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 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค่า เรอื Genting Dream 

1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร-์ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center  

(เดินทางเองอิสระ) เช็คอนิทีท่่าเรือ เวลา 14.30 น. 
- -  

เรือออกจากทา่เรอื 20.00 น.
รับประทานอาหารทีห่้องอาหารที่
ทางเรือจัดให ้

2 
ถึงกัวลาลมัเปอร์ (พอรต์คลัง)  08.00 น.    

เรือออกจาก พอร์ตคลัง 16.00 น 
รับประทานอาหารทีห่้องอาหารที่
ทางเรือจัดให ้

3 
ถึงปีนงั, มาเลเซีย  07.00 น.    

เรือออกจาก ปีนัง 16.00 น 
รับประทานอาหารทีห่้องอาหารที่
ทางเรือจัดให้                                    

4 เรือถงึ Marina Bay Cruise Center  ประเทศสิงคโปร์  
12.00 น. 

 - -  

Genting Dream  

สิงคโปร-์ กัวลาลัมเปอร-์ปีนัง-สิงคโปร ์  

 4 วัน 3 คืน  <Cruise Only> 

30 เมษายน- 03 พฤษภาคม 2566 
วันหยุด วันแรงงาน   

ตารางเดินเรอื (เวลาประเทศสิงคโปร์) 
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วันแรก กรุงเทพฯ  – สนามบินสิงคโปร-์ท่าเรอื Marina Bay Cruise Center            
(เดินทางเองอิสระ) 
 

14.30 น. เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre , ประเทศสิงคโปร์  

(ท่านควรถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินก่อนเรือออก อย่างน้อย 3 ชั่วโมง) 

20.00 น. เรือล่องออกจากทา่เรือ Marina Bay Cruise Center ประเทศสิงคโปร์                                                      

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือ

สากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้น ทา่นสามารถรับประทานอาหารค่า ณ 

ห้องอาหารหลักท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ 

นานาชาติได้ตามอัธยาศัย  

 หลังจากนั้นชมการแสดงท่ีห้องโชว์หลัก (ท่านท่ีจะชมโชว์จะต้องท าการจองรอบท่ีโต๊ะ Box office 

ซึ่งต้ังอยู่โซน Lobby ชั้น 6)   และดนตรีสด ตามบาร์ต่างๆท่ัวท้ังล าเรือและพักผ่านตามอัธยาศัย 

(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้าสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ) 

 ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดท้ังทริปจาก RW Daily 

หนังสือพิมพ์ประจ าวันท่ีมีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันท่ีห้องพักของท่าน  ท่านสามารถ

รับประทานอาหารอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ 

ห้องอาหาร The Lido                           ห้องอาหารแบบ Buffet อยู่บนชั้น 16 (ท้ายเรอื) 

ห้องอาหาร Dream Dining Lower     ห้องอาหารแบบตะวันตก  ชั้น 7 (ท้ายเรอื) 

ห้องอาหาร Dream Dining Upper     ห้องอาหารแบบจีน  ชั้น 8 (ท้ายเรอื) 

  

ที่พัก TALMUD HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 
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TAIWAN 

เช้า,กลางวัน 

08.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. 

เย็น 

 

รับประทานอาหารเช้าอยา่งอิสระ ณ ห้องอาหารท่ีทางเรือเตรียมไว้ให้ 

เรือจอดเทียบทา่ท่ี ทา่เรือพอร์ตคลัง(Port Klang) ประเทศมาเลเซีย 

ส าหรับทา่นท่ีท าการจองทัวร์บนฝ่ังกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานท่ีนัด 

พบบนเรือ ส่วนทา่นท่ีสะดวกเดินทางท่องเท่ียวเองสามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด    1 ชั่วโมง 

 , ท่านใดท่ีไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดท้ังวัน โดย 

สามารถดูได้จาก RW Daily ตารางกิจกรรท่ีท่านจะได้รับในแต่ละวันท่ีห้องพักของท่าน 

***กรุณากลับข้ึนเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง** 

 

เรือล่องออกจากทา่เรือ พอร์ตคลัง(Port Klang), ประเทศมาเลเซีย 

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารท่ีทางเรือเตรียมไว้ให้ 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่อง กัวลาลัมเปอร ์(พอรต์คลัง) 

กิจกรรมบนเรอื 
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เช้า 

07.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. 

 

ช่วงค่า 

ท่านสามารถรับประทานอาหารเชา้อย่างอิสระ ณ ห้องอาหารท่ีทางเรือเตรียมไว้ให้ 

เรือเทียบท่าท่ีท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

          ปีนัง เป็นหนึ่งใน 13 รัฐ ท่ีประกอบข้ึนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียเดิมชาวเมเลย์รุ่นแรกเรียกว่า  

ปูเลา วาซาตหูรือเกาะเด่ียว ต่อมาพบในแผนท่ีเดินเรือ เรียกว่า ปูเลาปีนัง หรือ เกาะหมาก ต่อมา 

 อังกฤษเรียกว่า  เกาะพรินซ์ออฟเวลส์ จอร์ทาวน์ (George Town)  เมืองหลวงของปีนัง เป็นเมือง 

แห่งมรดกโลกพร้อมกับเมืองมะละกา ด้วยวัฒนธรรมของยุคอาณานิคมอังกฤษไว้ต้ังแต่ปลาย 

ศตวรรษท่ี 18 จึงท าให้ปีนงัยังคงมีกล่ินอายความเป็น ตะวันตกจนถึงปจัจุบันให้เราได้เห็น 

 

ส าหรับทา่นท่ีท าการจองทัวร์บนฝ่ังกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานท่ีนัดพบ 

บนเรือ ส่วนท่านท่ีสะดวกเดินทางท่องเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลังเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณ 

ท่าเรือ   ** กรุณากลับข้ึนเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง ** 

เรือออกจากปีนัง, ประเทศมาเลเซีย 

**เรือจะมีใบแจ้งสถานท่ีและเวลาท่ีห้องพักของท่านเพื่อให้ทา่นรับหนังสือเดินทางคืน** 

เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ทา่นในห้องพักของทา่น ใหท้า่นน ากระเป๋า

เดินทางของท่านวางไว้หนา้ห้องเพื่อให้พนักงานน าลงไปท่ีท่าเรือในวันรุ่งข้ึน(สิ่งของท่ีท่าน

จ าเปน็ต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)   

** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ท่ีหน้า

ห้องพัก** 

วันทีส่าม ปีนัง, ประเทศมาเลเซยี 
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เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารเชา้ อย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ 

12.00 น. 

 

เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ประเทศสิงคโปร์ หลังจากท่ีทุกทา่นลงจากเรือจะ

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง หลังจากนั้น เดินทางกลับโดย

สวัสดิภาพ                                                  

**กรุณาตรวจสอบสิ่งของ ของท่านก่อนออกจากทา่เรือ** 

 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี ่ Marina Bay Cruise Center ประเทศสิงคโปร ์
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อัตราค่าบรกิารเริม่ต้นและเง่ือนไข 

วันเดินทาง 

!!Upgrade จากห้องพัก Inside เป็นห้องพัก Balcony!! 

 
**พักได้สูงสุด 4 ท่าน/ห้อง** 

 
 

ราคายังไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรอื SGD 22 /ท่าน/คืน ส าหรบัห้อง Inside/Balcony (ช าระบนเรอื)                         
และไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรอื  SGD 26 /ท่าน /คืน ส าหรบัห้อง Suite หรอืสูงข้ึนไป (ช าระบนเรอื)    

 
ห้องพักมจี านวนจ ากัด โปรดสอบถามห้องพักกับเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการจอง  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันหยุด วันแรงงาน 

30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2566 

ประเภทห้องพัก 
ราคาท่านที่1&2 

ท่านละ 

ราคาท่านที่3&4 

ท่านละ 
ราคาพักเด่ียว 

ห้องพักแบบมรีะเบยีง (Balcony) 13,900.- 8,900.- 25,500.- 

 

                                                                                                                          

                                     Inside                                                 Balcony                                            Balcony  Deluxe 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1. ห้องพักบนเรือส าราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 

2. ค่าอาหารทุกม้ือบนเรือส าราญ  Genting Dream  ตามท่ีทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้น

ห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 

3. ภาษีท่าเรือ    

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 

1. ต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ –กรุงเทพฯ  

2. ค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD22 / ท่าน / คืน (ช าระบนเรือ) ส าหรับห้อง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD26 /ท่าน /คืน ส าหรับห้อง Suite หรือสูงข้ึนไป 

3. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

4. ค่าทัวร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 

5. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศต่างๆ ส าหรับชาวต่างชาติ 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, 

ค่าซักรีด ฯลฯ 

7. ค่าอาหารพิเศษท่ีสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ แพ็คเกจเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งกับทางเรือส าราญ 

8. ค่า Wifi บนเรือส าราญ 

9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

10.  ค่าตรวจ Antigen Rapid Test (ถ้ามี) 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระค่าเรือเต็มจ านวน หลังจากได้รับการยืนยัน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจ านวนหอ้ง

ว่าง 

3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม, โปรแกรม หรืออาหารบางม้ือ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ                                                                                                                         

ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลง กรณียกเลิกการเดินทางบริษัทฯ เรียกเก็บเงิน 100% ทุกกรณ ี
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เง่ือนไขอื่น ๆ  

 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่
ต่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 
หมายเหต ุ

1.  ส าหรับผู้มีครรภ์  กรณีอายุครรภ์ต้ังแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาให้ข้ึนเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ข้ึนเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่า 6เดือน 

7วัน) 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกคร้ัง และต้องมีอายุมากกว่า 180 วันนับ

จากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคน

เข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้เข้าเมือง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือ
ยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดูกาล หรือเกิดสุดวิสัยในการเดินทาง 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

7. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาท่ีใช้ในการเท่ียบเป็นเวลาสิงคโปร์ อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้

ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกคร้ัง 
9. หากผู้เดินทางพบผลโควิดเป็นบวก ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากโปรแกรมท่ีเลือกท าการจองด้วยตัวของท่านเอง 
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 

หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

  



 

QQCRSIN-GD038 –30 APR-03 MAY.23-วนัหยุดวนัแรงงาน (CRUISE ONLY) 

ใบเตรยีมตัวการเดินทาง Genting Dream 

หนังสือเดินทางและวีซ่า

  

 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการ

เดินทาง 

•  ประเทศท่ีคุณจะเดินทางอาจต้องท าวีซา่เพื่อเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทน

วางแผนการท่องเท่ียวของคุณก่อนเดินทางทกุคร้ัง 

บัตรเดรคิต  การใช้จา่ยบนเรือส าราญส่วนใหญ่ใชจ้่ายเปน็เงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถท ารายการผ่าน

บัตรเครดิตท่ีได้ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 

เงินสด  ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ทา่นน าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 

บาท หากมีความจ าเป็นท่ีจะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและส าแดงกับเจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเข้า

เมืองท้ังขาเข้าและขาออก โดยการใช้จ่ายบนเรือต้องน าเงินสดข้ันต่า 150 USD 

(รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามเส้นทางและแบรนด์เรือส าราญ) โดยวันก่อนเรือจะ

เทียบท่าวันสุดท้าย ต้องตรวจสอบและท ารายการท้ังหมดให้เสร็จสิ้น 

ประกันภัย   แนะน าใหซ้ื้อประกันการเดินทาง 

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

เวลาท้องถ่ิน     เวลาบนเรือส าราญจะใช้เวลาท้องถ่ินจากทา่เรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ท้ังนี้อาจมีการ

เปล่ียนแปลงในแต่ละวัน ตามเขตน่านน้าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก

หนังสือพิมพ์ประจ าวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ 

สกุลเงิน    

 

บนเรือส าราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน SGD   อัตราเทียบ 26.31 บาท ต่อ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เม่ือวันท่ี วันท่ี 23 ก.พ. 66 :อ้างอิงจากBangkok Bank Selling Rate 

หากท่านใช้บตัรเครดิตในการช าระค่าสินค้า อัตราแลกเปล่ียนของเรือจะสูงกว่าของ

ธนาคารปกติ 

กระแสไฟฟ้า  

 

 

มีท้ังกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ท้ังแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป 

(แนะน าให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 

               

  ภาษา  บนเรือส าราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้าด่ืม   บนเรือมีน้าด่ืมให้ในห้องพกัฟรี 2 ขวด 
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อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ท่ีห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รายการอาหารและ

เวลาเป็นไปตามท่ีเรือก าหนด โดยจะมีอาหารท้ังม้ือเช้า กลางวัน และ ห้องอาหารเย็น  จะ

เปิดให้บริการต้ังแต่ 17.30-21.00 น ท่านไม่ต้องส ารองท่ีนั่งล่วงหน้า (walk-in open 

seating)  ** ค่าใชจ้่ายเพิม่เติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษลูกค้าต้องท าการจองเพิ่มเติม

บนเรือส าราญ ค่าใช้จา่ยเป็นไปตามม้ืออาหารและราคาท่ีเรือก าหนด 

สิ่งท่ีต้องเตรียม • ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือน 

• เตรียมส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกท่ีท าการเช็คอินหนังสือเดินทาง

ตัวจริงของทุกท่านจะถูกเรียเก็บ ส ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

• ต๋ัวล่องเรือ 

• ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

• แบบฟอร์มการลงเรือ 

• เงินสด/ บัตรเครดิต 

• กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบติัเหตุ 

• ของมีค่า / อุปกรณ์ท่ีจ าเปน็ 

• ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

• ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

สิ่งท่ีควรเตรียม • แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบน

เรืออาจมีลมแรง 

• ยาประจ าตัว ท่ีมีรายละเอียดก ากับ 

• อปุกรณ์อาบนา้ ของใช้ส่วนตัว   

• Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

• อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ท่ีชาร์จแบตเตอร่ี

ส ารอง 

• รองเท้ากีฬา รองเท้าสภุาพ รองเท้าใส่สบาย 

• หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เคร่ืองเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

• ชุดว่ายน้า 

สิ่งท่ีไม่อนุญาตใหน้ าข้ึน

และลงเรือ 

• ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเคร่ืองบิน 

• ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

• ตัวส ารองไฟ Power Bank ห้ามโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านัน้ 

• เคร่ืองด่ืมทุกชนิดท้ังท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 
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• ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

• อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 

• ปล๊ักพ่วง , เตารีด, ไดร์เป่าผม 

• โดรน, วิทยุสื่อสารส่วนบุคคล 

เคร่ืองแต่งกาย • การแต่งกายท้ังชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและท่ีท่าเรือ

เพื่อร่วมโปรแกรมทริปกับทางเรือท่ีได้ท ารายการจองไว้ 

• หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่าท่ีหอ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็น

การเชิญทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความ

ร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   smart casual หรือก่ึงทางการได้ 
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ข้ันตอนการข้ึน-ลง เรอืส าราญ 

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ท่ี เคาน์เตอร์เชค็อิน ท่านจะได้รับ Cruise 

Card ท่ีจะใช้แทนกุญแจหอ้งพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการข้ึนและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป 

 

     
 

2. น าสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางท่ีสนามบิน โดยติดปา้ย   

Luggage Tag เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทางเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือทา่นท่ีสะดวกจะถือ

กระเป่าข้ึนไปเองก็สามารถท าได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการล าเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. น าพาสปอร์ต ส าเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก 

 โดยสารเคร่ืองบิน (กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เม่ือถึงประตูเรือ เจ้าหน้าท่ีเรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน าการ์ด 

ห้องพักท่านรูดกับเคร่ืองบนัทึก เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี ้ของเรือส าราญ 

5. สามารถไปท่ีหอ้งพักของท่านได้ทันที หรือจะใหบ้ริการห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ในทันทีท่ีข้ึนเรือส าราญ กรุณา 

ศึกษาจุดซ้อมอพยพหนภัียฉุกเฉินท่ีอยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณ 

ดังข้ึน ให้ไปตามจุดท่ีระบุไว้ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งใหห้ยิบเสื้อชูชีพท่ีมีพอดีกับผู้พักใน

ห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป 

 
 ข้ันตอนเคลียรค่์าใช้จ่าย และรบัพาสปอรต์คืน 

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น าการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช าระค่าใช้จา่ย ท่ี Reception เจ้าหนา้ท่ีจะแจ้ง

ยอดค่าใช้จา่ยท่ีใช้ไปท้ังหมด ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 

**กรณีช าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปล่ียน ตามเง่ือนไขท่ีเรือก าหนด** 

2.  ก่อนวันสุดท้ายท่ีเรือส าราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ท่ี Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและ

เวลาท่ีรับหนังสือเดินทางคืนแก่ทุกทา่น 
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 กรณลีูกค้าต้องการใช้บรกิาร Wifi บนเรอื รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

     เม่ือเรือเร่ิมล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งาน
ได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เคร่ือง ไม่สามารถแชร์
สัญญาณกับเคร่ืองอ่ืนได้  (ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ Package ท่ีลูกค้าเลือกซื้อ) 

     สงวนสิทธ์ิอัตราค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาเช็คราคาท่ีแนน่อนอีกคร้ังกับเจ้าหนา้ท่ี
บนเรือ (สัญญาณบางพื้นท่ีอาจไม่เสถียร ส่วนใหญบ่ริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณ
มากกว่าในห้องพัก)  
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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

