
 

 Voyager of the Seas

 
 

4 วัน 3 คืน : สิงคโปร์-ปีนัง-สิงคโปร์ 

21 – 24 มิถุนายน 2562 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที ่1    สนามบนิสุวรรณภูมิ - ต๎อนรับสูํ ประเทศสิงคโปร ์(ทําเรอื มารีนํา เบย์ ครูสเซนเตอร)์ 

 

03.00 น. นัดพบที่ สุวรรณภูมิ เวลา ชั้น 2 ประตู 0 แถว D โดยสายการบิน ไทย  มีเจ๎าหน๎าที่คอยต๎อนรับ  

 

*น้ําหนักกระเป๋า 10 กก /ทําน* 

 

08.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สูํสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ด๎วยเที่ยวบิน TG403 มีอาหารร๎อนบริการบนเครื่องบิน 

 

11.13 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เวลาท๎องถิ่นเร็วกวําประเทศไทย 1 ชั่วโมง  กรุณาปรับเวลาให๎เป็นเวลาท๎องถิ่นเพื่อ

สะดวกในการนัดหมายหลังจากผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและรับกระเป๋าแล๎ว เดินทางโดยจัดรถโค๎ชมารับจากสนามบิน  

นําทํานเดินทางสูํทําเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS) เพื่อทําการเช็คอินขึ้นเรือ ทําการติด Tags กระเป๋าและโหลด

สัมภาระของทุกทํานขึ้นเรือสําราญ ทุกทํานจะผําน จุดแสกนสัมภาระ จากนั้นลูกค๎านําตั๋วเรือเช็คอินและรับ Sea pass card และ

ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองจากนั้นข้ึนสูํเรือสําราญ 

 

16.10 น. เรือลํองออกจากทําเรือมารีนํา เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์   

 (ทํานควรมาถึงทําเรือเพื่อเช็คอินเข๎าเรือกํอนอยํางน๎อย 1 ชั่วโมง)  

 

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

 

 
 

** ห๎องอาหาร Sapphire ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ 

** ห๎องอาหาร Wind Jammer ห๎องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยูํ บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 

** Café Promenade 
เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเลํนและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยูทํี่ชั้น 3  

 
 

วันเดินทาง จดุหมายปลายทาง โดยเทีย่วบนิ เวลาออกเดนิทาง เวลาถงึทีห่มาย 

ตามพีเรียดที่เลือก BKK - SIN TG403 08.00 11.15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 0        ปีนัง, ประเทศมาเลเซีย 

 

เช๎า และ กลางวัน   ทํานสามารถรับประทานอาหารอยํางอิสระได๎ตามห๎องอาหารที่เรือเตรียมไว๎ให๎ ดังนี้ 

 

** ห๎องอาหาร Sapphire ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ 

** ห๎องอาหาร Wind Jammer ห๎องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยูํ บนช้ัน 11 ของเรือสําราญ 

** Café Promenade 
เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเลํนและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 3  

 

 ทุกทํานสามารถได๎รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอยํางเต็มที่ได๎จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแตํเช๎าจรดค่ํา ไมํวําจะเป็นกิจกรรม

การออกกําลังกายตอนเช๎า, อาหารเช๎าที่ห๎องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนท่ีจัดเครื่องเลํนไว๎พร๎อมสําหรับผู๎ที่ต๎องการเสี่ยงโชค, หรือ

ทํานที่ต๎องการพักผํอนสามารถใช๎เวลาบริเวณสระน้ํากลางแจ๎งขนาดใหญํ แชํสระจากุชชี่, สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบ

กิจกรรมนําตื่นเต๎นสามารถเลํนเครื่องเลํนไมํวําจะเป็นFlow Rider, Ice Skate และอื่นๆได ๎

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 น. "ปีนัง" เป็นหนึ่งใน 11 รัฐ ที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย เดิมชาวมาเลย์รุํนแรกเรียกวํา ปูเลาวาซาตู หรือเกาะเดี่ยว ตํอมา

พบในแผนที่เดินเรือ เรียกวํา ปูเลาปีนัง หรือเกาะหมาก ตํอมาอังกฤษเรียกวํา  เกาะพรินซ์ออฟเวลส์จอร์จทาวน์ (George 

Town) เมืองหลวงของปีนัง เป็นเมืองแหํงมรดกโลกพร๎อมกับเมืองมะละกา ด๎วยวัฒนธรรมของยุคอาณานิคมอังกฤษไว๎ตั้งแตํ

ปลายศตวรรษที่ 18 จึงทําให๎ปีนังยังคงมีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกจนถึงปัจุบันให๎เราได๎เห็น 

 

 

สําหรับทํานที่ต๎องการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ shore excursions พนักงานจะแจ๎งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบน

เรือ  สํวนทํานที่สะดวกเดินทางทํองเที่ยวเองสามารถลงจากเรือ  หลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณทําเรือ กรุณากลับถึง

เรือกํอน 1 ชม 

01.00 น. เรือออกจากเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

 

 



 

วนัที ่3       ลํองนาํนน้าํสากล   

 

เช๎า,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารที่ทางเรือได๎จัดให๎ไว๎ 

** ห๎องอาหาร Sapphire ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ 

** ห๎องอาหาร Wind Jammer ห๎องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยูํ บนช้ัน 11 ของเรือสําราญ 

** Café Promenade 
เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเลํนและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 3  

 

ทุกทํานสามารถได๎รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอยํางเต็มที่ได๎จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแตํเช๎าจรดค่ํา ไมํวําจะเป็นกิจกรรม

การออกกําลังกายตอนเช๎า, อาหารเช๎าที่ห๎องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนท่ีจัดเครื่องเลํนไว๎พร๎อมสําหรับผู๎ที่ต๎องการเสี่ยงโชค, หรือ

ทํานที่ต๎องการพักผํอนสามารถใช๎เวลาบริเวณสระน้ํากลางแจ๎งขนาดใหญํ แชํสระจากุชชี่, สําหรับครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมนําตื่นเต๎น

สามารถเลํนเครื่องเลํนไมํวําจะเป็น Flow 

Rider, Ice Skate และอื่นๆได๎ 

เรือจะมีใบแจ๎ง สถานที่และเวลาที่ห๎องพัก

ของทํานเพื่อให๎ทํานรับหนังสือเดินทาง

คืน 

ชํวงค่ํา  เรือจะมีแท๏กกระเป๋าและ

กําหนดการลงจากเรือให๎ทํานในห๎องพัก

ของทําน ให๎ทํานนํากระเป๋าเดินทางของ

ทํานวางไว๎หน๎าห๎องเพื่อให๎พนักงานนํา

ลงไปท่ีทําเรือในวันรุํงขึ้น (สิ่งของที่ทําน 

จําเป็นต๎องใช๎ระหวํางวันให๎ทํานแยกใสํใน

กระเป๋าถือ)** ถ๎าทํานใดมีความประสงค์

จะถือกระเป๋าเดินทางลงด๎วยตนเองไมํจําเป็นต๎องวางไว๎ที่หน๎าห๎องพัก ** 

 

 

 

 



 

วนัที ่4        เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร์ 

เช๎า ทํานสามารถรับประทานอาหารอยํางอิสระได๎ตามห๎องอาหารที่เรือเตรียม ไว๎ให๎ ดังนี ้

 

** ห๎องอาหาร Sapphire ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 3 ของเรือ 

** ห๎องอาหาร Wind Jammer ห๎องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยูํ บนช้ัน 11 ของเรือสําราญ 

 

08.00 น. เรือเทียบทํา ณ ทําเรือมารีนําเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกทํานลงจากเรือจะผําน พิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและ

รับกระเป๋าเดินทางของทํานด๎านลําง 

 **กรุณาตรวจสอบสัมภาระของทํานกํอนออกจากทําเรือ** 

09.00 น. จัดรถรับจากทําเรือเดินทางสูํ Merlion Park เมอร์ไลออน รูปปั้นกึ่งสิงโตกึ่งปลาที่เป็นสัญลักษณ์นี้ ตั้งอยูํริมแมํน้ําสิงคโปร์ ณ 

เมอร์ไลออน พาร์ค (Merlion Park) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 น. อิสระชอ๎ปปิ้งและมื้ออาหาร ถนน Orchard – สวรรค์ของนักช๎อปทุกคน  ถนนออร์ชาร์ด ถนนสายช๎อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

เอเชีย และมีร๎านเสื้อผ๎าแฟชั่นยอดนิยม ร๎านขายสินค๎าเฉพาะทาง และผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์อื่นๆ อีกมากมาย 

 

 



 

ได๎เวลาอันสมควรนําทุกทํานเดินทางสูํสนามบินชางงี  โดยสายการบินไทย 

วันเดินทาง จุดหมายปลายทาง โดยเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงที่หมาย 

ตามพีเรียดที่เลือก SIN - BKK TG410 20.50 22.00 

 

เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

ราคาห๎องพักแบบตําง ๆ : 

ชนิดห๎องพัก ห๎องพกั 0 ทํานราคาตํอทําน (ราคาพิเศษ) 

ห๎องพักแบบไมํมี

หน๎าตําง 

00,900 

 

ตรวจสอบห๎องพักกับเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งกํอนทําการจองห๎องมีจํานวนจํากัด 

 

เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทันที หลังจากได๎รับการยืนยันห๎องพัก 

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแล๎ว เก็บคําใช๎จํายเต็ม 100% ไมํวํากรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับระยะเวลาในการจองและจํานวนห๎องวํางบนเรือ  

หมายเหตุ 

1. สําหรับผ๎ูมีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไมํอนุญาตให๎ขึ้นเรือ 

2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวํา 6 เดือน ไมํอนุญาตให๎ขึ้นเรือ 

3. ลูกค๎าต๎องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ ง  และต๎องมีอายุมากวํา 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 



 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย ไมํวํากรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของไทยไมํอนุญาตให๎เดินทางออกหรือ

กองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํอนุญาตให๎เข๎าเมือง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน การ

นัดหยุดงาน, จลาจล, การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทํองเที่ยวให๎เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 

หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช๎ในการเทียบทําเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ๎งให๎ลูกค๎าทราบกํอนเดินทางอีกครั้ง 

 

อัตราคําบริการนี้รวม 

1. ห๎องพักบนเรือสําราญ 1 คืน (ตามแบบห๎องพักที่ทํานได๎ทําการชําระเงิน) 

2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว๎นห๎องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

3. คําภาษีเชื้อเพลิง 

4. คําตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ สายการบินไทย 

5. คํารถรับสํงจาก สนามบินสิงคโปร์ - ทําเรือ – สนามบินสิงคโปร์ 

6. โปรแกรมซิตี้ทัวร์ ที่ประเทศสิงคโปร์ รายการเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด 

7. หัวหน๎าทัวร์เดินทางพร๎อมคณะจากประเทศไทย 

อัตราคําบริการนี้ไมํรวม 

1. อาหารพิเศษที่ทํานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 

2. คําแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญ / คํา WIFI 

3. คําภาษีทําเรือ, คําภาษีเรือ, คําทิปบนเรือ 4,000 บาท 

4. ทิปไกด์และคนขับรถที่ประเทศสิงคโปร์ 300 บาท ชําระวันแรกที่สนามบิน 

5. คําทําหนังสือเดินทาง, คําวีซําสําหรับชาวตํางชาติ 

6. คําใช๎จํายสํวนตัวอื่นๆ เชํน คําซักรีด คําโทรศัพท์ คําเครื่องดื่ม ฯลฯ 

7. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 

 

เงื่อนไขการใช๎บริการ 

 

1. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือตํางประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควํากรุ๏ปมีการคอน เฟิร์ม

เดินทางกํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

2. การชําระคําบริการ 

    2.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห๎องพักในจํานวนจํากัด 

3. การยกเลิกและคืนคําทัวร์หลังจากมีการชําระเงิน 

    3.1 แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทางอื่นที่



 

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทําน 

 3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของ

ทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎ เชํน คําตั๋วเครื่องบิน คําห๎อง คําธรรมเนียมวีซําต ามที่

สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคําใช๎จํายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมํสามารถเดินทางได๎ 

 3.3 กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น ไมํสนับสนุนให๎ลูกค๎าเดินทางเข๎าปร ะเทศทํองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการ

ผํานการตรวจคนเข๎าเมือง ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของเจ๎าหน๎าที่เทํานั้น ลูกค๎าทุกทํานต๎องผํานการตรวจคนเข๎าเมืองด๎วยตัวของทํานเอง 

ทางหัวหน๎าทัวร์และมัคคุเทศก์ไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือใดๆ ได๎ท้ังสิ้น 

 3.2 เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํ

อาจเรียกร๎องคําบริการและเงินคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

หนงัสอืเดนิทาง

และวซีา่ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นการเดนิทาง 

 ประเทศทีค่ณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทนวาง

แผนการทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ  USD  ซึง่สามารถทํารายการผา่น

บัตรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกับบัตร Sea Pass card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 

บาท หากมคีวามจําเป็นทีจ่ะใชจ้า่ยมากกวา่นีต้อ้งแจง้และสําแดงกับเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทัง้ขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้า่ยบนเรอืตอ้งนําเงนิสดขัน้ตํา่ 150 USD 

(รายละเอยีดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืสําราญ) โดยวนักอ่นเรอื

จะเทยีบทา่วนัสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและทํารายการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ือ้ประกันการเดนิทาง 

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

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นีอ้าจมกีาร

เปลีย่นแปลงในแตล่ะวนั ตามเขตน่านน้ําแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้าก

หนังสอืพมิพป์ระจําวนับนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ USD   อัตราเทยีบ 31.95 บาท ตอ่ 1 USD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วนัที ่วันที ่18 เม.ย. 62 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 

หากทา่นใชบ้ตัรเครดติในการชําระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทัีง้กระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง้แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรปู  

(แนะนําใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 

  ลอ่งเรอืส ำรำญ  
 

https://www.accuweather.com/


 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ

เวลาเป็นไปตามทีเ่รอืกําหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวนั เย็น คํา่จนถงึดกึ

ใหบ้รกิาร สบัเปลีย่นกันตามมือ้อาหารตลอดทัง้วนั หรอืมือ้อาหารเย็นทา่นอาจเลอืก

รับประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอาหารหลักทีจ่ะมรีะบไุวใ้น Sea Pass card ของทกุ

ทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์ับการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั 

ทา่นทีท่านอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการ

แสดงรอบหลัง 

** คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิม่เตมิบนเรอื

สําราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืกําหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

 เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนือ่งจากวนัแรกทีทํ่าการเช็คอนิหนังสอืเดนิทาง

ตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์การลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง ประกันอบุัตเิหต ุ

 ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจํ่าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 

 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตา, แวน่กันแดด, รม่, หมวก, ครมีกันแดด และเสือ้คลมุกันหนาว เนือ่งจากบนเรอื

อาจมลีมแรง 

 ยาประจําตัว ทีม่รีายละเอยีดกํากับ 

 อปกุรณ์อาบน้ํา ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ํารอง 

 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  

 ชดุวา่ยน้ํา 

สิง่ทีไ่มอ่นญุาต

ใหน้ าข ึน้และลง

เรอื 

 ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกันกับเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

 ตัวสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน้ 

 เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว ์

 อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 



 

เครือ่งแตง่กาย  การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวนัและทีท่า่เรอืเพือ่

รว่มโปรแกรมทรปิกับทางเรอืทีไ่ดทํ้ารายการจองไว ้

 หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการ

เชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความรว่มมอื

ทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึง่ทางการได ้

 หากเป็นเสน้ทางทีล่อ่งเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวีนักัปตันไนทห์รอืกาลา่ไนท ์เชญิทกุ

ทา่นใหเ้ขา้ร่วมงานแนะนําใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธูและเน็คไท 

 

  



 

 
 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทา่นจะไดรั้บ Sea Pass 

Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

       

 

 

2. นําสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอื

กระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกับการเดนิทางออก 

โดยสารเครือ่งบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวนัเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์หอ้งพัก

ทา่นรดูกับเครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปินี้ ของเรอืสําราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืสําราญ กรณุาศกึษา

จดุซอ้มอพยพหนภัียฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภัีย หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดัง

ขึน้ ใหไ้ปตามจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไว ้

ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชําระคา่ใชจ้า่ย ที ่Reception เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอด

คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีชําระบัตรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืกําหนด** 

2. กอ่นวนัสดุทา้ยทีเ่รอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลา

ทีรั่บหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Guest Service 



 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอื
จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกับเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเช็คราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กับเจา้หนา้ทีบ่นเรอื 
(สญัญาณบางพืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 

  
กรณีทีท่า่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม

ประเทศทีเ่ดนิทาง โดยวนัปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวนัทีเ่รอืลอ่ง

น่านน้ําสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนีไ้ด ้
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