
 

 

รหัสทัวร GOH1901277 
ทัวรสิงคโปร ปนัง ลังกาวี สิงคโปร 4 วัน 3 คืน (SL) 
เดินทางสูทาเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 
รูปปم�นกึ่งสิงโตก่ึงปลา Merlion Park เมอรไลออน 
อิสระชอปปم�งและมื้ออาหาร ถนน Orchard 
 

 

 
Genting Dream   

 + + +  



 

 

07-10 กรกฏาคม 2562 
04-07 สิงหาคม 2562 
01-04 กันยายน 2562 

 

วันที ่1       สนามบินสุวรรณภูมิ – ตอนรับสู ประเทศสิงคโปร (ทาเรือ มารีนา เบย ครูสเซนเตอร 

*** นัดพบที่ สนามบินดอนเมืองเวลา 04.40 น. 

ช้ัน 4 ประตู 7-8 โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร 

 
** มีเจาหนาที่คอยตอนรับ ** 

วันเดินทาง จุดหมาย
ปลายทาง 

โดยเท่ียวบิน เวลาออก
เดินทาง 

เวลาถึงที่หมาย 

ตามพีเรียดที่
เลือก 

BKK - SIN SL100 07.40 11.20 

*น้ําหนักกระเป�า 20 กก /ทาน* 

07.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สูสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร ดวย 
  เที่ยวบิน SL100 ไมมีอาหารรอนบริการบนเคร่ืองบิน 
 
11.20 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 

ช่ัวโมง  กรุณาปรับเวลาใหเปนเวลาทองถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมายหลังจากผาน 
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าแลว เดินทางโดยจัดรถโคชมารับจากสนามบิน 
นําทานเดินทางสูทาเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  เพ่ือทําการ



 

 

เช็คอินขึ้นเรือ ทําการติด Tags กระเป�าและโหลดสัมภาระของทุกทานขึ้นเรือสําราญ 
ทุกทานจะผาน จุดแสกนสัมภาระ จากน้ัน 
ลูกคานําต๋ัวเรือเช็คอินและรับ Cruise Card และผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
จากน้ันขึ้นสูเรือสําราญ 

 
17.00 น. เรือลองออกจากทาเรือมารีนา เบย ครูสเซนเตอร ประเทศสิงคโปร  การเดินทางจาก 
    สนามบินชางงี ไปท่ีทาเรือมารีนา เบย ครูสเซนเตอร  

(ทานควรมาถึงทาเรือเพื่อเช็คอินเขาเรือกอนอยางนอย 3 ช่ัวโมง)  
 
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 

 

               
 

ทุกทานจะตองเขารวมการซอมระบบรักษาความปลอดภัยของทาเรือตามกฏของการ
ลองเรือสากล 1ช่ัวโมงกอนเรือออกเดินทาง หลังจากน้ันทานสามารถ รับประทาน
อาหารเย็น ณ หองอาหารหลัก จากที่โชวอยูบนบัตร Cruise Card ของทาน หรือ
เลือกรับประทาน  ที่หองอาหาร บุฟเฟ� นานาชาติ ไดตามอัธยาศัย  หลังจากน้ันชม
การแสดงที่หองโชวหลัก(ทานที่จะชมโชวจะตองทําการจองรอบโตะที ่ Box Office 
ซึ่งต้ังอยูโซน Lobby ช้ัน 6) และดนตรีสดตามบารตางๆท่ัวท้ังลําเรือ  และพักผอน



 

 

ตามอัธยาศัย(หลังจากเรือลองออกสูนานน้ําสากลแลวรานคาปลอดภาษีจะเปด
ใหบริการรวมทั้งในสวนของคาสิโนอีกดวย) 
ทานสามารถเขารวมสนุกกับกิจกรรมตางๆที่ทางเรือเตรียมไวใหตลอดทั้งทริปจาก 
Dream Daily หนังสือพิมพประจําวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแตละวันท่ีหองพัก
ของทาน   ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียม
ไวให ดังน้ี 
 

*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 
** หองอาหาร DreamDining 

(Walk-in open seating) 
หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยูที่ช้ัน 7 และ ช้ัน 
8 ของเรือ 

 
 
 
 
 
 

Genting Dream  เรือสําราญในตระกูลของ Dream Cruise สรางขึ้น และนําลง
ทะเลลองในป 2016 มีความใหญโตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ช้ันและจุ
ผูโดยสารทั้งหมด 3,352 คน และลูกเรืออีก 2,016 คน มีจํานวนหองพักทั้งหมด 
1,674 หองและ หองพักแบบสวีท 142 หอง  เพื่อใหตอบสนองความตองการของ 
ลูกคาในทุกระดับนอกจากความใหญและความจุแบบอลังการ แลวยังมาพรอมกับ
ความบันเทิงและ รานอาหารมากมายใหคุณไดลิ้มลองแบบนับไมถวนเลยทีเดียว 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมบนเรือ 

 

 

วันที ่2      ปนัง, ประเทศมาเลเซีย   

เชา และ กลางวัน   ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียมไวให 
 ดังน้ี 
*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู บนชั้น 16 ของเรือสําราญ 
** หองอาหาร DreaDining 
(Walk-in open seating) 

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูที่ช้ัน 7 และ ช้ัน 8 
ของเรือ 

 
13.30 น. "ปนัง" เปนหน่ึงใน 13 รัฐ ที่ประกอบขึ้นเปนสหพันธรัฐมาเลเซีย เดิมชาวมาเลยรุน

แรกเรียกวา ปูเลาวาซาตู หรือเกาะเด่ียว ตอมาพบในแผนที่เดินเรือ เรียกวา ปูเลา
ปนัง หรือเกาะหมาก ตอมาอังกฤษ  เรียกวาเกาะพรินซออฟเวลสจอรจทาวน 
(George Town) เมืองหลวงของปนัง เปนเมืองแหงมรดก โลกพรอมกับเมืองมะละ
กา ดวยวัฒนธรรมของยุคอาณานิคมอังกฤษไวต้ังแตปลายศตวรรษที่ 18 จึง 

  ทําใหปนังยังคงมีกลิ่นอายความเปนตะวันตกจนถึงปจุบันใหเราไดเห็น 
 



 

 

 
สําหรับทานที่ทําการจองทัวรบนฝم�งกับทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาออกจากเรือและ
สถานที่นัดพบบนเรือ  สวนทานที่สะดวกเดินทางทองเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลัง
เวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมง  ณ บริเวณทาเรือ กรุณากลับถึงเรือกอน 1 ชม 

22.30 น. เรือออกจากเกาะปนัง ประเทศมาเลเซีย 

           
วันที่ 3       ทาเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 

เชา   ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียมไวให ดังน้ี 
*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 
** หองอาหาร DreamDining 

(Walk-in open seating) 
หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยูที่ช้ัน 7 และ 
ช้ัน 8 ของเรือ 

 

07.00 น. เดินทางถึงทาเรือที่ ลังกาวี, ประเทศมาเลเซีย 



 

 

   
สําหรับทานที่ทําการจองทัวรบนฝم�งกับทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาออกจาก เ รื อ
และสถานที่นัดพบบนเรือ  สวนทานที่สะดวกเดินทางทองเที่ยวเองสามารถลงจากเรือ
หลังเวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมง  ณ บริเวณทาเรือ กรุณากลับถึงเรือกอน 1 ชม 

15.00 น. เดินทางออกจากทาเรือที่ ลังกาวี  

**เรือจะมีใบแจง สถานที่และเวลาที่หองพักของทานเพ่ือใหทานรับหนังสือเดินทางคืน** 

22.00 น. เรือจะมีแทกกระเป�าและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ใหทานนํา 
  กระเป�าเดินทางของทานวางไวหนาหองเพ่ือใหพนักงานนําลงไปที่ทาเรือในวันรุงข้ึน 
  (ส่ิงของท่ีทานจําเปนตองใชระหวางวันใหทานแยกใสในกระเป�าถือ )** ถาทานใดมี 
  ความประสงคจะถือกระเป�าเดินทางลงดวยตนเองไมจําเปนตองวางไวที่หนาหองพัก  
 
วันที่  4     เดินทางถึงประเทศสิงคโปร 

เชา – เที่ยง    ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียม ไว
ให ดังน้ี 
*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู บนชั้น 16 ของเรือสําราญ 
** หองอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยูที่ช้ัน 7 และ ช้ัน 
8 ของเรือ 
 

 
13.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือมารีนาเบย ครูสเซนเตอรประเทศสิงคโปร หลังจากทุกทานลง 



 

 

  จากเรือจะผาน พิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าเดินทางของทานดานลาง 
  หลังจากน้ัน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

 
**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของทานกอนออกจากทาเรือ** 

14.30 จัดรถรับจากทาเรือเดินทางสู Merlion Park เมอรไลออน รูปปم�นก่ึงสิงโตก่ึงปลาท่ี
เปนสัญลักษณน้ี ต้ังอยูริมแมน้ําสิงคโปร ณ เมอรไลออน พารค (Merlion Park) 

 

 
15.30 อิสระชอปปم�งและม้ืออาหาร ถนน Orchard – สวรรคของนักชอปทุกคน  ถนน

ออรชารด ถนนสายชอปปم�งท่ีมีช่ือเสียงที่สุดของเอเชีย และมีรานเส้ือผาแฟช่ันยอด
นิยม รานขายสินคาเฉพาะทาง และผลิตภัณฑท่ีตอบสนองไลฟ�สไตลอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 



 

 

 
 
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบินชางงี  โดยสายการบิน Singapore Airline 

วันเดินทาง จุดหมาย
ปลายทาง 

โดยเท่ียวบิน เวลาออก
เดินทาง 

เวลาถึงที่หมาย 

ตามพีเรียดที่
เลือก 

SIN - BKK SL105 20.30 22.05 

เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

5-8 พฤษภาคม, 2-5 มิถุนายน, 7-10 กรกฎาคม, 4-7 สิงหาคม, 1-4 กันยายน 

หองพักแบบไมมีหนาตาง (Inside) คนที่ 1-2 25,500 บาท / ทาน 
 

หองพักแบบไมมีหนาตาง(Inside) คนที่ 3-4  
เด็กอายุ 2 ปขึ้นไปและผูใหญ 

19,500 บาท / ทาน 

หองพักแบบไมมีหนาตาง(Inside) คนที่ 3-4 
(เด็ก อายุตํ่ากวา 2 ป) 

19,500 บาท / ทาน 

หองพักแบบมีระเบียง (Balcony) คนที่ 1-2 26,500 บาท / ทาน 
หองพักแบบมีระเบียง (Balcony) คนที่ 3-4 

เด็กอายุ 2 ปขึ้นไปและผูใหญ 
20,500 บาท / ทาน 

หองพักแบบไมมีหนาตาง(Inside) คนที่ 3-4 
(เด็ก อายุไมเกิน 2 ป) 

20,500 บาท / ทาน 
 



 

 

หองพักแบบมีระเบียง (Balcony) คนที่ 1-2 28,500 บาท / ทาน 
หองพักแบบมีระเบียง (Balcony) คนที่ 3-4 

เด็กอายุ 2 ปขึ้นไปและผูใหญ 
26,500 บาท / ทาน 

หองพักแบบไมมีหนาตาง(Inside) คนที่ 3-4 
(เด็ก อายุไมเกิน 2 ป) 

26,500 บาท / ทาน 

หองพักมีจํานวนจํากัด โปรสอบถามหองพักกับเจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการจอง 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและราคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

 
                                                  Inside Balcony 

 
Ocean view 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทันที หลังจากไดรับการยืนยันหองพัก 
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแลว เก็บคาใชจายเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระยะเวลาในการจองและจํานวน

หองวางบนเรือ 

 

หมายเหตุ 

1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกคร้ัง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวัน
เดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตให
เขาเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือ
เกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบ
กอนเดินทางอีกคร้ัง 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. หองพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. คาภาษีทาเรือ 
4. คาภาษีเช้ือเพลิง 
5. คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด กรุงเทพฯ - สิงคโปร - กรุงเทพฯ สายการบินไทยไลออนแอร  
6. คารถรับสงจาก สนามบินสิงคโปร - ทาเรือ - สนามบินสิงคโปร  
7. โปรแกรมซิต้ีทัวร วันกอนเดินทางกลับไทยท่ีประเทศสิงคโปร รายการเปนไปตามที่บริษัทกําหนด 
8. หัวหนาทัวรเดินทางพรอมคณะจากประเทศไทย 
9. ทปิไกดและคนขับรถ 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทิปส SGD 21 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Inside, Oceanview, Balcony  
2. คาทัวรเสริมบนฝم�งตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
4. คาแพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 
5. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
7. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เง่ือนไขการใชบริการ 

1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนํา
เท่ียว 



 

 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งส้ิน 
3. การชําระคาบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย
ตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
4.2 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่
ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ 
และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน 
สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
ทองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวร
และมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดท้ังสิ้น 
4.4 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

หนังสือเดินทาง
และวีซา 

 ตรวจสอบใหแนใจหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลืออยางนอย 180 วันกอน
การเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจตองทําวีซาเพ่ือเขา-ออกประเทศ โปรดติดตอ
ตัวแทนวางแผนการทองเที่ยวของคุณกอนเดินทางทุกคร้ัง 

บัตรเดรคิต การใชจายบนเรือสําราญสวนใหญใชจายเปนเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถ
ทํารายการผานบัตรเครดิตที่ไดลงทะเบียนเช่ือมกับบัตร Cruise card กอน
เดินทางได 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหทานนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยทาน
ละ 50,000 บาท หากมีความจําเปนที่จะใชจายมากกวาน้ีตองแจงและ
สําแดงกับเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองทั้งขาเขาและขาออก โดยการใชจายบน
เรือตองนําเงินสดขั้นต่ํา 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
เสนทางและแบรนดเรือสําราญ) โดยวันกอนเรือจะเทียบทาวันสุดทาย ตอง
ตรวจสอบและทํารายการทั้งหมดใหเสร็จส้ิน 

ประกันภัย แนะนําใหซื้อประกันการเดินทาง 
อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบไดจาก https://www.accuweather.com/ กอนการ

เดินทาง 
เวลาทองถิ่น     เวลาบนเรือสําราญจะใชเวลาทองถ่ินจากทาเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งน้ีอาจมี

การเปลี่ยนแปลงในแตละวัน ตามเขตนานน้ําแตละประเทศ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบไดจากหนังสือพิมพประจําวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือสําราญ สวนใหญใชสกุลเงิน SGD  อัตราเทียบ 24.36 บาท ตอ 1 
SGD 
 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืสําราญ Genting Dream 

 



 

 

*ตรวจสอบ ณ เม่ือวันที่ วันที่ 22 พ.ย. 61 : อางอิงจาก Bangkok Bank 
Selling Rate 
หากทานใชบัตรเครดิตในการชําระคาสินคา อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูง
กวาของธนาคารปกติ 
 

กระแสไฟฟ�า มีทั้งกระแสไฟฟ�าแบบ 110 และ 220 โวลล ทั้งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 
ขากลม ดังรูป  
(แนะนําใหเตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปดวย) 
 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรือสําราญใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 
  น้ําด่ืม บนเรือมีน้ําดื่มใหในหองพักฟรี 2 ขวดตอวัน 
  อาหาร ทุกทานสามารถรับประทานอาหารไดท่ีหองอาหารบุฟเฟ�นานาชาติ รายการ

อาหารและเวลาเปนไปตามที่เรือกําหนด โดยจะมีอาหารทั้งม้ือเชา กลางวัน 
และ หองอาหารเย็น  จะเปดใหบริการต้ังแต 17.30-21.00 น ทานไมตอง
สํารองที่น่ังลวงหนา (walk-in open seating)  ** คาใชจายเพ่ิมเติมใน
สวนของหองอาหารพิเศษลูกคาตองทําการจองเพ่ิมเติมบนเรือสําราญ 
คาใชจายเปนไปตามม้ืออาหารและราคาท่ีเรือกําหนด   

ส่ิงที่ตองเตรียม  ทุกทานตองเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกวา 6 เดือน 
 เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เน่ืองจากวันแรกที่ทําการเช็คอิน

หนังสือเดินทางตัวจริงของทุกทานจะถูกเรียเก็บ สํารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 
 ต๋ัวลองเรือ 
 ป�ายติดกระเป�าสัมภาระ Luggage Tag 



 

 

 แบบฟอรมการลงเรือ 
 เงินสด/ บัตรเครดิต 
 กรมธรรมประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 
 ของมีคา / อุปกรณที่จําเปน 
 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 
 ทิปบนเรือ หากไมไดรวมในคาแพ็คเกจแรกจาย 
 

ส่ิงที่ควรเตรียม  แวนตา, แวนกันแดด, รม, หมวก, ครีมกันแดด และเส้ือคลุมกันหนาว 
เน่ืองจากบนเรืออาจมีลมแรง 

 ยาประจําตัว ที่มีรายละเอียดกํากับ 
 อปุกรณอาบน้ํา ของใชสวนตัว   
 Universal adaptor อะแดปเตอรแปลงไฟ, สายชารทโทรศัพท 
 ปกรณอิเล็คทรอนิค เชน กลองถายรูป และ memory card, ทีช่ารจ

แบตเตอร่ีสํารอง 
 รองเทากีฬา รองเทาสุภาพ รองเทาใสสบาย 
 หนังสืออานเลนระหวางพักผอน, เคร่ืองเลนเพลงพกพาสวนตัว  
 ชุดวายน้ํา 
 

ส่ิงที่ไมอนุญาต
ใหนําขึ้นและลง
เรือ 

 ใชมาตรการตามหลักเดียวกันกับเคร่ืองบิน 
 ของเหลว เจล สเปรย ความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร 
 ตัวสํารองไฟ Power Bank หามโหลดลงกระเป�าใหญ ถือใสกระเป�า

พกพาเทาน้ัน 
 เคร่ืองด่ืมทุกชนิดทั้งท่ีมี และไมมีแอลกอฮอล 
 ของสด เชน ผลไม(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เน้ือสัตว 
 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด 
 



 

 

เครื่องแตงกาย  การแตงกายทั้งชายหญิงสามารถแตงตัวไดตามสบายในชวงกลางวันและที่
ทาเรือเพื่อรวมโปรแกรมทริปกับทางเรือที่ไดทํารายการจองไว 

 หากทานจะเขารับประทานอาหารค่ําที่หองอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือ
ถือเปนการเชิญทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทาง
เรือจึงขอความรวมมือทานแตงกายแบบ   smart casual หรือก่ึง
ทางการได 
 

ข้ันตอนการขึ้น–ลง เรือสําราญ  
1. เดินทางถึงอาคารผูโดยสารทาเรือแรก นําพาสปอรต เช็คอินไดที่ เคานเตอรเช็คอิน ทานจะ 
2. ไดรับ Cruise Card ที่จะใชแทนกุญแจหองพัก ใชเปนเครดิตการด แทนการขึ้นและลงเรือใน

ทาเรือถัดๆไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
3. นําสัมภาระ(กระเป�าเดินทาง) ผานพธิีการเอ็กซเรย เชนเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติด

ป�าย   Luggage Tag เพื่อใหเจาหนาที่ทางเรือลําเลียงใหไปใหถึงหองสวนตัวของทุกทาน 
หรือทานที่สะดวกจะถือกระเป�าขึ้นไปเองก็สามารถทําได (อาจตองใชเวลาในการรอคอยในการ
ลําเลียงสัมภาระสูหองพักของทาน) 

4. นําพาสปอรต สําเนาพาสปอรต และใบ ตม. ผานพธีิการตรวจคนเขาเมือง เชนเดียวกับการ
เดินทางออก โดยสารเคร่ืองบิน (กรณีถือพาสปอรตไทย ไมตองมีใบ ตม.ไทย) 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้

ทาง Reception 



 

 

5. เม่ือถึงประตูเรือ เจาหนาที่เรือจะเก็บพาสปอรตของทานไว และจะคืนในวันเดินทางกลับ พรอม
นําการดหองพักทานรูดกับเคร่ืองบันทึก เพ่ือยืนยันวาทานไดเปนผูรวมเดินทางในทริปน้ี ของเรือ
สําราญ 

6. สามารถไปที่หองพักของทานไดทันที หรือจะใหบริการหองอาหารบุฟเฟ�ในทันทีที่ขึ้นเรือสําราญ 
กรุณาศึกษาจุดซอมอพยพหนีภัยฉุกเฉินที่อยูดานหลังประตูหองพักของทาน 

7. กอนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว จะมีการซอมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill 
จะมีสัญญาณดังขึ้น ใหไปตามจุดที่ระบุไวใน Cruise Card โดยเจาหนาที่จะแจงใหหยิบเส้ือชู
ชีพท่ีมีพอดีกับผูพักในหองพักไวดวยหรือไมแลวแตกรณี 
 

ข้ันตอนเคลียคาใชจาย และรับพาสปอรตคืน 
1. คืนสุดทายของการเดินทาง นําการดหองพักของทาน แจงชําระคาใชจาย ที่ Reception 
เจาหนาที่จะแจงยอดคาใชจายที่ใชไปทั้งหมด ทานสามารถชําระเปนเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเง่ือนไขที่เรือกําหนด** 
2. กอนวันสุดทายท่ีเรือสําราญจะเทียบทา จะแจงรับพาสปอรตไดที่ Reception หรือทางเรือจะมี
แจงจุดและเวลาที่รับหนังสือเดินทางคืนแกทุกทาน 
 

กรณีลูกคาตองการใชบริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดคาใชจายดังน้ี 
เม่ือเรือเร่ิมลองออกจากทาเรือ สัญญาณโทรศัพท และ Internet ของทานจะไมสามารถใช

งานได ทางเรือจะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบริการ อัตราคาบริการ 1 user / 2 เคร่ือง ไม
สามารถแชรสัญญาณกับเครื่องอ่ืนได 
(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ Package ที่ลูกคาเลือกซื้อ) 

สงวนสิทธิ์อัตราคาบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แนนอนอีกคร้ังกับ
เจาหนาที่บนเรือ (สัญญาณบางพ้ืนที่อาจไมเสถียร สวนใหญบริเวณหองอาหาร ลานกิจกรรม จะมี
สัญญาณมากกวาในหองพัก) 

 
 



 

 

PACKAGE UNIT GDR- 
SINGAPORE 

WDR-
NANSHA/ 

HONG 
KONG 

DESCRIPTION RECOMMENDED 
USE 

STANDARD 

1 
NIGHT 

SGD19 HKD125 -Connect to 
Internet at 
basic  

 Email 

2 
NIGHTS 

SGD38 HKD198 speeds in an 
affordable 
manner. 

 Chat 

3 
NIGHTS 

SGD57 - -Allow 2 
devices 
simultaneously  

 Social 
media 

4 
NIGHTS 

SGD76 - for the whole 
voyage 

 

5 
NIGHTS 

SGD95 HKD640   

PREMIUM 

1 
NIGHT 

SGD29 HKD168 -Connect to 
the Internet at 
prime 

 Email 

2 
NIGHTS 

SGD58 HKD268 Speeds.    Chat 

3 
NIGHTS 

SGD87 
 
 
 

- -Allow 2 
devices 
simultaneously  

 Social 
media 



 

 

4 
NIGHTS 

SGD116 - For the whole 
voyage. 

 Light 
media 
streaming 

5 
NIGHTS 

SGD145 HKD840   

24 
HOUR 

SGD39 HKD228 Connect to the 
Internet at 
prime speeds. 
Allow 1 device 
for a 
continuous 24 
hour period 
only. 

 

  
กรณีที่ทานเลือกใช Pocket wifi หรือซิมที่ใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตสามารถเลือกเปด

ใชไดตามประเทศที่เดินทาง โดยวันปกติเรือจะลองใกลชายฝم�งซึ่งสามารถใชงานไดเป�นบางชวงแต
หากเปนวันที่เรือลองนานน้ําสากลจะไมสามารถใชงานในลักษณะน้ีได 

 


