
                       

 
 

  
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 ธันวำคม 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 
วันที ่1         สงิคโปร ์ท่ำเรอืส ำรำญ Marina Bay Cruise Center 

 
15.00 น. เช็ค-อนิ ณ ทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  

21.00 น. เรอืลอ่งออกจำกทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  
ทกุทำ่นจะตอ้งเขำ้ร่วมกำรซอ้มระบบรักษำควำมปลอดภัยของทำ่เรอืตำมกฏของกำรล่องเรอืสำกล  

1 ชัว่โมงกอ่นเรอืออกเดนิทำง หลังจำกนัน้ทำ่นสำมำรถ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรหลักจำกทีโ่ชวอ์ยูบ่น บตัร 

Cruise Card ของทำ่น หรอืเลอืกรับประทำนทีห่อ้งอำหำร บฟุเฟ่ต ์นำนำชำตไิดต้ำมอัธยำศัยหลังจำกนัน้ชมกำรแสดง
ที่หอ้งโชวห์ลัก(ท่ำนที่จะชมโชวจ์ะตอ้งท ำกำรจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึง่ตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรีสด

ตำมบำร์ต่ำงๆท่ัวทัง้ล ำเรือและพักผ่อนตำมอัธยำศัย(หลังจำกเรือล่องออกสู่น่ำนน ้ำสำกลแลว้รำ้นคำ้ปลอดภำษีและ
คำสโินจะเปิดใหบ้รกิำร) 

ท่ำนสำมำรถเขำ้ร่วมสนุกกับกจิกรรมต่ำงๆที่ทำงเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้ทริปจำก Dream Daily หนังสือพิมพ์

ประจ ำวันทีม่รีำยละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทำ่น 

ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 



*  หอ้งอำหำร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower ชัน้ 7 

                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวันตก 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 
ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอั่น้ 

 
 
 
 
 

 
วันที ่ 2       มะละกำ (พอรต์ดกิสนั), มำเลเซยี 
เชำ้   ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้ 

 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower ชัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวันตก 
หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 

ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอั่น้ 

 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทำ่ที ่เมอืงมะละกา ทา่เรอืพอรต์ดกิสนั(Port Dickson) ประเทศมำเลเซยี  

มะละกำ เป็นรัฐทำงตอนใตใ้นประเทศมำเลเซยี ตัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบมะละกำ ตรงขำ้มกับเกำะสมุำตรำ รัฐมะละกำเป็น
หนึง่ในสองรัฐของมำเลเซยีทีไ่มม่เีจำ้ผูค้รองรัฐเป็นประมขุแต่มผีูว้ำ่รำชกำรรัฐแทน 

ในอดตี มะละกำเป็นเมอืงศนูยก์ลำงทำงกำรคำ้ระหว่ำงตะวันออกและตะวันตกบนชอ่งแคบมะละกำมำกวำ่ 500 ปี มี
ลักษณะของสถำปัตยกรรมทีผ่สมผสำนระหวำ่งศลิปกรรมโปรตเุกส ดัตช ์และมลำย ูไดร้ับกำรยกย่องใหเ้ป็นนคร

ประวัตศิำสตรบ์นชอ่งแคบมะละกำจำก UNESCO 

(รำคำยังไมร่วมทัวรช์ำยฝ่ัง Shore Excursion) 
 

  
(ส ำหรับทำ่นทีท่ ำกำรจองทัวรบ์นฝ่ังกับทำงเรอื พนักงำนจะแจง้เวลำออกจำกเรอืและสถำนทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทำ่นที่
สะดวกเดนิทำงท่องเทีย่วเองสำมำรถลงจำกเรอืหลังเวลำเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทำ่เรอื และกรุณำกลับถงึเรอื
กอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง) 
 

ส ำหรับทำ่นทีป่ระสงคท์ีจ่ะอยูบ่นเรอื ทำ่นสำมำรถเขำ้ร่วมกจิกรรมทีท่ำงเรอืจัดใหห้รอืพักผ่อนไดต้ำมอัธยำศัย 

 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมหอ้งอำหำรทีท่ำงเรอืจัดให ้ 

หลังจำกนัน้ ท่ำนสำมำรถรับชมกำรแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรุณำส ำรองทีน่ั่งลว่งหนำ้) หรอืดนตรสีดตำมบำรต์ำ่งๆท่ัวทัง้

ล ำเรอื  หลังจำกนัน้พักผอ่นตำมอัธยำศัย 



20.00 น. เรอืออกจำก เมอืงมะละกา ทา่เรอืพอรต์ดกิสนั(Port Dickson), ประเทศมำเลเซยี 

**เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

   

ชว่งค ่ำ เรอืจะมแีท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรอืใหท้่ำนในหอ้งพักของทำ่น ใหท้ำ่นน ำกระเป๋ำเดนิทำงของท่ำนวำงไว ้
หนำ้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงำนน ำลงไปทีท่่ำเรอืในวันรุ่งขึน้(สิง่ของทีท่่ำนจ ำเป็นตอ้งใชร้ะหวำ่งวันใหท้ำ่นแยกใสใ่นกระเป๋ำ

ถอื )   

** ถำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะถอืกระเป๋ำเดนิทำงลงดว้ยตนเองไมจ่ ำเป็นตอ้งวำงไวท้ีห่นำ้หอ้งพัก**  

 

วันที ่ 3       สงิคโปร ์
เชำ้  ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี้ 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower ชัน้ 7 

                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวันตก 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 

ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอั่น้ 

 

10.00 น. เรอืเทยีบทำ่ ณ ทำ่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์ 

หลังจำกทุกท่ำนลงจำกเรอืจะผ่ำน พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและรับ กระเป๋ำเดนิทำงของท่ำนดำ้นลำ่ง 
 

                      เดนิทำงกลับถงึ กรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิำพ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 

วนัเดนิทาง 

6, 13, 20, 27กรกฎำคม 2565 
3, 10, 17, 24, 31 สงิหำคม 
2565 
14, 21, 28 กนัยำยน 2565 
 
            ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกัน 2-4 ทำ่น 
(เดก็ 2-12 ปี รำคำเทำ่กับผูใ้หญ)่ 

 
พักเดีย่ว 

รำคำทำ่นละ ทำ่นที ่1-2 
รำคำทำ่นละ 

ทำ่นที ่3-4 
รำคำทำ่นละ 

เดก็ทำรก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 
รำคำทำ่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนำ้ตำ่ง(Inside) 10,900 10,900 .- 21,500 

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

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

 

วนัเดนิทาง 

7 กนัยำยน 2565 
 
            ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกัน 2-4 ทำ่น 
(เดก็ 2-12 ปี รำคำเทำ่กับผูใ้หญ)่ 

 
พักเดีย่ว 

รำคำทำ่นละ ทำ่นที ่1-2 
รำคำทำ่นละ 

ทำ่นที ่3-4 
รำคำทำ่นละ 

เดก็ทำรก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 
รำคำทำ่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนำ้ตำ่ง(Inside) 11,500 11,500 .- 23,000 

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

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

 

 



วนัเดนิทาง 

5, 12, 19, 26 ตลุำคม 2565 
2, 9, 16 พฤศจกิำยน 2565    
18 มกรำคม 2566 
1, 8, 15, 22 กมุภำพันธ ์2566 
1, 8, 22, 29 มนีำคม 2566 
5, 12, 19, 26 เมษำยน 2566 
            ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกัน 2-4 ทำ่น 
(เดก็ 2-12 ปี รำคำเทำ่กับผูใ้หญ)่ 

 
พักเดีย่ว 

รำคำทำ่นละ ทำ่นที ่1-2 
รำคำทำ่นละ 

ทำ่นที ่3-4 
รำคำทำ่นละ 

เดก็ทำรก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 
รำคำทำ่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนำ้ตำ่ง(Inside) 11,900 11,900 .- 20,500 

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

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

 

วนัเดนิทาง 

30 พฤศจกิำยน 2565 
7, 14, 28 ธันวำคม 2565    
            ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกัน 2-4 ทำ่น 
(เดก็ 2-12 ปี รำคำเทำ่กับผูใ้หญ)่ 

 
พักเดีย่ว 

รำคำทำ่นละ ทำ่นที ่1-2 
รำคำทำ่นละ 

ทำ่นที ่3-4 
รำคำทำ่นละ 

เดก็ทำรก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 
รำคำทำ่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนำ้ตำ่ง(Inside) 12,500 12,500 .- 25,000 

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

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

 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิสเ์รอื SGD 21 /คน/คนื (ช าระบนเรอื)*** 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระคา่เรอืเต็มจ านวน หลงัจากไดร้บัการยนืยนั 

2. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

3. การไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือาหารบางมือ้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี  

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 101 วนั คนืเงนิเต็มจ านวน 100 % 

2. ยกเลกิกอ่นเดนิทางต า่กวา่ 100-45 วนั คนืเงนิยอดเต็ม 50 % 

3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วนั เก็บเงนิเต็มจ 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 กรุณำตรวจสอบหอ้งพักกอ่น

ท ำกำรจอง** 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืส ำรำญ 2 คนื (ตำมแบบหอ้งพักทีท่่ำนไดท้ ำกำรช ำระเงนิ) 
2. อำหำรบนเรอืส ำรำญ (ยกเวน้หอ้งอำหำรพเิศษ), กจิกรรมและควำมบันเทงิบนเรอืส ำรำญ 
3. คำ่ภำษีท่ำเรอื 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คำ่ทปิส ์SGD 21 /คน/คนื ส ำหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป 
2. คำ่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตำมเมอืงตำ่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

3. อำหำรพเิศษทีท่่ำนสัง่เพิม่เตมิกับทำงเรอื 

4. คำ่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส ำรำญ / คำ่ WIFI 
5. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, ค่ำวซีำ่ส ำหรับชำวตำ่งชำต ิ

6. คำ่ใชจ่้ำยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คำ่ซกัรดี ค่ำโทรศัพท ์ค่ำเครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. คำ่ภำษีมลูค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

 

หมายเหต ุ

1. ส ำหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอำยคุรรภต์ัง้แต ่24 สัปดำห ์ไมอ่นุญำตใหข้ึน้เรอื 

2. ส ำหรับเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 6 เดอืน ไม่อนุญำตใหข้ึน้เรอื(เด็กทำรกควรมอีำยุอย่ำงต ่ำ 6 เดอืน 7วัน) 

2. ลูกคำ้ตอ้งเตรยีมพำสปอรต์มำ ณ วันเดนิทำงทกุครัง้ และตอ้งมอีำยมุำกว่ำ 180 วัน นับจำกวันเดนิทำงกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคำ่ชดเชยควำมเสยีหำย ไม่วำ่กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของไทยไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำง 

    ออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตุสดุวสิัยทีท่ำง บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคมุได ้

    เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, กำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมกำรทอ่งเทีย่วใหเ้หมำะสมตำมสภำพ   

    อำกำศและฤดูกำล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในกำรเดนิทำง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำบรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

7. ในโปรแกรมเวลำทีใ่ชใ้นกำรเทยีบทำ่เป็นเวลำไทย อำจมกีำรเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบกอ่นเดนิทำงอกีครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง Genting Dream Cruise 

 

หนงัสอืเดนิทาง

และวซีา่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอือยำ่งนอ้ย 180 วันกอ่นกำร

เดนิทำง 

• ประเทศทีค่ณุจะเดนิทำงอำจตอ้งท ำวซีำ่เพือ่เขำ้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทน

วำงแผนกำรทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทำงทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ กำรใชจ้ำ่ยบนเรอืส ำรำญสว่นใหญใ่ชจ้ำ่ยเป็นเงนิสกลุ  SGD   ซึง่สำมำรถท ำรำยกำร

ผำ่นบัตรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับัตร Cruise card กอ่นเดนิทำงได ้

เงนิสด รำชอำณำจักรไทยอนุญำตใหท้ำ่นน ำเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทำ่นละ 50,000 

บำท หำกมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะใชจ้ำ่ยมำกกวำ่น้ีตอ้งแจง้และส ำแดงกบัเจำ้หนำ้ทีต่รวจคน

เขำ้เมอืงทัง้ขำเขำ้และขำออก โดยกำรใชจ้ำ่ยบนเรอืตอ้งน ำเงนิสดขัน้ต ่ำ 150 USD 

(รำยละเอยีดอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมเสน้ทำงและแบรนดเ์รอืส ำรำญ) โดยวันกอ่นเรอื

จะเทยีบทำ่วันสดุทำ้ย ตอ้งตรวจสอบและท ำรำยกำรทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะน ำใหซ้ือ้ประกนักำรเดนิทำง 

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

เวลาทอ้งถิน่     เวลำบนเรอืส ำรำญจะใชเ้วลำทอ้งถิน่จำกทำ่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทำง ทัง้น้ีอำจมกีำร

เปลีย่นแปลงในแตล่ะวัน ตำมเขตน่ำนน ้ำแตล่ะประเทศ ซึง่สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำก

หนังสอืพมิพป์ระจ ำวันบนเรอื หรอืประกำศจำกทำงเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืส ำรำญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ SGD   อัตรำเทยีบ 25.20 บำท ตอ่ 1 SGD 

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

หำกทำ่นใชบ้ัตรเครดติในกำรช ำระคำ่สนิคำ้ อัตรำแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวำ่ของธนำคำรปกต ิ

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

รปู  

(แนะน ำใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืส ำรำญใชภ้ำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล 

  น า้ดืม่ บนเรอืมนี ้ำดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวดตอ่วัน 

  อาหาร ทกุทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรไดท้ีห่อ้งอำหำรบฟุเฟ่นำนำชำต ิรำยกำรอำหำรและ

เวลำเป็นไปตำมทีเ่รอืก ำหนด โดยจะมอีำหำรทัง้มือ้เชำ้ กลำงวัน เย็น ค ่ำจนถงึดกึ

ใหบ้รกิำร สบัเปลีย่นกนัตำมมือ้อำหำรตลอดทัง้วัน หรอืมือ้อำหำรเย็นทำ่นอำจเลอืก

รับประทำนอำหำรมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอำหำรหลักทีจ่ะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทำ่น 

โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์บักำรชมกำรแสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ทำ่นที่

ทำนอำหำรรอบแรกจะไดช้มกำรแสดงรอบแรก และทำนอำหำรรอบสองชมกำรแสดง

รอบหลัง 

https://www.accuweather.com/


** คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอำหำรพเิศษทลกูคำ้ตอ้งท ำกำรจองเพิม่เตมิบน

เรอืส ำรำญ คำ่ใชจ้ำ่ยเป็นไปตำมมือ้อำหำรและรำคำทีเ่รอืก ำหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทำ่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยมุำกกวำ่ 6 เดอืน 

 เตรยีมส ำเนำหนังสอืเดนิทำง 2 ชดุ เน่ืองจำกวันแรกทีท่ ำกำรเช็คอนิหนังสอืเดนิทำง

ตัวจรงิของทกุทำ่นจะถกูเรยีเก็บ ส ำรองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ำยตดิกระเป๋ำสมัภำระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์กำรลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกนักำรเดนิทำง ประกนัอบุัตเิหต ุ

 ของมคีำ่ / อปุกรณ์ทีจ่ ำเป็น 

 ยำรักษำโรค ยำประจ ำตัว 

 ทปิบนเรอื หำกไมไ่ดร้วมในคำ่แพ็คเกจแรกจำ่ย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตำ, แวน่กนัแดด, รม่, หมวก, ครมีกนัแดด และเสือ้คลมุกนัหนำว เน่ืองจำกบน

เรอือำจมลีมแรง 

 ยำประจ ำตัว ทีม่รีำยละเอยีดก ำกบั 

 อปกุรณ์อำบน ้ำ ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สำยชำรท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถำ่ยรปู และ memory card, ทีช่ำรจ์แบตเตอรีส่ ำรอง 

 รองเทำ้กฬีำ รองเทำ้สภุำพ รองเทำ้ใสส่บำย 

 หนังสอือำ่นเลน่ระหวำ่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพำสว่นตัว  

 ชดุวำ่ยน ้ำ 

สิง่ทีไ่มอ่นุญาต

ใหน้ าขึน้และลง

เรอื 

• ใชม้ำตรกำรตำมหลักเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ควำมจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

• ตัวส ำรองไฟ Power Bank หำ้มโหลดลงกระเป๋ำใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋ำพกพำเทำ่นัน้ 

• เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพำะทเุรยีน และเงำะ) เน้ือสตัว ์

• อำวธุ ของมคีม สำรเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมำยทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย • กำรแตง่กำยทัง้ชำยหญงิสำมำรถแตง่ตัวไดต้ำมสบำยในชว่งกลำงวันและทีท่ำ่เรอื

เพือ่รว่มโปรแกรมทรปิกบัทำงเรอืทีไ่ดท้ ำรำยกำรจองไว ้

• หำกทำ่นจะเขำ้รับประทำนอำหำรค ่ำทีห่อ้งอำหำรหลัก ตำมธรรมเนียมเรอืถอืเป็น

กำรเชญิทำนอำหำรเหมอืนไปรับประทำนอำหำรในภัตตำคำร ทำงเรอืจงึขอควำม

รว่มมอืทำ่นแตง่กำยแบบ   smart casual หรอืกึง่ทำงกำรได ้

• หำกเป็นเสน้ทำงทีล่อ่งเรอืมำกกวำ่ 5 คนื จะมวัีนกปัตันไนทห์รอืกำลำ่ไนท ์เชญิทกุ

ทำ่นใหเ้ขำ้ร่วมงำนแนะน ำใหผู้ห้ยงิสวมชดุรำตร ีผูช้ำยใสส่ธูและเน็คไท 

 

  



 
 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทำงถงึอำคำรผูโ้ดยสำรทำ่เรอืแรก น ำพำสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี ่เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทำ่นจะไดร้ับ Cruise 

Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติกำรด์ แทนกำรขึน้และลงเรอืในทำ่เรอืถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

2. น ำสมัภำระ(กระเป๋ำเดนิทำง) ผ่ำนพธิกีำรเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบักำรเดนิทำงทีส่นำมบนิ โดยตดิป้ำย   

Luggage Tag เพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ทีท่ำงเรอืล ำเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทำ่น หรอืทำ่นทีส่ะดวกจะถอื

กระเป่ำขึน้ไปเองก็สำมำรถท ำได ้(อำจตอ้งใชเ้วลำในกำรรอคอยในกำรล ำเลยีงสมัภำระสูห่อ้งพักของทำ่น) 

3. น ำพำสปอรต์ ส ำเนำพำสปอรต์ และใบ ตม. ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง เชน่เดยีวกบักำรเดนิทำงออก 

โดยสำรเครือ่งบนิ (กรณีถอืพำสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจำ้หนำ้ทีเ่รอืจะเก็บพำสปอรต์ของทำ่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทำงกลับ พรอ้มน ำกำรด์หอ้งพัก

ทำ่นรดูกบัเครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันวำ่ทำ่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทำงในทรปิน้ี ของเรอืส ำรำญ 

5. สำมำรถไปทีห่อ้งพักของทำ่นไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิำรหอ้งอำหำรบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืส ำรำญ กรณุำศกึษำ

จดุซอ้มอพยพหนีภัยฉุกเฉนิทีอ่ยูด่ำ้นหลังประตหูอ้งพักของทำ่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทำงตำมตำรำงเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีำรซอ้มอพยพหนีภัย หรอื Muster Drill จะมสีญัญำณดัง

ขึน้ ใหไ้ปตำมจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีบัผูพ้ักในหอ้งพักไว ้

ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทำ้ยของกำรเดนิทำง น ำกำรด์หอ้งพักของทำ่น แจง้ช ำระคำ่ใชจ้ำ่ย ที ่Reception เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ยอด

คำ่ใชจ้ำ่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทำ่นสำมำรถช ำระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีช ำระบตัรเครดติ อตัรำแลกเปลีย่น ตำมเงือ่นไขทีเ่รอืก ำหนด** 

2. กอ่นวันสดุทำ้ยทีเ่รอืส ำรำญจะเทยีบทำ่ จะแจง้รับพำสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทำงเรอืจะมแีจง้จดุและเวลำ

ทีร่ับหนังสอืเดนิทำงคนืแกท่กุทำ่น 

 

 

 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Reception 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI PACKAGE ON BOARD 

ใช้ได้เฉพาะตอนอยู่บนเรือเท่าน้ัน 


