
 

 

                       

 
 

  
สงิคโปร-์น่านน ้าสากล-สงิคโปร ์ 

3 วนั 2 คนื 

       

โปรแกรมรวม เรอืส าราญ กจิกรรมและอาหารทกุมือ้บนเรอื 
 
 
 

วันเดนิทาง เวลาเรอืออก 

6, 13, 20, 27 
กรกฎาคม 2565 
3, 10, 17, 24, 31
สงิหาคม 2565    
14, 21, 28 
กนัยายน 2565 

21.00 น. 

 

 

 

 

 

 
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

WED Singapore - 21.00 

THU                 High Seas - - 

FRI Singapore 9.00 - 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันที ่1           สงิคโปร ์ทา่เรอืส าราญ Marina Bay Cruise Center 

 

15.00 น. เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์   
21.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์   

ทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรักษาความปลอดภยัของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล  
1 ชัว่โมงก่อนเรือออกเดินทาง หลงัจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารหลกั
จากท่ีโชวอ์ยูบ่น บัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานท่ีหอ้งอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาติ
ไดต้ามอธัยาศยัหลงัจากนั้นชมการแสดงท่ีหอ้งโชวห์ลกั(ท่านท่ีจะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโต๊ะ
ท่ี Box Office ซ่ึงตั้งอยูโ่ซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทัว่ทั้งล  าเรือและพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั(หลงัจากเรือล่องออกสู่น่านน ้าสากลแลว้ร้านคา้ปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดใหบ้ริการ) 
ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือเตรียมไวใ้ห้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily 
หนงัสือพิมพป์ระจ าวนัท่ีมีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวนัท่ีหอ้งพกัของท่าน 
ท่านสามารถรับประทานอาหารอยา่งอิสระไดต้ามหอ้งอาหารท่ีเรือเตรียมไวใ้ห ้ดงัน้ี 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido  ช้ัน 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซ่ึงตั้งอยู ่บนชั้น 16 ของเรือ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ช้ัน 7 
                     Dream Dining Upper ช้ัน 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวนัตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานไดไ้ม่อั้น 

 
 
 
 



 

 

 
วนัท่ี  2       น่านน ้าสากล - สนุกกบักิจกรรมบนเรืออยา่งเตม็ท่ี 
เชา้/กลางวนั  ท่านสามารถรับประทานอาหารอยา่งอิสระไดต้ามหอ้งอาหารท่ีเรือเตรียมไวใ้หด้งัน้ี 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido  ช้ัน 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซ่ึงตั้งอยู ่บนชั้น 16 ของเรือ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ช้ัน 7 
                     Dream Dining Upper ช้ัน 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวนัตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานไดไ้ม่อั้น 

 
 
ท่านสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางเรือจดัใหห้รือพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 
กิจกรรมบนเรือคลิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dreamcruiseline.com/en-us/cruise-experiences/sports-recreation/


 

 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารท่ีทางเรือจดัให ้ 

หลงัจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงท่ีหอ้งโชวห์ลกั(กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้) หรือดนตรีสด
ตามบาร์ต่างๆทัว่ทั้งล  าเรือ  หลงัจากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     **เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพกัของท่านเพ่ือให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน** 
ช่วงค ่า เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพกัของท่าน ให้ท่านน ากระเป๋า

เดินทางของท่านวางไวห้น้าห้องเพ่ือให้พนักงานน าลงไปท่ีท่าเรือในวนัรุ่งข้ึน(ส่ิงของท่ีท่าน
จ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวนัใหท่้านแยกใส่ในกระเป๋าถือ )   
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ท่ีหน้า
ห้องพัก**  
 
 



 

 

 
 

วนัท่ี  3       สิงคโปร์ 
เชา้  ท่านสามารถรับประทานอาหารอยา่งอิสระไดต้ามหอ้งอาหารท่ีเรือเตรียม ไวใ้ห ้ดงัน้ี 
*  หอ้งอาหาร The Lido  ช้ัน 16 หอ้งอาหารแบบ Buffet ซ่ึงตั้งอยู ่บนชั้น 16 ของเรือ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining Lower ช้ัน 7 
                     Dream Dining Upper ช้ัน 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวนัตก 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานไดไ้ม่อั้น 

 
09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์  

หลงัจากทุกท่านลงจากเรือจะผา่น พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านดา้นล่าง 
 

                      เดินทางกลบัถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

***กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขการจองทุกคร้ังก่อนท าการจอง*** 

วนัเดินทาง 
6,13,20,27 กรกฎาคม 2565 
3,10,17,24,31สิงหาคม 2565    
14,21,28 กนัยายน 2565 
            ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งเดียวกนั 2-4 ท่าน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากบัผูใ้หญ่) 

 
พกัเด่ียว 

ราคาท่านละ ท่านท่ี 1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านท่ี 3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก 
(ไม่เกิน 2 ขวบ) 
ราคาท่านละ 

หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง(Inside) 9,500 9,500 .- 17,000 

หอ้งพกัแบบมีหนา้ต่าง
(Oceanview) 

10,990 10,990 .- 20,000 

หอ้งพกัแบบมีระเบียง(Balcony) 12,500 12,500 .- 23,500 

 
***ราคายังไม่รวมค่าทิปส์เรือ SGD 42 /คน/ทริป (ช าระบนเรือ)*** 

 

  

 

     

 

 

INSIDE พัก 1-2 ทา่น OCEANVIEW BALCONY 

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

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

ท าการจอง** 



 

 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระค่ามัดจ าหลงัจากได้รับการยืนยนัการจอง 50% ของราคา หลงัจากได้รับการยืนยนั 

2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนเดนิทาง 60 วนั 

3. กรณวีนัเดินทางต ่ากว่า 60 วนั ช าระเต็มจ านวน 100% หลงัจากได้รับการยืนยนั 

4. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคา ท้ังนีข้ึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจองและจ านวนห้องว่างบนเรือ 

5. การไม่เข้าร่วมกจิกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณ ี 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิก่อนเดินทาง 101 วนั คืนเงินเต็มจ านวน 100 % 

2. ยกเลกิก่อนเดินทางต ่ากว่า 100-45 วนั คืนเงินยอดเต็ม 50 % 

3. ยกเลกิก่อนเดินทาง 45 วนั เกบ็เงินเต็มจ านวน 100% 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. หอ้งพกับนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้ าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าทิปส์ SGD 21 /คน/คืน ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน ส าหรับหอ้ง 

Suite หรือสูงข้ึนไป 
2. ค่าทวัร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเติมกบัทางเรือ 
4. ค่าแพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 



 

 

5. ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

หมายเหตุ 

1. ส าหรับผูมี้ครรภ ์กรณีอายคุรรภต์ั้งแต่ 24 สปัดาห์ ไม่อนุญาตใหข้ึ้นเรือ 

2. ส าหรับเดก็อายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ไม่อนุญาตใหข้ึ้นเรือ(เดก็ทารกควรมีอายอุยา่งต ่า 6 เดือน 7วนั) 

2. ลูกคา้ตอ้งเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วนัเดินทางทุกคร้ัง และตอ้งมีอายมุากวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทางกลบั 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดินทาง 

    ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้
    เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการท่องเท่ียวให้

เหมาะสมตามสภาพ   

    อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสยัในการเดินทาง 

5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

6. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาท่ีใชใ้นการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบก่อนเดินทางอีก

คร้ัง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง Genting Dream Cruise 

 

หนงัสอืเดนิทาง

และวซีา่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วันกอ่นการ

เดนิทาง 

• ประเทศทีค่ณุจะเดนิทางอาจตอ้งท าวซีา่เพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทน

วางแผนการทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืส าราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ  SGD   ซึง่สามารถท ารายการ

ผา่นบัตรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับัตร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นน าเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 

บาท หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะใชจ้า่ยมากกวา่นีต้อ้งแจง้และส าแดงกบัเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงทัง้ขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้า่ยบนเรอืตอ้งน าเงนิสดขัน้ต า่ 150 USD 

(รายละเอยีดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืส าราญ) โดยวันกอ่นเรอื

จะเทยีบทา่วันสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและท ารายการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะน าใหซ้ือ้ประกนัการเดนิทาง 

อณุหภมู ิ สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง 

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืส าราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นีอ้าจมกีาร

เปลีย่นแปลงในแตล่ะวัน ตามเขตน่านน ้าแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้าก

หนังสอืพมิพป์ระจ าวันบนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืส าราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ SGD   อตัราเทยีบ 25.20 บาท ตอ่ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วันที ่วันที ่20 พ.ค. 65 : อา้งองิจาก SCB Bank Selling Rate 

หากทา่นใชบั้ตรเครดติในการช าระคา่สนิคา้ อัตราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทีัง้กระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง้แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดงั

รปู  

(แนะน าใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

https://www.accuweather.com/


 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืส าราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น า้ดืม่ บนเรอืมนี ้าดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวดตอ่วัน 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ

เวลาเป็นไปตามทีเ่รอืก าหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวัน เย็น ค า่จนถงึดกึ

ใหบ้รกิาร สบัเปลีย่นกนัตามมือ้อาหารตลอดทัง้วัน หรอืมือ้อาหารเย็นทา่นอาจเลอืก

รับประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอาหารหลักทีจ่ะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทา่น 

โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์บัการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ทา่นที่

ทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดง

รอบหลัง 

** คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งท าการจองเพิม่เตมิบน

เรอืส าราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืก าหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

 เตรยีมส าเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนือ่งจากวันแรกทีท่ าการเชค็อนิหนังสอืเดนิทาง

ตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ ส ารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์การลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกนัการเดนิทาง ประกนัอบุัตเิหต ุ

 ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจ่ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตา, แวน่กนัแดด, รม่, หมวก, ครมีกนัแดด และเสือ้คลมุกนัหนาว เนือ่งจากบน

เรอือาจมลีมแรง 

 ยาประจ าตัว ทีม่รีายละเอยีดก ากบั 

 อปกุรณ์อาบน ้า ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง 

 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  

 ชดุวา่ยน ้า 



 

 

สิง่ทีไ่มอ่นญุาต

ใหน้ าขึน้และลง

เรอื 

• ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

• ตัวส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน้ 

• เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว ์

• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย • การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวันและทีท่า่เรอื

เพือ่รว่มโปรแกรมทรปิกบัทางเรอืทีไ่ดท้ ารายการจองไว ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็น

การเชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความ

รว่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึง่ทางการได ้

• หากเป็นเสน้ทางทีล่อ่งเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวีันกปัตันไนทห์รอืกาลา่ไนท ์เชญิทกุ

ทา่นใหเ้ขา้รว่มงานแนะน าใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธูและเน็คไท 

 

  



 

 

 
 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก น าพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะไดร้ับ Cruise 

Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

2. น าสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืล าเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอื

กระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการล าเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. น าพาสปอรต์ ส าเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการเดนิทางออก 

โดยสารเครือ่งบนิ (กรณถีอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มน าการด์หอ้งพัก

ทา่นรดูกบัเครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินี ้ของเรอืส าราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืส าราญ กรณุาศกึษา

จดุซอ้มอพยพหนภัียฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภัีย หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดัง

ขึน้ ใหไ้ปตามจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีบัผูพ้ักในหอ้งพักไว ้

ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง น าการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ช าระคา่ใชจ้า่ย ที ่Reception เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอด

คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีช าระบัตรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Reception 



 

 

2. กอ่นวันสดุทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลา

ทีร่ับหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI PACKAGE ON BOARD 

ใช้ได้เฉพาะตอนอยู่บนเรือเท่าน้ัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


