
 

 

รหัสทัวร  GOH1902224 
ทัวรลองเรือสําราญ Genting Dream SIN – BINTAN – SIN 
-ลองเรือเสนทาง สิงคโปร – บินตัม – สิงคโปร 
- หองพักบนเรือสําราญตามแบบ ท่ีทานไดทําการจอง 
- อาหารบนเรือทุกม้ือ (ยกเวนหองอาหาพิเศษ)  
- กิจกรรมสันทนาการตางๆบนเรือ (แบบไมตองชําระเงินเพิ่ม) 
Genting Dream  

 2 Nights Weekend Bintan Cruise 

21-23, 28-30 มิถุนายน 2562 
5-7, 12-14, 19-21, 26-28 กรกฎาคม 2562 
2-4, 16-18, 23-25, 30 สิงหาคม–1 กันยายน 2562 
6-8, 13-15, 20-22, 27-29  กันยายน 2562 
4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ตุลาคม 2562 

 

 



 

 

 
 

 
21.00 น. เรือลองออกจากทาเรือมารีนา เบย ครูสเซนเตอร ประเทศสิงคโปร หลังจากทุก

ทาน ซอมการระบบรักษาความปลอดภัยของทาเรือตามกฏของการลองเรือสากล
แลว 
หลังจากน้ัน สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหาร หลัก จากท่ีโชวอยู
บนบัตร Cruise Card ของทาน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ� นานาชาติ 
ไดตามอัธยาศัย หลังจากน้ัน หรือชมการแสดงท่ีหองโชวหลัก และดนตรีสดตาม
บารตางๆท่ัวท้ังลําเรือ และพักผอนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือลองออกสูนานน้ํา
สากลแลว รานคาปลอดภาษีจะเปดใหบริการรวมท้ังในสวนของคาสิโนอีกดวย)  
(ทานท่ีจะชมโชวจะตองทําการจองรอบโตะท่ีBox Officeซ่ึงต้ังอยูโซนLobby 
ช้ัน 6) 
การเดินทางจากสนามบินชางงีไปที่ทาเรือมารีนาเบย ครูสเซนเตอร สามารถ
เดินทางดวย Taxi, จากสนามบินใชเวลาประมาณ 30  นาที คาใชจาย
ประมาณ SGD20(500บาท)   
 (ทานควรมาถึงทาเรือเพื่อเช็คอินเขาเรือกอนอยางนอย 3 ช่ัวโมง)  

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

วนัที� 1 ตอ้นรบัสู ่ประเทศสงิคโปร ์(ทา่เรอื มารนี่า เบย ์ครสูเซนเตอร ์) 



 

 

 
ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารท่ีเรือเตรียมไวให 

*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 
** หองอาหาร Dream 
Dining 
(Walk-in open 
seating) 

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยูท่ีช้ัน 7 และ 
ช้ัน 8 ของเรือ 
 

 

 
 

 

เชา,กลางวัน    ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารท่ีเรือเตรียม 
    ไวให ดังน้ี 

 
*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 

วันที�  2 เรอืลอ่งน่านนํ�าสากล(รอบเกาะบนิตัน) – อสิระตามอัธยาศัย 



 

 

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

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยูท่ีช้ัน 7 และ 
ช้ัน 8 ของเรือ 
 

07.00 น.   เรือจอดท่ี เกาะบินตัน ประเทศอินโดนีเซีย  

วันน้ีเรือจะลองอยางชาๆในนานน้ําสากลเต็มวันเพื่อใหทานไดสนุกกับกิจกรรมตางๆบน
เรือตลอดท้ังวัน ไมวาจะเปนรานคาปลอดภาษี คาสิโน และ กิจกรรมจากฝ�ายเอ็นเตอรเท
รนตางๆ ทานสามารถดูตารางกิจกรรมตางๆไดในตารางกิจกรรมท่ีทานไดรับท่ีหองพัก
ของทาน (อาหารเชา สามารถทานไดท่ีหองอาหารหลัก หรือ หองอาหารบุฟเฟ�ช้ัน 9 / 
อาหารกลางวันสามารถทานท่ีหองอาหารบุฟเฟ�ช้ัน9 และ อาหารเย็นสามารถทานไดท่ี
หองอาหารหลักหรือหองอาหารบุฟเฟ� ช้ัน 9) 
 

 
เรือจะมีใบแจง สถานที่และเวลาท่ีหองพักของทานเพื่อใหทานรับหนังสือเดินทางคืน 

ชวงค่ํา เรือจะจัดแทกกระเป�าและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ให
ทานนํากระเป�าเดินทางของทานวางไวหนาหองเพื่อใหพนักงานนําลงไปท่ีทาเรือ
ในวันรุงข้ึน  
(ส่ิงของท่ีทานจําเปนตองใชระหวางวันใหทานแยกใสในกระเป�าถือ )   
** ถาทานใดมีความประสงคจะถือกระเป�าเดินทางลงดวยตนเองไมจําเปนตอง

วางไวท่ีหนาหองพัก ** 



 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นท่ีทางเรือจัดให   
หลังจากน้ัน ทานสามารถรับชมการแสดงท่ีหองโชวหลัก(กรุณาสํารองท่ีน่ัง
ลวงหนา) หรือดนตรีสดตามบารตางๆท่ัวท้ังลําเรือ  หลังจากน้ันพักผอนตาม
อัธยาศัย 

 
*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 
** หองอาหาร Dream 
Dining 
(Walk-in open 
seating) 

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยูท่ีช้ัน 7 และ 
ช้ัน 8 ของเรือ 
 

 
 

  
 
19.00 น เรือออกจากเกาะบินตัน ประเทศอินโดนีเซีย 
 

 

เชา           รับประทานอาหารท่ีทางเรือจัดให  
 
*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 
** หองอาหาร Dream 
Dining 

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยูท่ีช้ัน 7 และ 
ช้ัน 8 ของเรือ 
 

วนัที� 3    เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์



 

 

(Walk-in open 
seating) 

 
10.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือมารีนาเบย ครูสเซนเตอรประเทศสิงคโปร หลังจากทุกทาน

ลง 
จากเรือจะผาน พิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าเดินทางของทานดานลาง
หลังจากน้ัน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 

 

 

 

 

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของทานกอนออกจากทาเรือ** 
วันเดินทาง : 28-30 มิถุนายน, 5-7 กรกฎาคม, 12-14 กรกฎาคม, 19-21 กรกฎาคม, 26-28 กรกฎาคม, 
2-4 สิงหาคม, 16-18 สิงหาคม, 23-25 สิงหาคม, 30 สิงหาคม-1กันยายน,6-8 กันยายน, 13-15 
กันยายน, 20-22 กันยายน, 27-29 กันยายน,4-6 ตุลาคม, 11-13 ตุลาคม, 18-20 ตุลาคม, 25-27 
ตุลาคม 2562 

ราคาบาท / ทาน ทานที่ 1-2 ทานที่ 3-4 ทารก 
ต่ํากวา 24 เดือน 

หองพักแบบไมมีหนาตาง 11,740 ปกติ 6,620 ปกติ 4,700 
 

หองพักแบบมีหนาตาง 14,540 ปกติ 8,020 ปกติ 5,575 
 

หองพักแบบมีระเบียง 17,340 ปกติ 9,420 ปกติ 6,450 
 



 

 

 
วันเดินทาง : 21-23 มิถุนายน 2562 

ราคาบาท / ทาน ทานท่ี 1-2 ทานท่ี 3-4 ทารก 
ต่ํากวา 24 เดือน 

หองพักแบบไมมีหนาตาง 13,820 ปกติ 7,660 ปกติ 5,350 
หองพักแบบมีหนาตาง 17,180 ปกติ 9,340 ปกติ 6,400 
หองพักแบบมีระเบียง 20,540 ปกติ 11,020 ปกติ 7,450 

*โปรโมช่ันลด 20 เปอรเซ็น  ใชไดกับทานท่ี 1 – 2 เทาน้ัน* 

หองพักมีจํานวนจํากัด โปรสอบถามหองพักกับเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการจอง 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

    

 

 

 

 

     Inside                             OceanView                        Balcony 

เง่ือนไขการจอง 

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

หองวางบนเรือ 



 

 

หมายเหตุ 

1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหข้ึนเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอยางต่ํา 6 เดือน 
7วัน) 
2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกคร้ัง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับ
จากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีท่ีกองตรวจคน
เขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
7. ในโปรแกรมเวลาท่ีใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจงใหลูกคา
ทราบกอนเดินทางอีกคร้ัง 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. หองพักบนเรือสําราญ 2 คืน (ตามแบบหองพักท่ีทานไดทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. คาภาษีทาเรือ 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 



 

 

1. คาทิปส SGD 21 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 
26 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Suite หรือสูงข้ึนไป 

2. คาทัวรเสริมบนฝم�งตามเมืองตางๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษท่ีทานส่ังเพิ่มเติมกับทางเรือ 
4. คาแพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 
5. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
7. คาต๋ัวเคร่ืองบิน กรุงเทพฯ - สิงคโปร - กรุงเทพฯ (หากตองการซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน กรุณา

สอบถามเจาหนาท่ีเพ่ือเสนอราคาอีกคร้ัง) 
8. คารถรับสงจาก สนามบินสิงคโปร - ทาเรือ - สนามบินสิงคโปร (หากตองการซ้ือรถรับสง 

กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีเพื่อเสนอราคาอีกคร้ัง) 
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เง่ือนไขการใชบริการ 

1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถ
รับสงนําเท่ียว 
2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
3. การชําระคาบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 
4.2 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทาน



 

 

จะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียม
วีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถ
เดินทางได 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศทองเท่ียวโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ข้ึนอยู
กับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวย
ตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ได
ท้ังส้ิน 
4.5 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
คืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

 

 
หนังสือเดินทาง
และวีซา 

  ตรวจสอบใหแนใจหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลืออยางนอย 180 วัน
กอนการเดินทาง 

  ประเทศท่ีคุณจะเดินทางอาจตองทําวีซาเพื่อเขา-ออกประเทศ โปรด
ติดตอตัวแทนวางแผนการทองเท่ียวของคุณกอนเดินทางทุกคร้ัง 

บัตรเดรคิต การใชจายบนเรือสําราญสวนใหญใชจายเปนเงินสกุล   SGD   ซ่ึง
สามารถทํารายการผานบัตรเครดิตท่ีไดลงทะเบียนเช่ือมกับบัตร Cruise 
card กอนเดินทางได 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหทานนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทย
ทานละ 50,000 บาท หากมีความจําเปนท่ีจะใชจายมากกวาน้ีตองแจง
และสําแดงกับเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองทั้งขาเขาและขาออก โดยการ

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ล่องเรอืสําราญ Genting Dream 

 



 

 

ใชจายบนเรือตองนําเงินสดข้ันต่ํา 150 USD (รายละเอียดอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามเสนทางและแบรนดเรือสําราญ) โดยวันกอนเรือจะ
เทียบทาวันสุดทาย ตองตรวจสอบและทํารายการท้ังหมดใหเสร็จส้ิน 

ประกันภัย แนะนําใหซ้ือประกันการเดินทาง 
อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบไดจาก https://www.accuweather.com/ กอน

การเดินทาง 
เวลาทองถ่ิน     เวลาบนเรือสําราญจะใชเวลาทองถ่ินจากทาเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ท้ังน้ี

อาจมีการเปล่ียนแปลงในแตละวัน ตามเขตนานน้ําแตละประเทศ ซ่ึง
สามารถตรวจสอบไดจากหนังสือพิมพประจําวันบนเรือ หรือประกาศจาก
ทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือสําราญ สวนใหญใชสกุลเงิน SGD   อัตราเทียบ 24.40 บาท 
ตอ 1 SGD 
*ตรวจสอบ ณ เม่ือวันท่ี วันท่ี 15 พ.ย. 61 : อางอิงจาก Bangkok 
Bank Selling Rate 
หากทานใชบัตรเครดิตในการชําระคาสินคา อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะ
สูงกวาของธนาคารปกติ 

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

  ภาษา บนเรือสําราญใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 
  น้ําด่ืม บนเรือมีน้ําด่ืมใหในหองพักฟรี 2 ขวด ตอวัน  
  อาหาร ทุกทานสามารถรับประทานอาหารไดท่ีหองอาหารบุฟเฟ�นานาชาติ 

รายการอาหารและเวลาเปนไปตามท่ีเรือกําหนด โดยจะมีอาหารท้ังม้ือ
เชา กลางวัน และ หองอาหารเย็น  จะเปดใหบริการต้ังแต 17.30-
21.00 น ทานไมตองสํารองท่ีน่ังลวงหนา (walk-in open seating)  
** คาใชจายเพิ่มเติมในสวนของหองอาหารพิเศษลูกคาตองทําการจอง
เพิ่มเติมบนเรือสําราญ คาใชจายเปนไปตามม้ืออาหารและราคาท่ีเรือ
กําหนด 

ส่ิงท่ีตองเตรียม  ทุกทานตองเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกวา 6 เดือน 



 

 

 เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เน่ืองจากวันแรกท่ีทําการเช็คอิน
หนังสือเดินทางตัวจริงของทุกทานจะถูกเรียเก็บ สํารองเกิดกรณี
ฉุกเฉิน 

 ต๋ัวลองเรือ 
 ป�ายติดกระเป�าสัมภาระ Luggage Tag 
 แบบฟอรมการลงเรือ 
 เงินสด/ บัตรเครดิต 
 กรมธรรมประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 
 ของมีคา / อุปกรณท่ีจําเปน 
 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 
 ทิปบนเรือ หากไมไดรวมในคาแพ็คเกจแรกจาย 

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

 ยาประจําตัว ท่ีมีรายละเอียดกํากับ 
 อปุกรณอาบน้ํา ของใชสวนตัว   
 Universal adaptor อะแดปเตอรแปลงไฟ, สายชารทโทรศัพท 
 ปกรณอิเล็คทรอนิค เชน กลองถายรูป และ memory card, ท่ี

ชารจแบตเตอร่ีสํารอง 
 รองเทากีฬา รองเทาสุภาพ รองเทาใสสบาย 
 หนังสืออานเลนระหวางพักผอน, เคร่ืองเลนเพลงพกพาสวนตัว  
 ชุดวายน้ํา 

ส่ิงท่ีไมอนุญาต
ใหนําข้ึนและลง
เรือ 

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

พกพาเทาน้ัน 
  เคร่ืองด่ืมทุกชนิดท้ังท่ีมี และไมมีแอลกอฮอล 
  ของสด เชน ผลไม(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เน้ือสัตว 
  อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และส่ิงผิดกฏหมายทุกชนิด 

เคร่ืองแตงกาย   การแตงกายท้ังชายหญิงสามารถแตงตัวไดตามสบายในชวงกลางวัน
และท่ีทาเรือเพื่อรวมโปรแกรมทริปกับทางเรือท่ีไดทํารายการจองไว 

  หากทานจะเขารับประทานอาหารค่ําท่ีหองอาหารหลัก ตามธรรม
เนียมเรือถือเปนการเชิญทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารใน
ภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความรวมมือทานแตงกายแบบ   smart 
casual หรือก่ึงทางการได 

 



 

 

 
 
ข้ันตอนการข้ึน–ลง เรือสําราญ  
1. เดินทางถึงอาคารผูโดยสารทาเรือแรก นําพาสปอรต เช็คอินไดท่ี เคานเตอรเช็คอิน ทานจะ

ไดรับ Cruise Card ท่ีจะใชแทนกุญแจหองพัก ใชเปนเครดิตการด แทนการขึ้นและลงเรือ
ในทาเรือถัดๆไป  
 

 
 
 
 
 
2. นําสัมภาระ(กระเป�าเดินทาง) ผานพิธีการเอ็กซเรย เชนเดียวกับการเดินทางท่ีสนามบิน โดย

ติดป�าย   Luggage Tag เพื่อใหเจาหนาท่ีทางเรือลําเลียงใหไปใหถึงหองสวนตัวของทุก
ทาน หรือทานท่ีสะดวกจะถือกระเป�าขึ้นไปเองก็สามารถทําได (อาจตองใชเวลาในการรอ
คอยในการลําเลียงสัมภาระสูหองพักของทาน) 

3. นําพาสปอรต สําเนาพาสปอรต และใบ ตม. ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เชนเดียวกับ
การเดินทางออก โดยสารเคร่ืองบิน (กรณีถือพาสปอรตไทย ไมตองมีใบ ตม.ไทย) 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิต่อแจง้

ทาง Reception 



 

 

4. เม่ือถึงประตูเรือ เจาหนาท่ีเรือจะเก็บพาสปอรตของทานไว และจะคืนในวันเดินทางกลับ 
พรอมนําการดหองพักทานรูดกับเคร่ืองบันทึก เพื่อยืนยันวาทานไดเปนผูรวมเดินทาง
ในทริปน้ี ของเรือสําราญ 

5. สามารถไปท่ีหองพักของทานไดทันที หรือจะใหบริการหองอาหารบุฟเฟ�ในทันทีท่ีขึ้นเรือ
สําราญ กรุณาศึกษาจุดซอมอพยพหนีภัยฉุกเฉินท่ีอยูดานหลังประตูหองพักของทาน 

6. กอนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว จะมีการซอมอพยพหนีภัย หรือ Muster 
Drill จะมีสัญญาณดังข้ึน ใหไปตามจุดท่ีระบุไวใน Cruise Card โดยเจาหนาท่ีจะแจงให
หยิบเส้ือชูชีพท่ีมีพอดีกับผูพักในหองพักไวดวยหรือไมแลวแตกรณีไป 

 

ข้ันตอนเคลียรคาใชจาย และรับพาสปอรตคืน 
1. คืนสุดทายของการเดินทาง นําการดหองพักของทาน แจงชําระคาใชจาย ท่ี Reception 
เจาหนาท่ีจะแจงยอดคาใชจายท่ีใชไปท้ังหมด ทานสามารถชําระเปนเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปล่ียน ตามเง่ือนไขท่ีเรือกําหนด** 
2. กอนวันสุดทายท่ีเรือสําราญจะเทียบทา จะแจงรับพาสปอรตไดท่ี Reception หรือทางเรือ
จะมีแจงจุดและเวลาท่ีรับหนังสือเดินทางคืนแกทุกทาน 
กรณีลูกคาตองการใชบริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดคาใชจายดังน้ี 

เม่ือเรือเร่ิมลองออกจากทาเรือ สัญญาณโทรศัพท และ Internet ของทานจะไม
สามารถใชงานได ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite ใหบริการ อัตราคาบริการ 1 user / 1 
เคร่ือง ไมสามารถแชรสัญญาณกับเคร่ืองอ่ืนได  (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ Package ท่ีลูกคาเลือกซ้ือ) 



 

 

สงวนสิทธ์ิอัตราคาบริการอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาเช็คราคาท่ีแนนอนอีกคร้ังกับ
เจาหนาท่ีบนเรือ (สัญญาณบางพ้ืนท่ีอาจไมเสถียร สวนใหญบริเวณหองอาหาร ลานกิจกรรม 
จะมีสัญญาณมากกวาในหองพัก) 

 
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. 

 

  
กรณีท่ีทานเลือกใช Pocket wifi หรือซิมท่ีใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตสามารถ

เลือกเปดใชไดตามประเทศท่ีเดินทาง โดยวันปกติเรือจะลองใกลชายฝم�งซ่ึงสามารถใชงานไดเป�น
บางชวงแตหากเปนวันท่ีเรือลองนานน้ําสากลจะไมสามารถใชงานในลักษณะน้ีได 
 

 

 

 


