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5 วัน 4 คนื: สงิคโปร-์ปีนัง-ภเูก็ต-สงิคโปร ์
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‘ 

เชา้ เดนิทางถงึสนามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1

ชัว่โมง กรณุาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย หลังจากผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางสูท่่าเรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  

เพือ่ทําการเชค็อนิขึน้เรอื ทําการตดิ Tags กระเป๋าและโหลดสมัภาระของทกุทา่นขึน้
เรอืสําราญ ทกุทา่นจะผ่าน จุดแสกนสมัภาระ จากนั้น ลูกคา้นําตั๋วเรอืเช็คอนิและรับ 
Sea pass card และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้ขึน้สูเ่รอืสําราญ 

 
16.30 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืมารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์ประเทศสงิคโปร ์  

(ทา่นควรมาถงึทา่เรอืเพือ่เชค็อนิเขา้เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง)  

 
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 
 

 
 

** หอ้งอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 - 4 ของ
เรอื 

** หอ้งอาหาร Costal 

kitchen 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 ของเรอื 
Suite Only 

** หอ้งอาหาร Wind 

Jammer 

หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่
ชัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่
ชัน้ 5 

** Sea plex Dog 
house 

เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่
ชัน้ 11 

 

วนัที ่1      ตอ้นรับสู ่ประเทศสงิคโปร ์(ทา่เรอื มารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร)์ 
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เชา้, กลางวัน ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้
 ดังนี ้
 

 

วนัที ่2        เมอืงปีนงั, ประเทศมาเลเซยี 
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** หอ้งอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 - 4 ของ
เรอื 

** หอ้งอาหาร Costal 
kitchen 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 ของเรอื 
Suite Only 

** หอ้งอาหาร Wind 
Jammer 

หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่

ชัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่

ชัน้ 5 

** Sea plex Dog 
house 

เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่
ชัน้ 11 

 
14.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื เมอืงปีนัง ประเทศมาเลเซยี สําหรับทา่นทีทํ่าการจองทัวร์

บนฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นท่านที่
สะดวกเดนิทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั่วโมง  ณ 
บรเิวณทา่เรอื จะมบีรกิาร แท๊กซี ่จากทา่เรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดทีไ่มล่ง

จากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วันโดย สามารถ
ดูไดจ้าก Cruise Compass ตารางกจิกรรมทีท่่านจะไดรั้บในแต่ละวันทีห่อ้งพักของ
ทา่น 

 
"ปีนัง" เป็นหนึง่ใน 13 รัฐ ทีป่ระกอบขึน้เป็นสหพันธรัฐมาเลเซยี เดมิชาวมาเลยร์ุ่น
แรกเรยีกว่า ปูเลาวาซาตู หรอืเกาะเดีย่ว ต่อมาพบในแผนทีเ่ดนิเรอื เรยีกว่า ปูเลา

ปีนัง หรอืเกาะหมาก ตอ่มาอังกฤษเรยีกวา่เกาะพรนิซอ์อฟเวลสจ์อรจ์ทาวน์ (George 
Town) เมอืงหลวงของปีนัง เป็นเมอืงแห่งมรดกโลกพรอ้มกับเมอืงมะละกา ดว้ย
วัฒนธรรมของยคุอาณานคิมอังกฤษไวต้ัง้แตป่ลายศตวรรษที ่18 จงึทําใหปี้นังยังคง

มกีลิน่อายความเป็นตะวันตกจนถงึปัจุบันใหเ้ราไดเ้ห็น 
 

  

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอย่างเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที่
จัดขึน้ตัง้แตเ่ชา้จรดคํ่า ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ที่

หอ้งอาหารบุฟเฟต,์ คาสโินทีจั่ดเครือ่งเล่นไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, 
หรอืท่านทีต่อ้งการพักผ่อนสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน้ํากลางแจง้ขนาดใหญ่ แช่

สระจากชุชี,่ สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถเล่นเครือ่ง

เลน่ไมว่า่จะเป็นNorth star, Ripcore Ifly, Flow Rider และอืน่ๆได ้
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21.00 น. เรอืออกจากเมอืงปีนัง, ประเทศมาเลเซยี 

 

 

เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี ้
 

** หอ้งอาหาร The Grande, 

Silk, Chic, American Icon 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 - 4 ของ

เรอื 

** หอ้งอาหาร Costal 
kitchen 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 ของเรอื 
Suite Only 

** หอ้งอาหาร Wind 
Jammer 

หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่
ชัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่

ชัน้ 5 

** Sea plex Dog 

house 

เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่

ชัน้ 11 

 

08.00 น. เดนิทางถงึ Sea View Patong Hotel จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย สําหรับท่านทีทํ่า
การจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  
ส่วนท่านที่สะดวกเดนิทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 

ชั่วโมง  ณ บรเิวณท่าเรอื จะมบีรกิาร แท๊กซี ่จากท่าเรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย 
ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้
วันโดย สามารถดูไดจ้าก Cruise Compass ตารางกจิกรรมทีท่่านจะไดรั้บในแต่ละ

วันทีห่อ้งพักของทา่น 

 

วนัที ่3        ภเูก็ต, ประเทศไทย 
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สําหรับทา่นทีทํ่าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ
สถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นท่านที่สะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรือ
หลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บรเิวณท่าเรือ กรุณากลับถงึเรือก่อน 1 ชม ณ 

บรเิวณหาดป่าตงิจะมบีรกิาร แท๊กซี ่จากทา่เรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดทีไ่ม่
ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทั ้งวันโดย 
สามารถดูไดจ้าก Cruise Compass ตารางกจิกรรมที่ท่านจะไดรั้บในแต่ละวันที่

หอ้งพักของ ทา่น 
 
จังหวัด ภเูก็ต ไดรั้บสมญานามวา่ มกุงามของเมอืงไทย จุดหมายของนักท่องเทีย่ว

หลายๆคนสถาปัตยกรรมโดยรอบอันงดงาม บรรยากาศก็ด ีทะเล ชายหาด ดําน้ํากู
ป ะก า รั ง  ก็ เ ยี่ ยม  ถือ เ ป็ นแ ห ล่ งท่ อ ง เ ที่ ย ว สํ าคัญ ข อ งไ ท ย เ ล ย ที เ ดีย ว 
ภเูก็ต เป็นเกาะใหญ่ทีส่ดุของประเทศไทย ตัง้อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 862 กโิลเมตร 

เป็นหมูเ่กาะเดยีวทีม่ฐีานะเป็นจังหวัด คําวา่ภูเก็ต มาจาก" ภูเก็จ " ซึง่มคีวามหมาย
วา่ภเูขาแกว้ เคยเป็นทีต่ัง้ของมณฑลภูเก็ต เป็นเกาะทีม่ชี ือ่เสยีงมาแต่โบราณ เคย

เป็นดนิแดนแหง่เศรษฐเีหมอืงแรด่บีกุ มแีรด่บีกุมากทีส่ดุในประเทศไทย 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

หลังจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆ
ทั่วทัง้ลําเรอื  หลงัจากนัน้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

22.00 น. เดนิทางออกจากทา่เรอื Sea View Patong Hotel จังหวัดภเูก็ต ประเทศไทย  
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เชา้,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารทีท่างเรอืไดจั้ดใหไ้ว ้

** หอ้งอาหาร The Grande, 

Silk, Chic, American Icon 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 - 4 ของ

เรอื 

** หอ้งอาหาร Costal 
kitchen 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 ของเรอื 
Suite Only 

** หอ้งอาหาร Wind 
Jammer 

หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่
ชัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่

ชัน้ 5 

** Sea plex Dog 

house 

เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่

ชัน้ 11 

 
ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทจัีดขึน้

ตัง้แตเ่ชา้จรดคํ่า ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร
บฟุเฟต,์ คาสโินทีจั่ดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการ

พักผ่อนสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน้ํากลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระจากชุชี,่ สําหรับครอบครัว
หรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถ เลน่เครือ่งเลน่ไมว่า่จะเป็นNorth star, 
Ripcore Ifly, Flow Rider และอืน่ๆได ้

 
   
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4       ลอ่งนา่นน า้สากล   
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เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

ชว่งค า่ เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํา
กระเป๋า 

  เดินทางของท่านวางไวห้นา้หอ้งเพื่อใหพ้นักงานนําลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น  
(สิง่ของทีท่า่น 
  จําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื)  ** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงค์

จะถอืกระเป๋า 
  เดนิทางลงดว้ยตนเอง ไมจํ่าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก ** 

 

 

เชา้ ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี ้

 

** หอ้งอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 - 4 ของ
เรอื 

** หอ้งอาหาร Costal 
kitchen 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 ของเรอื 
Suite Only 

** หอ้งอาหาร Wind 

Jammer 

หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่

ชัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่
ชัน้ 5 

** Sea plex Dog 
house 

เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ี่
ชัน้ 11 

 
08.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมารน่ีาเบย ์ครสูเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์หลังจากทกุทา่นลง 
  จากเรอืจะผ่าน พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่ง 

   
**กรุณาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

ราคาหอ้งพกัแบบตา่ง ๆ : 

ราคาบาท / ทา่น ทา่นที ่1 ทา่นที ่2 พกัเดีย่ว
ทา่นละ 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 29,888 29,888 
 

55,888 
 

 

 วนัที ่5        เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์
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ตรวจสอบหอ้งพักกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการจอง หอ้งมจํีานวนจํากัด 

   

Interior stateroom          Ocean view stateroom       Balcony stateroom 

เงือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม 

3. ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและ

จ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

หมายเหตุ 

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. สําหรับเด็กอายตํุ่ากวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 

วนั นับจากวันเดนิทางกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของ

แตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจาก

เหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การ

ลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสม

ตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตุสดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
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7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้

ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 4 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชาํระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบน

เรอืสําราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 

4. คา่ทปิส ์บนเรอื 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกับทางเรอื 
2. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 

3. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด กรงุเทพฯ - สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ สายการบนิไทย 
4. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิสงิคโปร ์- ทา่เรอื – สนามบนิสงิคโปร ์

5. โปรแกรมซติีท้ัวร ์ทีป่ระเทศสงิคโปร ์รายการเป็นไปตามทีบ่รษัิทกําหนด 
6. หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางพรอ้มคณะจากประเทศไทย 

7. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
8. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
9. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

2. การชาํระคา่บรกิาร 

2.1 กรณุาชาํระเต็มจํานวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจํานวนจํากัด 

3. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารชําระเงนิ 

3.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน 

บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป 

แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ คา่
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หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตาม

จรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

3.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิห ้

เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง 

ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง

ดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ 

ไดท้ัง้ส ิน้ 

3.4 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

หนงัสอื

เดนิทางและวี

ซ่า 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วันกอ่น

การเดนิทาง 

 ประเทศทีค่ณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรด

ตดิตอ่ตัวแทนวางแผนการทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ การใชจ้่ายบนเรอืสําราญสว่นใหญ่ใชจ้่ายเป็นเงนิสกลุ  USD  ซึง่สามารถทํา

รายการผ่านบัตรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกับบัตร Sea Pass card กอ่น

เดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่น

ละ 50,000 บาท หากมคีวามจําเป็นทีจ่ะใชจ้่ายมากกวา่นี้ตอ้งแจง้และสําแดง

กับเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้่ายบนเรอื

ตอ้งนําเงนิสดขัน้ตํ่า 150 USD (รายละเอยีดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

เสน้ทางและแบรนดเ์รอืสําราญ) โดยวันกอ่นเรอืจะเทยีบทา่วันสดุทา้ย ตอ้ง

ตรวจสอบและทํารายการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ือ้ประกันการเดนิทาง 

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

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 

  ลอ่งเรอืส าราญ  
 

https://www.accuweather.com/
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เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้อาจ

มกีารเปลีย่นแปลงในแตล่ะวัน ตามเขตน่านน้ําแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถ

ตรวจสอบไดจ้ากหนังสอืพมิพป์ระจําวันบนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกุลเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญ่ใชส้กลุเงนิ USD   อัตราเทยีบ 31.95 บาท ตอ่ 1 

USD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วันที ่วันที ่18 เม.ย. 62 : อา้งองิจาก Bangkok Bank 

Selling Rate 

หากท่านใชบ้ัตรเครดติในการชําระคา่สนิคา้ อัตราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของ

ธนาคารปกต ิ

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

ขากลม ดงัรปู  

(แนะนําใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการ

อาหารและเวลาเป็นไปตามทีเ่รอืกําหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวัน 

เย็น คํ่าจนถงึดกึใหบ้รกิาร สบัเปลีย่นกันตามมือ้อาหารตลอดทัง้วัน หรอืมือ้

อาหารเย็นทา่นอาจเลอืกรับประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอาหารหลักทีจ่ะมี

ระบไุวใ้น Sea Pass card ของทกุทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธ์

กับการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ทา่นทีท่านอาหารรอบแรกจะไดช้ม

การแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลงั 

** คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจอง

เพิม่เตมิบนเรอืสําราญ คา่ใชจ้่ายเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืกําหนด 

สิง่ทีต่อ้ง

เตรยีม 

 ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

 เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนือ่งจากวันแรกทีทํ่าการเชค็อนิ

หนังสอืเดนิทางตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเกบ็ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์การลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง ประกันอบุัตเิหต ุ
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 ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจํ่าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 

 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจ่าย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตา, แวน่กันแดด, รม่, หมวก, ครมีกันแดด และเสือ้คลมุกันหนาว 

เนื่องจากบนเรอือาจมลีมแรง 

 ยาประจําตัว ทีม่รีายละเอยีดกํากับ 

 อปกุรณ์อาบน้ํา ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิลค็ทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีช่ารจ์

แบตเตอรีสํ่ารอง 

 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผ่อน, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  

 ชดุวา่ยน้ํา 

สิง่ทีไ่ม่

อนุญาตใหน้ า

ขึน้และลงเรอื 

 ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกันกบัเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจุไมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

 ตัวสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถอืใสก่ระเป๋าพกพา

เทา่นัน้ 

 เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว ์

 อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย  การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวันและ

ทีท่า่เรอืเพือ่รว่มโปรแกรมทรปิกบัทางเรอืทีไ่ดทํ้ารายการจองไว ้

 หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํ่าทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรอื

ถอืเป็นการเชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทาง

เรอืจงึขอความรว่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึง่ทางการ

ได ้

 หากเป็นเสน้ทางทีล่อ่งเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวัีนกปัตันไนทห์รอืกาลา่

ไนท ์เชญิทกุทา่นใหเ้ขา้รว่มงานแนะนําใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธู

และเน็คไท 

 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะ

ไดรั้บ Sea Pass Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืใน

ทา่เรอืถัดๆไป  
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2. นําสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผ่านพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิ

ป้าย   Luggage Tag เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น 

หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอืกระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการ

ลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการ

เดนิทางออก โดยสารเครือ่งบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเกบ็พาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้ม

นําการด์หอ้งพักทา่นรดูกบัเครือ่งบนัทกึ เพือ่ยนืยนัวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินี ้ของ

เรอืสําราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทนัททีีข่ ึน้เรอื

สําราญ กรณุาศกึษาจุดซอ้มอพยพหนีภัยฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลงัประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนีภัย หรอื Muster Drill จะ

มสีญัญาณดังขึน้ ใหไ้ปตามจุดทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพี

ทีม่พีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชําระคา่ใชจ้่าย ที ่Reception 

เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอดคา่ใชจ้่ายทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีชําระบัตรเครดติ อัตราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืกําหนด** 

2. กอ่นวันสดุทา้ยทีเ่รอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมี

แจง้จุดและเวลาทีรั่บหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Guest Service 
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กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้
ทางเรอืจะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถแชร์
สญัญาณกับเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเชค็ราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กับเจา้หนา้ทีบ่น
เรอื (สญัญาณบางพืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สว่นใหญ่บรเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณ
มากกวา่ในหอ้งพัก) 

 

กรณีทีท่า่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ด ้
ตามประเทศทีเ่ดนิทาง โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่าก
เป็นวันทีเ่รอืลอ่งน่านน้ําสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนี้ได ้

 

 

 

  

 

 

 02-641-6800 


