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรณุาสอบถามและตรวจสอบยอดจองก่อน 
  

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัเปล่ียนรำคำ 
หำกมีกำรปรบัขึ้นของภำษีน ้ำมนั, อตัรำแลกเปล่ียนเงินต่ำงประเทศ และอ่ืนๆ 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง  14 – 17 เมษำยน 2566 (เทศกำลสงกรำนต)์ 
 

อตัราค่าบริการ 

 
 
               

 

ประเภทห้อง 

ราคาผู้ใหญ่พกัคู่ (2 ท่าน/ห้อง) 
(เดก็ 2-12 ปี ราคาเท่ากบัผู้ใหญ่) 

 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัคู่ (2 ท่าน/ห้อง) 

ราคาท่านละ 
เดก็ทารก(ไม่เกิน 2 ขวบ) 

ราคาท่านละ 

ห้องพกัมีระเบียง (Balcony) 25,995 - 12,000 
 

ราคายงัไม่รวมค่าทิปบนเรือ, คนขบัรถ, ไกดท้์องถ่ิน และหวัหน้าทวัร ์2,000 บาท/ท่าน 
(ช าระพรอ้มค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ) 

     

     
  ห้องพกัมีระเบียง (BALCONY) 
 
 

 

***กรณุาตรวจสอบเง่ือนไขการจองทุกครัง้ก่อนท าการจอง*** 
 

อตัราน้ีรวม: 
✓ หอ้งพกับนเรอืส าราญ 2 คนื (หอ้งพกัมรีะเบยีง) 2 ท่าน/หอ้ง 
✓ โรงแรมทีก่วัลาลมัเปอร ์1 คนื (2 ท่าน/หอ้ง) 
✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิและภาษนี ้ามนัสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน์ เสน้ทางกรุงเทพ-กวัลาลมัเปอร-์กรุงเทพ (ไปกลบั) ชัน้

ประหยดั หากมเีปลีย่นแปลงค่าตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษี
ใดๆ ท่านจะตอ้งช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

✓ น ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กโิลกรมั (หากน ้าหนักกระเป๋าเกนิกวา่ทีก่ าหนด ท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัสาย
การบนิทีเ่คาน์เตอรเ์ชค็อนิ) 

✓ รถรบัส่งและน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 
✓ อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ, ภาษที่าเรอื 
✓ หวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ อ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญอ่ายุเกนิ 75 ปี จะไดร้บั

ความคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่า
ตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซื้อประกนัสุขภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

 



อตัราน้ีไม่รวม: 

 ค่าทิปพนักงานบนเรือ, คนขบัรถ, ไกดท้์องถ่ิน และหวัหน้าทวัร ์2,000 บาท/ท่าน ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

 ค่าทวัรเ์สรมิบนฝัง่ตามเมอืงต่างๆ ทีเ่รอืจอด 
 ค่าอาหารพเิศษทีท่่านสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าวซี่าส าหรบัชาวต่างชาต ิ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิ่ม , ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ  
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า E-Vaccine Passport 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

การช าระเงิน  

ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินมดัจ าเป็นจ านวน 15,000 บาท/ต่อท่าน โดยเรียกเกบ็มดัจ าทนัทีหลงัจากการ 

จองทวัร ์และคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 45 วนัท าการ 

**กรณีจองทวัรล์่วงหน้าน้อยกว่า 45 วนัท าการ โปรดช าระค่าทวัรย์อดเตม็จ านวน** 
 

การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิก ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทุกกรณี 
 

หมายเหตุ 
1. ส าหรบัผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภต์ัง้แต่ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 
2. ส าหรบัเดก็อายุต ่ากว่า 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื (เดก็ทารกควรมอีายุอย่างต ่า 6 เดอืน 7 วนั) 
3. ลูกคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทาง และตอ้งมอีายุมากว่า 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลบั 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาต
ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
5. หากเคยเขา้สงิคโปรด์ว้ยชือ่-นามสกุลเก่า และท่านประสงคล์งท่องเทีย่วสงิคโปร ์จะตอ้งเตรยีมใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล
เป็นภาษาองักฤษไปดว้ย โดยขอคดัเป็นภาษาองักฤษไดท้ีเ่ขตหรอือ าเภอ 
6. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ
ท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตุสุดวสิยัในการเดนิทาง 
7. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
8. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
9. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 
10. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบท่าเรอืเป็นเวลาทีป่ระเทศมาเลเซยีและประเทศสงิคโปร ์หากมกีารเปลีย่นแปลง
จะแจง้ใหท้ราบก่อนเดนิทางอกีครัง้ 
11. เนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบเหมาจา่ย หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นก่อนการท่องเทีย่วหรอื
ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละไม่สามารถขอคนืค่าบรกิารได้ 
12. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆทีร่ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 



ขัน้ตอนกำรขึ้น - ลงเรือส ำรำญ 
1.เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารท่าเรอื ทุกท่านน ากระเป๋าเดนิทางพรอ้มพาสปอรต์และตัว๋เรอื เพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่ดิแทก็
กระเป๋าและโหลดสมัภาระขึน้เรอืไปยงัหอ้งพกัของท่าน (อาจตอ้งใชเ้วลาในการล าเลยีงสมัภาระไปยงัหอ้งพกัของท่าน) 
หรอืท่านทีส่ะดวกจะถอืกระเป๋าขึน้ไปเองกส็ามารถท าได้ 
2.ผ่านจุดสแกน QR CODE เพื่อกรอกขอ้มลูใน Health Declaration Form เมื่อกรอกเสรจ็ใหแ้คปหน้าจอไว ้เนื่องจาก
เจา้หน้าทีจ่ะขอตรวจเชค็ 
3.เจา้หน้าทีข่อตรวจเชค็ใบรบัรองการฉีดวคัซนี (อาจมกีารเปลีย่นแปลงมาตรการ) จากนัน้ผ่านพธิกีารเอก็ซเรยส์มัภาระ  
4.น าตัว๋เรอืพรอ้มพาสปอรต์เชค็อนิไดท้ีเ่คาน์เตอรเ์ชค็อนิ ท่านจะไดร้บั Cruise Card ทีจ่ะใชแ้ทนกุญแจหอ้งพกั ใชเ้ป็น
เครดติการด์ในการใชจ้่ายบนเรอื สแกนเขา้หอ้งอาหาร และใชส้ าหรบัสแกนตอนขึน้และลงเรอื 

 

 

 

 

 

5.ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงก่อนขึน้เรอื 
6.เมื่อถงึประตูเรอื ท่านจะตอ้งเขา้ประตูเรอืตามตวัอกัษรภาษาองักฤษทีอ่ยู่บน Cruise Card (ABCDEF) และเจา้หน้าที่
เรอืจะน าการด์ของท่านสแกนกบัเครื่องบนัทกึ เพื่อยนืยนัว่าท่านไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปินี้ของเรอืส าราญ 
7.สามารถไปทีห่อ้งพกัของท่านไดท้นัท ีหรอืจะใชบ้รกิารหอ้งอาหารบุฟเฟ่ตใ์นทนัททีีข่ ึน้เรอืส าราญ 
 

ขัน้ตอนเคลียรค่์าใช้จ่าย และรบัพาสปอรต์คืน 

1. คนืสุดทา้ยของการเดนิทาง น าการด์หอ้งพกัของท่าน แจง้ช าระค่าใชจ้่ายที ่Reception เจา้หน้าทีจ่ะแจง้ยอดค่าใชจ้่ายทีใ่ชไ้ป
ทัง้หมด ท่านสามารถเลอืกช าระเป็นเงนิสดหรอืบตัรเครดติกไ็ด้  
**กรณีช าระบตัรเครดิต อตัราแลกเปล่ียนตามเง่ือนไขท่ีเรือก าหนด** 

2. ก่อนวนัสุดทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบท่า จะแจง้รบัพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จุดและเวลาทีร่บัหนังสอื
เดนิทางคนืแก่ทุกท่าน 

หากกรณีการด์สญูหาย

กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง  

Reception 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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