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สงิคโปร ์–น่านน ้าสากล -  โฮจมินิห ์(ฟู่ หม)ี-น่านน ้าสากล – ดานัง – ฮอ่งกง 

3 - 8 มนีาคม 2566 / 6 วัน 5 คนื / Cruise Only  

                                ตารางเดินเรอื (เวลาประเทศสิงคโปร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น   เช็คอนิ ทา่เรอื มารนี่าเบยค์รูซเซนเตอร ์ประเทศ สงิคโปร ์(ทา่นควรถงึท่าเรอืเพือ่เช็คอนิกอ่นเรอืออก       
             อย่างนอ้ย 3 ชัว่โมง) 
21.00       

เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Center ประเทศสงิคโปร ์                                                     

ทกุทา่นจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฏของการล่องเรอืสากล 1 ชัว่โมง

กอ่นเรอืออกเดนิทาง หลังจากนัน้ ทา่นสามารถรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลักทีโ่ชวอ์ยูบ่นบัตร 

Cruise Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทานอาหารบฟุเฟ่ต ์นานาชาตไิดต้ามอัธยาศัย  

หลังจากนัน้ชมการแสดงที่หอ้งโชวห์ลัก (ท่านที่จะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบที่โต๊ะ Box office ซึง่ตัง้อยู่

โซน Lobby ชัน้ 7)   และดนตรสีด ตามบารต์า่งๆท่ัวทัง้ล าเรอืและพักผา่นตามอัธยาศัย (หลังจากเรอืลอ่งออกสู่

น่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีและคาสโินจะเปิดใหบ้รกิาร) 

ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกจิกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้ทรปิจาก หนังสอืพมิพ์ประจ าวันที่มี

รายละเอยีดกจิกรรมในแต่ละวันที่หอ้งพักของท่าน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที่

เรอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้ 

หอ้งอาหาร The Lido                           หอ้งอาหารแบบ Buffet อยูบ่นช ัน้ 12 (ทา้ยเรอื) 

หอ้งอาหาร Dream Dining Room        หอ้งอาหารแบบตะวนัตก  ช ัน้ 6 (ทา้ยเรอื) 

 

  

 

วนัศุกรท์ ี ่13 ม.ีค 66                   เช็คอนิ ทา่เรอื มารนีา่เบย ์ครซูเซนเตอร ์ประเทศ สงิคโปร ์
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 เชา้ กลางวัน                     รับประทานอาหารอยา่งอสิระ ณ หอ้งอาหารทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้

                                       ทา่นสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างเรอืจัดใหห้รอืพักผอ่น ไดต้ามอัธยาศัย 

 เย็น                                  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้

  

 

วนัเสารท์ี ่14 ม.ีค 66                   เรอืลอ่ง นา่นน า้สากล 
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08.00 น..                                   เรอืถงึท่าเรอื ฟู่ หม ีโฮจมินิห ์ 

 

วนัอาทติย ์ที ่15 ม.ีค 66                   นครโฮจมินิห ์ทา่เรอื (ฟู่หม)ี ประเทศ เวยีดนาม 
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       นครโฮจมินิห ์ หรอืชือ่เดมิ ไซง่่อน เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูบ่รเิวณสามเหลีย่มปาก

แมน่ ้าโขง นครโฮจมินิหเ์ป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของเวยีดนาม จากประชากรรอ้ยละ 7.5 ของประเทศ แตม่จีดีพีี

ถงึรอ้ยละ 20.2 ประเทศเวยีดนามทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นอาณานคิมของฝรั่งเศสนครโฮจมินิหแ์ห่งนี้มเีอกลักษณ์โดดเดน่

มากไมว่า่จะเป็น วัฒนธรรม ศลิปะ ผูค้นและโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมตา่งๆทีไ่ดร้ับตกทอดมาตัง้แต่สมัยยคุอาณา

นคิมสมัยกอ่นจงึท าใหเ้มอืงแห่งนี้ผสมผสานไปดว้ยกลิน่อายความเป็นตะวันตกเและความเป็นทอ้งถิน่เขา้ไวด้ว้ยกัน

อยา่งลงตัว ซึง่หากทกุคนไดม้โีอกาสเดนิทางไปเยอืนยังนครโฮจมินิหร์ับรองไดว้า่จะไดส้มัผัสความเป็นยโุรป

เหมอืนไดไ้ปเทีย่วยโุรปเลย  

20.00 น.                                    เรอืออกจากทา่เรอื ฟู่ หม ีโฮจมินิห ์

 

 

เชา้ กลางวัน                       รับประทานอาหารอยา่งอสิระ ณ หอ้งอาหารทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้

                                        ทา่นสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างเรอืจัดใหห้รอืพักผอ่น ไดต้ามอัธยาศัย 

 เย็น                                  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้

หอ้งอาหาร The Lido                           หอ้งอาหารแบบ Buffet อยูบ่นช ัน้ 12 (ทา้ยเรอื) 

หอ้งอาหาร Dream Dining Room        หอ้งอาหารแบบตะวนัตก  ช ัน้ 6 (ทา้ยเรอื) 

 

 

 

08.00 น.                             เรอืถงึทา่เรอื ดานัง 

       เมอืงดานงั ทีเ่ป็นอกีหนึง่ตัวเลอืกทีจ่ะท าใหใ้ครหลายๆคนไมผ่ดิหวัง ดว้ยการทีไ่ดร้ับขนามนามว่าเป็น ยโุรป

เเหง่เอเชยี เเละยังเป็น เมอืงท่าทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 3 ของเวยีดนาม ทีม่ตัีง้เเตห่มูบ่า้นฝรั่งเศสอันสวยงามอย่างบานา 

ฮลิล ์ วัดจนีทีม่พีระพุทธรูปหนิออ่นเเกะสลักของภเูขาหนิอ่อน หาดหมเีควทีม่ทีรายสขีาวละเอยีดทีถู่กจัดอันดับให ้

เป็นหาดทีส่วยอันดับตน้ๆของเวยีดนาม เเละยังมทีะเลสาบพรอ้มธรรมชาตสิเีขยีวชอุม่อกีดว้ย เรยีกไดว้า่เป็นเมอืงที่

มคีรบทุกอยา่งจงิๆ ท าใหน้ี้เป็นอกีหนึง่ เมอืง Unseen ของเวยีดนามทีเ่ราไม่อยากใหค้ณุพลาด 

 

16.00 น.                      เรอืออกจากทา่เรอืดานัง 

 

วนัจทัร ์ที ่16 ม.ีค 66                   เรอื ลอ่งนา่นน า้สากล 

 

วนัองัคาร ที ่17 ม.ีค 66                     ดานงั ประเทศ เวยีดนาม 
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19.00 น.                                  เรอืถงึทา่เรอื ไคตั๊ก,ฮอ่งกง 

           หลังจากทีทุ่กทา่นลงจากเรอืจะผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋า 

            เดนิทางของทา่นดา้นลา่ง  

**กรุณาตรวจสอบสิง่ของ ของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

 

เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัพูธ ที ่18 ม.ีค 66                      เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจนี 
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อตัราคา่บรกิารเร ิม่ตน้และเงือ่นไข 

วนัเดนิทาง 

 

ราคายังไมร่วมคา่ทปิพนักงานบนเรอื SGD 22 /ทา่น/คนื ส าหรับหอ้ง Inside/Balcony (ช าระบนเรอื) 

และไมร่วมคา่ทปิพนักงานบนเรอื  SGD 26 /ทา่น /คนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป (ช าระบนเรอื)    

หอ้งพักมจี านวนจ ากดั โปรดสอบถามหอ้งพักกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการจอง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและราคา โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงิคโปร–์นา่นน า้สากล-โฮจมินิห ์(ฟู่ หม)ี-นา่นน า้สากล–ดานงั–ฮอ่งกง (6 วนั 5 คนื) 

3 - 8 มนีาคม 2566  

ราคาเริม่ตน้ 

ประเภทหอ้งพกั 
ราคาทา่นที ่ 1 

(ทา่นละ) 

ราคาทา่นที ่2  

(ทา่นละ) 

ราคาทา่นที ่3 

(ทา่นละ) 

ราคาทา่นที ่4 

(ทา่นละ) 

หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง

(Inside) 
15,500 15,500 9,500 9,500 

หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง 

(Oceanview) 
17,500 17,500 10,900 10,900 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 

(Balcony) 
19,900 19,900 12,000 12,000 

หอ้งพาเลซสวที  

(Palace Suite) 
39,900 39,900 22,500 22,500 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 5 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 

2. ค่าอาหารทุกมือ้บนเรอืส าราญ Resorts World One  ตามทีท่างเรอืไดเ้ตรยีมไวใ้ห ้(ยกเวน้

หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืส าราญ 

3. ภาษีทา่เรอื 

 อัตราค่าบรกิารไม่รวม  

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
 

1. ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ  

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

Oceanview, Balcony และ SGD26 /ทา่น /คนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

4. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

5. คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศตา่งๆ ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

6. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่า

โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

7. คา่อาหารพเิศษทีส่ัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื แพ็คเกจเครือ่งดืม่ทีส่ัง่กบัทางเรอืส าราญ 

8. คา่ Wifi บนเรอืส าราญ 

9. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

10.  คา่ตรวจ Antigen Rapid Test (ถา้ม)ี 

                                                                         

                      Inside                                             Oceanview                                         Balcony                                             

 

 

 

                

                        Palace Suite                                                            Palace Deluxe Suite 
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เง่ือนไขการจอง 
 

1. ช าระคา่เรอืเต็มจ านวน หลังจากไดร้ับการยนืยัน  

2. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจอง และจ านวนหอ้ง

วา่ง 

3. การไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม, โปรแกรม หรอือาหารบางมือ้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 

เงือ่นไขการยกเลกิ                                                                                                                         

ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลง กรณียกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บเงนิ 100% ทกุกรณ ี

  เง่ือนไขอื่นๆ 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุม่
ต ่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 
หมายเหต ุ: ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
หมายเหต ุ

1.  ส าหรับผูม้คีรรภ ์ กรณีอายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต ่า 6

เดอืน 7วัน) 

3. ลูกคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทุกครัง้ และตอ้งมอีายมุากกว่า 180 วันนับ

จากวันเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคน

เขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืของแตล่ะประเทศ

ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุ

สุดวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้

หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวใหเ้หมาะสมตาม

สภาพอากาสและฤดกูาล หรอืเกดิสดุวสิยัในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเที่ยบเป็นเวลาสงิคโปร ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจง้ให ้

ลกูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

9. หากผูเ้ดนิทางพบผลโควดิเป็นบวก ระหว่างการเดนิทาง ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนือจากโปรแกรมทีเ่ลอืกท าการจองดว้ยตัวของทา่นเอง 

10. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง 

หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่

วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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 ใบเตรยีมตัวการเดินทาง Genting Dream 

หนงัสือเดินทางและวซี่า  

 

• ตรวจสอบให้แน่ใจหนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลืออยา่งนอ้ย 180 วนัก่อนการเดินทาง 

•  ประเทศท่ีคุณจะเดินทางอาจต้องท าวซี่าเพื่อเขา้-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวาง

แผนการท่องเท่ียวของคุณกอ่นเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต  การใช้จา่ยบนเรือส าราญส่วนใหญ่ใช้จา่ยเปน็เงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถท ารายการผา่นบัตร

เครดิตท่ีได้ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 

เงนิสด  ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านน าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท หากมี

ความจ าเปน็ท่ีจะใช้จา่ยมากกว่านีต้้องแจ้งและส าแดงกับเจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท้ังขาเขา้และ

ขาออก โดยการใช้จ่ายบนเรอืต้องน าเงนิสดขัน้ต่า 150 USD (รายละเอยีดอาจมีการเปล่ียนแปลง

ตามเส้นทางและแบรนด์เรือส าราญ) โดยวันกอ่นเรอืจะเทียบท่าวันสุดท้าย ต้องตรวจสอบและท า

รายการท้ังหมดใหเ้สรจ็ส้ิน 

ประกันภยั   แนะน าให้ซื้อประกนัการเดินทาง 

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

เวลาท้องถ่ิน     เวลาบนเรือส าราญจะใชเ้วลาท้องถ่ินจากท่าเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ท้ังนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงใน

แต่ละวัน ตามเขตนา่นนา้แตล่ะประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ าวันบนเรือ 

หรอืประกาศจากทางเรอื 

สกุลเงิน    

 

บนเรือส าราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงนิ SGD   อัตราเทียบ 25.56 บาท ต่อ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เม่ือวันท่ี วันท่ี 01 ก.พ. 66 :อา้งองิจากBangkok Bank Selling Rate 

หากท่านใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าสินค้า อตัราแลกเปล่ียนของเรอืจะสูงกวา่ของธนาคารปกติ 

กระแสไฟฟ้า  

 

 

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

เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 

               

  ภาษา  บนเรือส าราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้าด่ืม   บนเรือมีนา้ด่ืมใหใ้นห้องพกัฟรี 2 ขวด 
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อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิรายการอาหารและเวลา

เป็นไปตามทีเ่รอืก าหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวัน และ หอ้งอาหารเย็น  จะเปิดใหบ้รกิาร

ตัง้แต ่17.30-21.00 น ทา่นไมต่อ้งส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ (walk-in open seating)  ** คา่ใชจ่้าย

เพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษลกูคา้ตอ้งท าการจองเพิม่เตมิบนเรอืส าราญ คา่ใชจ่้ายเป็นไป

ตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืก าหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม • ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

• เตรยีมส าเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เน่ืองจากวันแรกทีท่ าการเชค็อนิหนังสอืเดนิทางตัว

จรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเกบ็ ส ารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

• ตั๋วลอ่งเรอื 

• ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

• แบบฟอรม์การลงเรอื 

• เงนิสด/ บัตรเครดติ 

• กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง ประกันอบุตัเิหต ุ

• ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจ่ าเป็น 

• ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

• ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจ่าย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม • แวน่ตา, แวน่กันแดด, ร่ม, หมวก, ครมีกันแดด และเสือ้คลมุกันหนาว เน่ืองจากบนเรอือาจ

มลีมแรง 

• ยาประจ าตวั ทีม่รีายละเอยีดก ากบั 

• อปกุรณ์อาบน ้า ของใชส้ว่นตัว   

• Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์

• อปุกรณ์อเิลค็ทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรูป และ memory card, ทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง 

• รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

• หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตวั  

• ชดุวา่ยน ้า 

สิง่ทีไ่มอ่นุญาตใหน้ าขึน้

และลงเรอื 

• ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกนักับเครือ่งบนิ 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจุไมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

• ตัวส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน้ 

• เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เน้ือสตัว ์

• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

• ปลั๊กพว่ง , เตารดี, ไดรเ์ป่าผม 

• โดรน, วทิยสุือ่สารสว่นบคุคล 
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ข้ันตอนการข้ึน-ลง เรอืส าราญ 

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก น าพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะไดรั้บ 

Cruise Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอื

ถัดๆไป 

     

 

2. น าสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) 

ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์

เชน่เดยีวกับการเดนิทางที่

สนามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืล าเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตวัของทกุทา่น หรอืทา่นที่

สะดวกจะถอืกระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการล าเลยีง

สมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. น าพาสปอรต์ ส าเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกับการ

เดนิทางออก โดยสารเครือ่งบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเกบ็พาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้ม

น าการด์หอ้งพักทา่นรูดกับเครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร่้วมเดนิทางในทรปินี้ ของเรอื

ส าราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืส าราญ 

กรุณาศกึษาจุดซอ้มอพยพหนีภัยฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนีภัย หรอื Muster Drill จะม

สญัญาณดังขึน้ ใหไ้ปตามจุดทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดี

กับผูพ้ักในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

 

เครือ่งแตง่กาย • การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตวัไดต้ามสบายในชว่งกลางวันและทีท่า่เรอืเพือ่ร่วม

โปรแกรมทรปิกับทางเรอืทีไ่ดท้ ารายการจองไว ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรอืถอืเป็นการเชญิ

ทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรอืจงึขอความร่วมมอืทา่นแตง่

กายแบบ   smart casual หรอืกึง่ทางการได ้
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ข้ันตอนเคลียรค่์าใช้จ่าย และรบัพาสปอรต์คืน 

1. คืนสุดทา้ยของการเดนิทาง น าการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ช าระคา่ใชจ่้าย ที ่Reception 

เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอดคา่ใชจ่้ายทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ 

**กรณีช าระบัตรเครดติ อัตราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 

2. กอ่นวันสดุทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมี

แจง้จุดและเวลาทีรั่บหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

    เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศพัท ์ และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้

ทางเรอืจะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณ

กับเครือ่งอืน่ได ้ (ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับ Package ทีล่กูคา้เลอืกซือ้) 

     สงวนสทิธิอ์ตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรุณาเชค็ราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กับเจา้หนา้ทีบ่นเรอื 

(สญัญาณบางพืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ใน

หอ้งพัก) 
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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
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