
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23931  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 



2 Nights Weekend Bintan Cruise Only 

2565 2566 

1,8,15,22,29 กรกฎาคม  
5,12,19,26 สิงหาคม 20,27 มกราคม 

2,9,16,23,30 กันยายน 3,10,17,24 กุมภาพันธ์ 
7,14,21,28 ตุลาคม 3,10,17,24,31 มีนาคม 

4,11,18,25 พฤจิกายน 7,14,21,28 เมษายน 

2,9,16,23,30 ธันวาคม  
 

 

 

 

 
20.00 น.         เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่าน  

วันที่ 1 ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 

 



ซ้อมการระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากลแล้ว 
หลังจากนั้น สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก จากท่ีโชว์อยู่บน 
บัตร Cruise Card ของท่าน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตาม 
อัธยาศัย หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งล าเรือ     
พักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน ้าสากลแล้ว  
ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)  
(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องท าการจองรอบโต๊ะที่Box Officeซ่ึงต้ังอยู่โซนLobby ชั้น 6) 

  
**(ท่านควรมาถึงท่าเรือเพ่ือเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)** 

 
ที่อยู่ท่าเรือ :  Marina Coastal Drive #01-01,Singapore 018947 

 

 

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 
** ห้องอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาหารยุโรป และ ชั้น 8 อาหาร 

จีน ของเรือ 
 

 

 

 

 

 

 
วันที่  2  เรือล่องน่านน ้าสากล(รอบเกาะบินตัน) – อิสระตามอัธยาศัย 



เช้า,กลางวัน     ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 
 
 
 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining 
(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาหารยุโรป และ ชั้น 8 
อาหาร จีน ของเรือ 
 

 

10.00 น.    เรือจอดที่ เกาะบินตัน ประเทศอินโดนีเซีย  

เกาะบินตัน เป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวส าคัญ เกาะสวรรค์อีกแห่งของอินโดนีเซียที่มีชื่อว่าเกาะ ‘บินตัน’ ที่นี่
นอกจากจะยังเต็มไปด้วยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีความสงบเงียบ เหมาะแก่การพักผ่อน ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจอย่างเช่น เนินทราย Gurun Pasir Busung ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่กลางทะเลทรายแถบตะวันออกกลาง,  
Danau Biru, Kawal และหมู่บ้านอิกลูที่ Rumah Arang ที่สวยงาม ศักยภาพของเกาะบินตันและเกาะบาตัม 
ส่งผลให้รัฐบาลอินโดนีเซียก าหนดให้เกาะทั้งสองเป็นพื้นที่เขตการค้าเสรี (free trade zone) อีกด้วย 

 
ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1  ชั่วโมง  ท่านสามารถลงไปเที่ยวบน
เกาะหรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็น    
ร้านค้า ปลอดภาษี คาสิโน และ กิจกรรมจากฝ่ายเอ็นเตอร์เทรนต่างๆ ท่านสามารถดูตารางกิจกรรมต่างๆไดใน
ตารางกิจกรรมในหนีงสือ Dream Daily ที่ท่านจะได้รับที่ห้องพักของท่านทุกเช้า(อาหารเช้า สามารถทานได้ที่
หอ้งอาหารหลักตามท่ีเรือได้จัดเตรียมไว้ให้) 

 

 



 

เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน 

 

ช่วงค ่า เรือจะจัดแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน ากระเป๋าเดินทางของท่านวาง
ไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ใน
กระเป๋าถือ )  
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก ** 

 

 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ทางเรือจัดให้   

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่ว
ทั้งล าเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining 
(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาหารยุโรป และ ชั้น 8 อาหาร 
จีน ของเรือ 
 

   

20.00 น เรือออกจากเกาะบินตัน ประเทศอินโดนีเซีย 



 
 

เช้า           รับประทานอาหารที่ทางเรือจัดให้  
 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining 
(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาหารยุโรป และ ชั้น 8 อาหาร 
จีน ของเรือ 
 

 
10.00 น.         เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลง 

จากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง 
หลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 

 

 

 

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

ราคาเริ่มต้น : ต่อ 1 ท่าน 

วันเดินทาง 
1,8,15,22,29 กรกฎาคม 2565 

5,12,19,26 สิงหาคม 2565 
16,23,30 กันยายน 2565 

ประเภทห้อง 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่) 

 
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ ท่านที่ 1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก 
(ไม่เกิน 2 ขวบ) 
ราคาท่านละ 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside) 11,500 11,500 .- 19,900 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง(Oceanview) 12,500 12,500 .- 22,000 

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony) 13,800 13,800 .- 24,000 

วันที่ 3    เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 



 

วันเดินทาง 
2,9 กันยายน 2565 

ประเภทห้อง 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่) 

 
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ ท่านที่ 1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก 
(ไม่เกิน 2 ขวบ) 
ราคาท่านละ 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside) 12,500 12,500 .- 21,500 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง(Oceanview) 13,500 13,500 .- 22,900 

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony) 15,500 15,500 .- 26,900 

 

วันเดินทาง 
7,14,21,28 ตุลาคม 2565 
4,11 พฤศจิกายน 2565 

3,10,17,24 กุมภาพันธ์ 2566 
3,10,17,24,31 มีนาคม 2566 

14,21,28 เมษายน 2566 
ประเภทห้อง 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่) 

 
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ ท่านที่ 1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก 
(ไม่เกิน 2 ขวบ) 
ราคาท่านละ 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside) 14,500 14,500 .- 25,000 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง(Oceanview) 15,500 15,500 .- 26,900 

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony) 16,500 16,500 .- 29,500 

 

วันเดินทาง 
18,25 พฤศจิกายน 2565 

2,9,16,23,30 ธันวาคม 2566 
20,27 มกราคม 2566 

7 เมษายน 2566 
ประเภทห้อง 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่) 

 
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ ท่านที่ 1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก 
(ไม่เกิน 2 ขวบ) 
ราคาท่านละ 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside) 15,000 15,000 .- 26,900 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง(Oceanview) 15,900 15,900 .- 28,500 

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony) 17,900 17,900 .- 32,000 



**ห้องพักมีจ านวนจ ากัด โปรสอบถามห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการจอง 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

***ราคายังไม่รวมค่าทิปส์เรือ SGD 21 /คน/คืน (ช าระบนเรือ)*** 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการจอง 

1. ช าระค่าเรือเต็มจ านวน หลังจากได้รับการยืนยัน 

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระยะเวลาในการจอง และ จ านวนห้องว่าง 

3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี  

เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 110 วัน คืนเงินเต็มจ านวน 100 % 

2. ยกเลิกก่อนเดินทางต ่ากว่า 109-60 วัน คืนเงิน 50 % 

3. ยกเลิกก่อนเดินทางต ่ากว่า 59 วัน ยึดเงินเต็มจ านวน 100% 

4. ไม่แสดงตัว หรือ ไม่เดินทาง ยึดเงินเต็มจ านวน 100% 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
    1.   ห้องพักบนเรือส าราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
    2.   อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 

INSIDE พัก 1-2 ท่าน OCEANVIEWW BALCONY 

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

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

ท าการจอง** 



  3.   ค่าภาษีท่าเรือ 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าทิปส์ SGD 21 /คน/คืน ส าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony  
2. และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
5. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
6. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
9. ค่าตรวจ Antigen Rapid Test 

หมายเหตุ 

1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 

2. ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต ่า 6 เดือน 7วัน) 

2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้   

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 

เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ 

อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาสิงคโปร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 

8.หากผู้เดินทางพบผลโควิดเป็นบวก ระหว่างการเดินทาง ทางบ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม

ที่เลือกท าการจอง 

ด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 

 

หนังสือเดินทางและวี
ซ่า 

 ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 
 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องท าวีซ่าเพ่ือเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการ

ท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 
บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือส าราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถท ารายการผ่านบัตรเครดิตที่

ได้ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 
เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านน าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50 ,000 บาท หากมี

ความจ าเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและส าแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขา
ออก โดยการใช้จ่ายบนเรือต้องน าเงินสดขั้นต ่า 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
เส้นทางและแบรนด์เรือส าราญ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่าวันสุดท้าย ต้องตรวจสอบและท ารายการ
ทั้งหมดให้เสร็จสิ้น 

ประกันภัย แนะน าให้ซื้อประกันการเดินทาง 
อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 
เวลาท้องถิ่น     เวลาบนเรือส าราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ

วัน ตามเขตน่านน ้าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ าวันบนเรือ หรือ
ประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือส าราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน SGD   อัตราเทียบ 26.03 บาท ต่อ 1 SGD 
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 23 มิ.ย 65 :อ้างอิงจากBangkok Bank Selling Rate 
หากท่านใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ 

กระแสไฟฟ้า มีทั้งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ทั้งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป  
(แนะน าให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 
 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรือส าราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น ้าดื่ม บนเรือมีน ้าดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวด ต่อวัน  

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไป
ตามที่เรือก าหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน และ ห้องอาหารเย็น  จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 
17.30-21.00 น ท่านไม่ต้องส ารองที่นั่งล่วงหน้า (walk-in open seating)  ** ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใน
ส่วนของห้องอาหารพิเศษลูกค้าต้องท าการจองเพ่ิมเติมบนเรือส าราญ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามมื้ออาหาร

ใบเตรยีมตว้การเดนิทาง 

Genting Dream 
 

https://www.accuweather.com/


และราคาที่เรือก าหนด 

สิ่งท่ีต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน 
 เตรียมส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ท าการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของทุก

ท่านจะถูกเรียเก็บ ส ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 
 ตั๋วล่องเรือ 
 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 
 แบบฟอร์มการลงเรือ 
 เงินสด/ บัตรเครดิต 
 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 
 ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 
 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

สิ่งท่ีควรเตรียม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรืออาจมีลมแรง 
 ยาประจ าตัว ที่มีรายละเอียดก ากับ 
 อปุกรณ์อาบน ้า ของใช้ส่วนตัว   
 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 
 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่ส ารอง 
 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 
 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  
 ชุดว่ายน ้า 

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้น า
ขึ้นและลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 
 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 
 ตัวส ารองไฟ Power Bank ห้ามโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น 
 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งที่มี และไม่มีแอลกอฮอล์ 
 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 
 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 

เครื่องแต่งกาย  การแต่งกายทั้งชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและที่ท่าเรือเพ่ือร่วม
โปรแกรมทริปกับทางเรือที่ได้ท ารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค ่าที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทาน
อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ    
smart casual หรือก่ึงทางการได ้

 
 
 
ขั้นตอนการขึ้น–ลง เรือส าราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทน

กุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  



 

 

 

 

 

 

2. น าสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย    Luggage Tag เพ่ือให้

เจ้าหน้าที่ทางเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถท าได้ (อาจต้อง

ใช้เวลาในการรอคอยในการล าเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. น าพาสปอร์ต ส าเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่องบิน 

(กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน าการ์ดห้องพักท่านรูดกับ

เครื่องบันทึก เพ่ือยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือส าราญ 

5. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีที่ขึ้นเรือส าราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนี

ภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตามจุด

ที่ระบุไว้ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพที่มีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป 

 

ขั้นตอนเคลียร์ค่าใช้จ่าย และรับพาสปอร์ตคืน 

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น าการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช าระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป

ทั้งหมด ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 

**กรณีช าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือก าหนด** 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้

ทาง Reception 

 



2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือส าราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนังสือ

เดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

 

กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ 
Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอ่ืนได้  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Package ที่ลูกค้า
เลือกซื้อ) 

สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพ้ืนที่
อาจไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 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

