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สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุพิเศษ 
โปรแกรมลอ่งเรือสำราญ GENTING DREAM 

 

เสน้ทาง สงิคโปร–์นา่นนำ้สากล(High Seas)–สงิคโปร ์3 วนั 2 คนื 
พักผอ่นหย่อนใจบนรสีอรท์หรูกลางมหาสมทุร เพยีบพรอ้มดว้ยสิง่อำนวยความสะดวกและกจิกรรมตา่งๆ มากมาย 
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รวมตัว๋เคร่ืองบิน กรงุเทพ-สิงคโปร(์ไปกลบั)  รวมรถรบัส่ง (สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน) 
ห้องพกับนเรือส าราญ  2 คืน        มีหวัหน้าทวัรด์แูลตลอดการเดินทาง 

 

มาตรการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร ์
1. ฉีดวคัซนีครบโดสแลว้ อย่างน้อย 14 วนัก่อนการเดนิทาง และตอ้งฉีดวคัซนีเขม็บูสเตอร ์หากเขม็ทีส่องฉีดมาแลว้เกนิกว่า 270 วนั (ตามเงื่อนไข
ของประเทศสงิคโปร)์ 
2. เอกสารส าหรบัการเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร์ 

     - เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ แนะน าเป็นรูปแบบ E-VACCINE PASSPORT (โดยสามารถลงทะเบียนขอผ่านแอปหมอพร้อม
หรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสุขจงัหวดั) 
   - กรอกแบบฟอรม์ออนไลน์ SG ARRIVAL CARD (ICA) ก่อนวนัเดนิทาง 2 วนั 
 

มาตรการเรือ: ต้องมีใบรบัรองการฉีดวคัซีน 

 
กำหนดการเดินทางปี 2565 (เดินทางวันศุกร์ - กลับวันอาทิตย์)  
21-23 ต.ค. / 2-4 ธ.ค. / 9-11 ธ.ค. / 30ธ.ค.65 - 1ม.ค.66  
◊ โปรแกรมการเดนิทาง 
 

กรงุเทพฯ-สงิคโปร์-ทา่เรอืสำราญ Marina Bay Cruise Centre 
 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง Terminal 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์1-2 สายการบินแอรเ์อเชยี 
เจ้าหนา้ที่พรอ้มคอยตอ้นรบัและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

10.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบินแอรเ์อเชยี เทีย่วบินที ่FD357 
 **เดินทางช่วงเดือนธันวาคม เวลาบินเปลี่ยนเป็น 10.50 น. และถึงสนามบินชางงี เวลา 14.30 น. 

  (ไม่มบีรกิารอาหารและน้ำดืม่บนเครือ่ง) 
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14.05 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ  
จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรอื Marina Bay Cruise Centre นำท่านเช็คอินขึ้นเรือ Genting Dream โดยเริ่มจากติด
แท็กกระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสำราญ จากนั้นผ่านจุดสแกนสัมภาระ เจ้าหน้าที่เรือจะขอดู
ใบรับรองการฉีดวัคซีนและใบรับรองผลตรวจ ATK จากนั้นนำตั๋วเรือพร้อมพาสปอร์ตเช็คอินเพื่อรับ Cruise 
Card ด้วยตัวท่านเอง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองก่อนขึ้นเรือสำราญ หลังจากขึ้นเรือสำราญแล้ว นำท่าน
สู่ห้องอาหาร เพื่อรับประทานอาหารว่าง และนำท่านเดินชมห้องอาหารต่างๆ ภายในเรือสำราญ 

20.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร์ ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบ
รักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่าน
สามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือก
รับประทานที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมการ
แสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์สามารถทำการจองได้ที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) หรือฟัง
ดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ ทั่วทั้งลำเรือ (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะ
เปิดให้บริการ) ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก RW Daily 
หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
ท่านสามารถรบัประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที่เรอืเตรยีมไว้ให ้ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น่านน้ำสากล - สนกุกับกจิกรรมต่างๆ บนเรอื 
 

เชา้/กลางวนั ท่านสามารถรบัประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที่เรอืเตรยีมไว้ให ้และสามารถเข้ารว่มกจิกรรมที่
ทางเรอืจดัใหห้รอืพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 
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คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให้ 
หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือฟังดนตรีสดตาม
บาร์ต่างๆ ทั่วท้ังลำเรือ 

 
 
 
 
 
 

ช่วงค่ำ เรือจะมีแท็กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวาง
ไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวัน ให้ท่านแยกใส่ใน
กระเป๋าถือ) 

 
**ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องวางไว้ท่ีหน้าห้องพัก 

**เรือจะมีใบแจ้งสถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน** 
**ก่อนลงจากเรือ ต้องกรอกขอ้มูลออนไลน์บัตรเข้าสิงคโปร์ (SG Arrival Card) โดยแสกน QR CODE  

จากเอกสารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ท่านให้ห้องพัก 
 
สงิคโปร(์ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre)-สนามบนิชางง-ีThe Jewel Changi-กรงุเทพฯ (สนามบนิ
สวุรรณภมู)ิ 

เชา้  ท่านสามารถรบัประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที่เรอืเตรยีมไว้ให้ 
10.00 น . เรอืเทยีบท่า ณ ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเร็ว

กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังลงจากเรือ ทุกท่านจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของ
ท่านที่ด้านล่าง  

พีเรยีด 21-23 ต.ค./ 30ธ.ค.65 - 1ม.ค.66 
หลังลงจากเรือสำราญแล้ว นำท่านผ่านชมเมืองสิงคโปร์ และแวะถา่ยรปูคูก่บัเมอรไ์ลออ้น (Merlion), ชมถนนอ
ลซิาเบธวอรค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ยา่นถนน
ออรช์าร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลก  
เพือ่ไม่เปน็การรบกวนเวลาชอ้ปปิง้ อสิระรบัประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศยั  
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ พเิศษ!! นำท่านถ่ายรปูน้ำตกยกัษ์ทีอ่ยูก่ลางอาคาร The 
Jewel Changi มีความสูงราวๆ 40 เมตร ซึ่งถือเป็นน้ำตกในอาคารที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านผ่าน
ขั้นตอนการเช็คอิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

 อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ณ สนามบนิ ตามอธัยาศยั 
19.10 น . ออกเดนิทางจากสนามบนิชางง ีโดยสายการบิน JETSTAR เทีย่วบนิที ่3K513 

 **เดินทาง 30ธ.ค. - 1ม.ค.66 เวลาบินเปลี่ยนเป็น 19.15 น. และถึงสนามบินสุววรณภูมิ เวลา 20.40 น. 
  (ไม่มบีรกิารอาหารและน้ำดืม่บนเครือ่ง) 
20 .40 น . เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ ... 
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พีเรยีด 2-4 ธ.ค. (Bus 1) / 9-11 ธ.ค. 2565 (Bus 1) 

หลังลงจากเรือสำราญแล้ว นำท่านผ่านชมเมืองสิงคโปร์ และแวะถา่ยรปูคูก่บัเมอรไ์ลออ้น (Merlion) หรือ
สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ จากนั้นเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ พเิศษ!! นำทา่น
ถา่ยรปูนำ้ตกยกัษท์ีอ่ยูก่ลางอาคาร The Jewel Changi มีความสูงราวๆ 40 เมตร ซึ่งถือเป็นน้ำตกในอาคารที่
สูงที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

 อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ สนามบนิ ตามอธัยาศยั 
16.00 น . ออกเดนิทางจากสนามบนิชางง ีโดยสายการบินสกูด๊ แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่TR610 
  (ไม่มบีรกิารอาหารและน้ำดืม่บนเครือ่ง) 
17 .30 น . เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ ... 

 
พีเรยีด 2-4 ธ.ค. (Bus 2) / 9-11 ธ.ค. 2565 (Bus 2) 

หลังลงจากเรือสำราญแล้ว นำท่านผ่านชมเมืองสิงคโปร์ และแวะถา่ยรปูคูก่บัเมอรไ์ลออ้น (Merlion), ชมถนนอ
ลซิาเบธวอรค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ยา่นถนน
ออรช์าร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลก  
เพือ่ไม่เปน็การรบกวนเวลาชอ้ปปิง้ อสิระรบัประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศยั  
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ พเิศษ!! นำท่านถ่ายรปูน้ำตกยกัษ์ทีอ่ยูก่ลางอาคาร The 
Jewel Changi มีความสูงราวๆ 40 เมตร ซึ่งถือเป็นน้ำตกในอาคารที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านผ่าน
ขั้นตอนการเช็คอิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

 อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ณ สนามบนิ ตามอธัยาศยั 
19.15 น . ออกเดนิทางจากสนามบนิชางง ีโดยสายการบิน JETSTAR เทีย่วบนิที ่3K513 
  (ไม่มบีรกิารอาหารและน้ำดืม่บนเครือ่ง) 
20 .40 น . เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ ... 

 
 
 
 

 
 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจีำนวนผูเ้ดินทาง 20 ทา่นขึน้ไป 
หากทา่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามและตรวจสอบยอดจองกอ่น 

 
กำหนดการเดินทาง  (เดินทางวันศุกร์ – กลับวันอาทิตย์) 
21-23 ต.ค. / 30ธ.ค.65 – 1ม.ค.66  (ขาไปบิน AIR ASIA, ขากลับบิน JETSTAR) 
2-4 ธ.ค. (Bus 1) / 9-11 ธ.ค.65 (Bus 1) (ขาไปบิน AIR ASIA, ขากลับบิน SCOOT) 
2-4 ธ.ค. (Bus 2) / 9-11 ธ.ค.65 (Bus 2) (ขาไปบิน AIR ASIA, ขากลับบิน JETSTAR) 

 
 
 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนราคา 
หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน ้ามนั, อตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ และอ่ืนๆ 
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อตัราคา่บรกิาร 
วันเดนิทาง 

21 - 23 ตลุาคม 2565 
2-4 / 9-11 ธนัวาคม 2565 

 
ประเภทหอ้ง 

ราคาผูใ้หญพ่ักคู ่(2 ทา่น/หอ้ง) 
(เดก็ 2-12 ป ีราคาเท่ากบัผู้ใหญ)่ 

 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
ผู้ใหญพ่กัคู ่
ราคาท่านละ 

เดก็ทารก(ไมเ่กิน 2 ขวบ) 
ราคาท่านละ 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง(Balcony) 27,900 - 14,000 

 
ราคายงัไมร่วมคา่ทปิบนเรอื, คนขับรถ และหัวหนา้ทัวร ์1,500 บาท/ท่าน (ชำระพรอ้มคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื) 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วันเดนิทาง 
30 ธ.ค.65 - 1ม.ค.66 

 
 

ประเภทหอ้ง 

ราคาผูใ้หญพ่ักคู ่(2 ทา่น/หอ้ง) 
(เดก็ 2-12 ป ีราคาเท่ากบัผู้ใหญ)่ 

 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
ผู้ใหญพ่กัคู ่
ราคาท่านละ 

เดก็ทารก(ไมเ่กิน 2 ขวบ)  
ราคาท่านละ 

หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง (Oceanview) 29,900 - 15,000 

 
ราคายงัไมร่วมคา่ทปิบนเรอื, คนขับรถ และหัวหนา้ทัวร ์1,500 บาท/ท่าน (ชำระพรอ้มคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื) 

 
 

 

            
OCEANVIEW                  BALCONY 

 
 

***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุครัง้กอ่นทำการจอง*** 
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อตัรานีร้วม: 
✓ ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ประเภทห้องตามที่ระบุในแต่ละพีเรียด) 
✓ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน กรุงเทพ-สิงคโปร์-กรุงเทพ (ไปกลับ) ชั้นประหยัด (สายการบินตามที่ระบุในแต่ละพีเรียด)  

หากมีเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ 
จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน 

✓ ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซึ่งสายการบินมีบริการท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนด ท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ีเคาน์เตอร์
เช็คอิน 

✓ อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ, ภาษีท่าเรือ 
✓ หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี จะได้รับ

ความคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่า
ตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

อัตรานี้ไม่รวม: 
 ค่าทิปพนักงานบนเรือ, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
 ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
 ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่า Wifi ฯลฯ  
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ E-Vaccine Passport 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 
การชำระเงนิ  

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิมดัจำเป็นจำนวน 15,000 บาท/ตอ่ทา่น โดยเรยีกเกบ็มัดจำทนัทีหลงัจากการ 
จองทวัร ์และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชำระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วันทำการ 
**กรณจีองทวัรล์ว่งหนา้นอ้ยกว่า 45 วนัทำการ โปรดชำระคา่ทัวรย์อดเตม็จำนวน** 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี  
หมายเหต ุ
1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7 วัน) 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทาง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. หากเคยเข้าสิงคโปร์ด้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร์ ต้องแจ้งให้ทางทัวร์ทราบก่อนล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
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ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 
10. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเรือเป็นเวลาสิงคโปร์ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
11. เนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนการท่องเที่ยวหรือระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่
ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 ขั้นตอนการเชค็อนิขึ้นเรอืสำราญ   

1. นำสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ตั๋วเรือพร้อมพาสปอร์ต ยื่นให้เจ้าหน้าที่ และทางเจ้าหน้าท่ีจะติดป้าย Luggage Tag เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ทางเรือลำเลียงไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการลำเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของ
ท่าน) หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป๋าขึ้นไปเองก็สามารถทำได้  

2. ผ่านจุดสแกน QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลใน Health Declaration Form เมื่อกรอกเสร็จให้แคปเจอร์หน้าจอไว้ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่จะขอดู 

3. เจ้าหน้าทีข่อดูใบรับรองการฉีดวัคซีน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการในภายหลัง) จากนั้นผ่านพิธีการเอ็กซเรย์สัมภาระ 
4. นำตั๋วเรือพร้อมพาสปอร์ตเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจห้องพัก และใช้เป็น

เครดิตการ์ดในการใช้จ่ายบนเรือ และใช้สำหรับสแกนตอนขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆ ไป  
 

  

 

5. นำพาสปอร์ตผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
6. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมนำการ์ดห้องพักท่านสแกนกับ

เครื่องบันทึก เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ของเรือสำราญ 
7. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะใช้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีที่ขึ้นเรือสำราญ 
8. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตาม

จุดที่ระบุไว้ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพที่มีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป 
 
 
 
 
 

 

หากกรณีการด์สญูหาย

กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง  

Reception 
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ขั้นตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง นำการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งชำระค่าใช้จ่ายที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป
ทั้งหมด ท่านสามารถเลือกชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ได้  
**กรณีชำระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่เรือกำหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือสำราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนังสือ
เดินทางคืนแก่ทุกท่าน 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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