
 

 

                       

 
 

  
สงิคโปร-์พอรท์ดกิสนั-สงิคโปร ์ 

3 วนั 2 คนื 
 

  โปรแกรมรวม เรอืส ำรำญ กจิกรรมและอำหำรทกุมือ้บนเรอื 

 

วันเดนิทำง เวลำเรอืออก 

6, 13, 20, 27กรกฎำคม 2565 
3, 10, 17, 24, 31 สงิหำคม 2565 
7, 14, 21, 28 กนัยำยน 2565 
5, 12, 19, 26 ตลุำคม 2565 
2, 9, 16, 30 พฤศจกิำยน 2565    
7, 14, 28 ธนัวำคม 2565 
18 มกรำคม 2566 
1, 8, 15, 22 กมุภำพนัธ ์2566 
1, 8, 22, 29 มนีำคม 2566 
5, 12, 19, 26 เมษำยน 2566 

21.00 น. 

 

Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

WED Singapore - 21.00 

THU Melaka (Port Dickson) 8.00 20.00 

FRI Singapore 10.00 - 
  

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
วนัที ่1         สงิคโปร ์ท่ำเรอืส ำรำญ 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 ห้องอาหารหลกัจากท่ีโชวอ์ยูบ่น บัตร Cruise 
Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานท่ีห้องอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาติไดต้ามอธัยาศยัหลงัจากนั้นชมการแสดงท่ีห้องโชวห์ลกั
(ท่านท่ีจะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโตะ๊ท่ี Box Office ซ่ึงตั้งอยูโ่ซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทัว่ทั้งล าเรือ
และพกัผอ่นตามอธัยาศยั(หลงัจากเรือล่องออกสู่น่านน ้ าสากลแลว้ร้านคา้ปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดใหบ้ริการ) 
ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือเตรียมไวใ้ห้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพป์ระจ าวนัท่ีมี
รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวนัท่ีหอ้งพกัของท่าน 
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       มะละกา (พอร์ตดิกสนั), มาเลเซีย 

เชา้   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 

 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี เมืองมะละกา ท่าเรือพอร์ตดกิสัน(Port Dickson) ประเทศมาเลเซีย  

มะละกา เป็นรัฐทางตอนใตใ้นประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบมะละกา ตรงขา้มกบัเกาะสุมาตรา รัฐมะละกาเป็นหน่ึงใน
สองรัฐของมาเลเซียท่ีไม่มีเจา้ผูค้รองรัฐเป็นประมุขแต่มีผูว้า่ราชการรัฐแทน 
ในอดีต มะละกาเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกบนช่องแคบมะละกามากวา่ 500 ปี มีลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปกรรมโปรตุเกส ดตัช ์และมลาย ูไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นนครประวติัศาสตร์บนช่องแคบ
มะละกาจาก UNESCO 



 

 

(ราคายงัไม่รวมทวัร์ชายฝ่ัง Shore Excursion) 
 

  
(ส ำหรับท่ำนท่ีท ำกำรจองทัวร์บนฝ่ังกับทำงเรือ พนักงำนจะแจ้งเวลำออกจำกเรือและสถำนท่ีนัดพบบนเรือ  ส่วนท่ำนท่ีสะดวก
เดินทำงท่องเท่ียวเองสำมำรถลงจำกเรือหลงัเวลำเรือจอด 1 ช่ัวโมง  ณ บริเวณท่ำเรือ และกรุณำกลบัถึงเรือก่อนเรือออก 1 
ช่ัวโมง) 
 
ส าหรับท่านท่ีประสงคท่ี์จะอยูบ่นเรือ ท่านสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางเรือจดัใหห้รือพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารท่ีทางเรือจดัให ้ 
หลงัจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงท่ีหอ้งโชวห์ลกั(กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทัว่ทั้งล าเรือ  
หลงัจากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

20.00 น. เรือออกจาก เมืองมะละกา ท่าเรือพอร์ตดกิสัน(Port Dickson), ประเทศมาเลเซีย 
**เรือจะมใีบแจ้ง สถานทีแ่ละเวลาทีห้่องพกัของท่านเพ่ือให้ท่านรับหนังสือเดนิทางคืน** 

   



 

 

ช่วงค ่า เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือใหท่้านในหอ้งพกัของท่าน ใหท่้านน ากระเป๋าเดินทางของท่านวางไวห้นา้หอ้ง
เพื่อใหพ้นกังานน าลงไปท่ีท่าเรือในวนัรุ่งข้ึน(ส่ิงของท่ีท่านจ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวนัใหท่้านแยกใส่ในกระเป๋าถือ )   
** ถ้ำท่ำนใดมคีวำมประสงค์จะถือกระเป๋ำเดินทำงลงด้วยตนเองไม่จ ำเป็นต้องวำงไว้ท่ีหน้ำห้องพัก**  
 

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 

 
10.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์  

หลงัจากทุกท่านลงจากเรือจะผา่น พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านดา้นล่าง 
 

                      เดินทางกลบัถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบริการ 

***กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขการจองทุกคร้ังก่อนท าการจอง*** 

วนัเดนิทาง 
6, 13, 20, 27กรกฎาคม 2565 
3, 10, 17, 24, 31 สิงหาคม 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) 10,900 10,900 .- 21,500 

หอ้งพกัแบบมีหนา้ต่าง(Oceanview) 12,500 12,500 .- 25,000 

หอ้งพกัแบบมีระเบียง(Balcony) 13,900 13,900 .- 27,500 

 

 



 

 

 

วนัเดนิทาง 
7 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) 11,500 11,500 .- 23,000 

หอ้งพกัแบบมีหนา้ต่าง(Oceanview) 12,500 12,500 .- 25,000 

หอ้งพกัแบบมีระเบียง(Balcony) 14,900 14,900 .- 29,500 

 

วนัเดนิทาง 
5, 12, 19, 26 ตุลาคม 2565 
2, 9, 16 พฤศจิกายน 2565    
18 มกราคม 2566 
1, 8, 15, 22 กมุภาพนัธ์ 2566 
1, 8, 22, 29 มีนาคม 2566 
5, 12, 19, 26 เมษายน 2566 
            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) 11,900 11,900 .- 20,500 

หอ้งพกัแบบมีหนา้ต่าง(Oceanview) 13,500 13,500 .- 23,900 

หอ้งพกัแบบมีระเบียง(Balcony) 14,900 14,900 .- 26,900 

 
วนัเดนิทาง 

30 พฤศจิกายน 2565 
7, 14, 28 ธนัวาคม 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) 12,500 12,500 .- 25,000 

หอ้งพกัแบบมีหนา้ต่าง(Oceanview) 14,500 14,500 .- 28,800 

หอ้งพกัแบบมีระเบียง(Balcony) 16,500 16,500 .- 32,900 



 

 

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

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระค่าเรือเตม็จ านวน หลงัจากได้รับการยืนยนั 

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคา ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัระยะเวลาในการจองและจ านวนห้องว่างบนเรือ 

3. การไม่เข้าร่วมกจิกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงนิได้ในทุกกรณี  

เง่ือนไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิก่อนเดนิทาง 101 วนั คืนเงนิเตม็จ านวน 100 % 

2. ยกเลกิก่อนเดนิทางต า่กว่า 100-45 วนั คืนเงนิยอดเตม็ 50 % 

3. ยกเลกิก่อนเดนิทาง 45 วนั เกบ็เงนิเตม็จ านวน 100% 

 

 

INSIDE พกั 1-2 ท่าน OCEANVIEW BALCONY 

Inside พัก 3-4 ทำ่น ไดจ้ะเป็นเตยีงแบบ Pullman Bed  
(เตยีงดงึลงมำจำกเพดำนหรอืขำ้งผนังหอ้ง) 

**หอ้งส ำหรับพัก 3-4 ทำ่น มจี ำนวนจ ำกดั กรณุำตรวจสอบหอ้งพักกอ่น

ท ำกำรจอง** 



 

 

 

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, ค่าวซ่ีาส 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 าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ไม่อนุญาตใหข้ึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายอุยา่งต ่า 6 เดือน 7วนั) 

2. ลูกคา้ตอ้งเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วนัเดินทางทุกคร้ัง และตอ้งมีอายมุากวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทางกลบั 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง 

    ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้
    เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมตามสภาพ   

    อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวสิยัในการเดินทาง 

5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

6. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาท่ีใชใ้นการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบก่อนเดินทางอีกคร้ัง 

 



 

 

 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง Genting Dream Cruise 

 

หนงัสอืเดนิทาง

และวซีา่ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอือยำ่งนอ้ย 180 วนักอ่นกำร

เดนิทำง 

 ประเทศทีค่ณุจะเดนิทำงอำจตอ้งท ำวซีำ่เพือ่เขำ้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทน

วำงแผนกำรทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทำงทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ กำรใชจ้ำ่ยบนเรอืส ำรำญสว่นใหญใ่ชจ้ำ่ยเป็นเงนิสกลุ  SGD   ซึง่สำมำรถท ำรำยกำร

ผำ่นบัตรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกับบัตร Cruise card กอ่นเดนิทำงได ้

เงนิสด รำชอำณำจักรไทยอนุญำตใหท้ำ่นน ำเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทำ่นละ 50,000 

บำท หำกมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะใชจ้ำ่ยมำกกวำ่นีต้อ้งแจง้และส ำแดงกับเจำ้หนำ้ทีต่รวจคน

เขำ้เมอืงทัง้ขำเขำ้และขำออก โดยกำรใชจ้ำ่ยบนเรอืตอ้งน ำเงนิสดขัน้ต ำ่ 150 USD 

(รำยละเอยีดอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมเสน้ทำงและแบรนดเ์รอืส ำรำญ) โดยวนักอ่นเรอื

จะเทยีบทำ่วนัสดุทำ้ย ตอ้งตรวจสอบและท ำรำยกำรทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะน ำใหซ้ือ้ประกันกำรเดนิทำง 

อณุหภมู ิ สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำก https://www.accuweather.com/ กอ่นกำรเดนิทำง 

เวลาทอ้งถิน่     เวลำบนเรอืส ำรำญจะใชเ้วลำทอ้งถิน่จำกทำ่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทำง ทัง้นีอ้ำจมกีำร

เปลีย่นแปลงในแตล่ะวนั ตำมเขตน่ำนน ้ำแตล่ะประเทศ ซึง่สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำก

หนังสอืพมิพป์ระจ ำวนับนเรอื หรอืประกำศจำกทำงเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืส ำรำญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ SGD   อัตรำเทยีบ 25.20 บำท ตอ่ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วนัที ่วันที ่20 พ.ค. 65 : อำ้งองิจำก SCB Bank Selling Rate 

หำกทำ่นใชบ้ตัรเครดติในกำรช ำระคำ่สนิคำ้ อตัรำแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวำ่ของธนำคำรปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทัีง้กระแสไฟฟ้ำแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง้แบบ 2 ขำแบน, สำมขำ, 2 ขำกลม ดัง

รปู  

(แนะน ำใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืส ำรำญใชภ้ำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล 

  น า้ด ืม่ บนเรอืมนี ้ำดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวดตอ่วนั 

https://www.accuweather.com/


 

 

  อาหาร ทกุทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรไดท้ีห่อ้งอำหำรบฟุเฟ่นำนำชำต ิรำยกำรอำหำรและ

เวลำเป็นไปตำมทีเ่รอืก ำหนด โดยจะมอีำหำรทัง้มือ้เชำ้ กลำงวนั เย็น ค ำ่จนถงึดกึ

ใหบ้รกิำร สบัเปลีย่นกันตำมมือ้อำหำรตลอดทัง้วนั หรอืมือ้อำหำรเย็นทำ่นอำจเลอืก

รับประทำนอำหำรมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอำหำรหลักทีจ่ะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทำ่น 

โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์ับกำรชมกำรแสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ทำ่นที่

ทำนอำหำรรอบแรกจะไดช้มกำรแสดงรอบแรก และทำนอำหำรรอบสองชมกำรแสดง

รอบหลัง 

** คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอำหำรพเิศษทลกูคำ้ตอ้งท ำกำรจองเพิม่เตมิบน

เรอืส ำรำญ คำ่ใชจ้ำ่ยเป็นไปตำมมือ้อำหำรและรำคำทีเ่รอืก ำหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทำ่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยมุำกกวำ่ 6 เดอืน 

 เตรยีมส ำเนำหนังสอืเดนิทำง 2 ชดุ เนือ่งจำกวนัแรกทีท่ ำกำรเช็คอนิหนังสอืเดนิทำง

ตัวจรงิของทกุทำ่นจะถกูเรยีเก็บ ส ำรองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ำยตดิกระเป๋ำสมัภำระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์กำรลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกันกำรเดนิทำง ประกันอบุัตเิหต ุ

 ของมคีำ่ / อปุกรณ์ทีจ่ ำเป็น 

 ยำรักษำโรค ยำประจ ำตัว 

 ทปิบนเรอื หำกไมไ่ดร้วมในคำ่แพ็คเกจแรกจำ่ย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตำ, แวน่กันแดด, รม่, หมวก, ครมีกันแดด และเสือ้คลมุกันหนำว เนือ่งจำกบน

เรอือำจมลีมแรง 

 ยำประจ ำตัว ทีม่รีำยละเอยีดก ำกับ 

 อปกุรณ์อำบน ้ำ ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สำยชำรท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถำ่ยรปู และ memory card, ทีช่ำรจ์แบตเตอรีส่ ำรอง 

 รองเทำ้กฬีำ รองเทำ้สภุำพ รองเทำ้ใสส่บำย 

 หนังสอือำ่นเลน่ระหวำ่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพำสว่นตัว  

 ชดุวำ่ยน ้ำ 

สิง่ทีไ่มอ่นญุาต

ใหน้ าข ึน้และลง

เรอื 

 ใชม้ำตรกำรตำมหลักเดยีวกันกับเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ควำมจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

 ตัวส ำรองไฟ Power Bank หำ้มโหลดลงกระเป๋ำใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋ำพกพำเทำ่นัน้ 

 เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพำะทเุรยีน และเงำะ) เนือ้สตัว ์

 อำวธุ ของมคีม สำรเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมำยทกุชนดิ 



 

 

เครือ่งแตง่กาย  กำรแตง่กำยทัง้ชำยหญงิสำมำรถแตง่ตัวไดต้ำมสบำยในชว่งกลำงวนัและทีท่ำ่เรอื

เพือ่รว่มโปรแกรมทรปิกับทำงเรอืทีไ่ดท้ ำรำยกำรจองไว ้

 หำกทำ่นจะเขำ้รับประทำนอำหำรค ำ่ทีห่อ้งอำหำรหลัก ตำมธรรมเนยีมเรอืถอืเป็น

กำรเชญิทำนอำหำรเหมอืนไปรับประทำนอำหำรในภัตตำคำร ทำงเรอืจงึขอควำม

รว่มมอืทำ่นแตง่กำยแบบ   smart casual หรอืกึง่ทำงกำรได ้

 หำกเป็นเสน้ทำงทีล่อ่งเรอืมำกกวำ่ 5 คนื จะมวีนักัปตันไนทห์รอืกำลำ่ไนท ์เชญิทกุ

ทำ่นใหเ้ขำ้ร่วมงำนแนะน ำใหผู้ห้ยงิสวมชดุรำตร ีผูช้ำยใสส่ธูและเน็คไท 

 

  



 

 

 
 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทำงถงึอำคำรผูโ้ดยสำรทำ่เรอืแรก น ำพำสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี ่เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทำ่นจะไดรั้บ Cruise 

Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติกำรด์ แทนกำรขึน้และลงเรอืในทำ่เรอืถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

2. น ำสมัภำระ(กระเป๋ำเดนิทำง) ผำ่นพธิกีำรเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับกำรเดนิทำงทีส่นำมบนิ โดยตดิป้ำย   

Luggage Tag เพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ทีท่ำงเรอืล ำเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทำ่น หรอืทำ่นทีส่ะดวกจะถอื

กระเป่ำขึน้ไปเองก็สำมำรถท ำได ้(อำจตอ้งใชเ้วลำในกำรรอคอยในกำรล ำเลยีงสมัภำระสูห่อ้งพักของทำ่น) 

3. น ำพำสปอรต์ ส ำเนำพำสปอรต์ และใบ ตม. ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง เชน่เดยีวกับกำรเดนิทำงออก 

โดยสำรเครือ่งบนิ (กรณีถอืพำสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจำ้หนำ้ทีเ่รอืจะเก็บพำสปอรต์ของทำ่นไว ้และจะคนืในวนัเดนิทำงกลับ พรอ้มน ำกำรด์หอ้งพัก

ทำ่นรดูกับเครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันวำ่ทำ่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทำงในทรปินี้ ของเรอืส ำรำญ 

5. สำมำรถไปทีห่อ้งพักของทำ่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิำรหอ้งอำหำรบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืส ำรำญ กรณุำศกึษำ

จดุซอ้มอพยพหนภัียฉุกเฉนิทีอ่ยูด่ำ้นหลังประตหูอ้งพักของทำ่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทำงตำมตำรำงเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีำรซอ้มอพยพหนภัีย หรอื Muster Drill จะมสีญัญำณดัง

ขึน้ ใหไ้ปตำมจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไว ้

ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทำ้ยของกำรเดนิทำง น ำกำรด์หอ้งพักของทำ่น แจง้ช ำระคำ่ใชจ้ำ่ย ที ่Reception เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ยอด

คำ่ใชจ้ำ่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทำ่นสำมำรถช ำระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีช ำระบตัรเครดติ อตัรำแลกเปลีย่น ตำมเงือ่นไขทีเ่รอืก ำหนด** 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Reception 



 

 

2. กอ่นวนัสดุทำ้ยทีเ่รอืส ำรำญจะเทยีบทำ่ จะแจง้รับพำสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทำงเรอืจะมแีจง้จดุและเวลำ

ทีรั่บหนังสอืเดนิทำงคนืแกท่กุทำ่o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI PACKAGE ON BOARD 

ใช้ได้เฉพาะตอนอยู่บนเรือเท่านัน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


