Voyager of the Seas
4 วัน 3 คืน : สิงคโปร์-ปีนัง-สิงคโปร์
21 – 24 มิถุนายน 2562

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - ต๎อนรับสูํ ประเทศสิงคโปร์ (ทําเรือ มารีนํา เบย์ ครูสเซนเตอร์)

03.00 น.

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

วันเดินทาง

จุดหมายปลายทาง

โดยเทีย่ วบิน

เวลาออกเดินทาง

เวลาถึงทีห่ มาย

ตามพีเรียดที่เลือก

BKK - SIN

TG403

08.00

11.15

*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
ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองจากนั้นขึ้นสูํเรือสําราญ

16.10 น.

เรือลํองออกจากทําเรือมารีนํา เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์
(ทํานควรมาถึงทําเรือเพื่อเช็คอินเข๎าเรือกํอนอยํางน๎อย 1 ชั่วโมง)
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947

** ห๎องอาหาร Sapphire
** ห๎องอาหาร Wind Jammer
** Café Promenade

ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ
ห๎องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยูํ บนชั้น 11 ของเรือสําราญ
เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเลํนและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยูทํ ี่ชั้น 3

วันที่ 0

ปีนัง, ประเทศมาเลเซีย

เช๎า และ กลางวัน ทํานสามารถรับประทานอาหารอยํางอิสระได๎ตามห๎องอาหารที่เรือเตรียมไว๎ให๎ ดังนี้
** ห๎องอาหาร Sapphire
** ห๎องอาหาร Wind Jammer
** Café Promenade

ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ
ห๎องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยูํ บนชั้น 11 ของเรือสําราญ
เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเลํนและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 3

ทุกทํานสามารถได๎รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอยํางเต็มที่ได๎จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแตํเช๎าจรดค่ํา ไมํวําจะเป็นกิจกรรม
การออกกําลังกายตอนเช๎า, อาหารเช๎าที่ห๎องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเลํนไว๎พร๎อมสําหรับผู๎ที่ต๎องการเสี่ยงโชค, หรือ
ทํานที่ต๎องการพักผํอนสามารถใช๎เวลาบริเวณสระน้ํากลางแจ๎งขนาดใหญํ แชํสระจากุชชี่, สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบ
กิจกรรมนําตื่นเต๎นสามารถเลํนเครื่องเลํนไมํวําจะเป็นFlow Rider, Ice Skate และอื่นๆได๎

14.30 น.

01.00 น.

"ปีนัง" เป็นหนึ่งใน 11 รัฐ ที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย เดิมชาวมาเลย์รุํนแรกเรียกวํา ปูเลาวาซาตู หรือเกาะเดี่ยว ตํอมา
พบในแผนที่เดินเรือ เรียกวํา ปูเลาปีนัง หรือเกาะหมาก ตํอมาอังกฤษเรียกวํา เกาะพรินซ์ออฟเวลส์จอร์จทาวน์ (George
Town) เมืองหลวงของปีนัง เป็นเมืองแหํงมรดกโลกพร๎อมกับเมืองมะละกา ด๎วยวัฒนธรรมของยุคอาณานิคมอังกฤษไว๎ตั้งแตํ
ปลายศตวรรษที่ 18 จึงทําให๎ปีนังยังคงมีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกจนถึงปัจุบันให๎เราได๎เห็น

สําหรับทํานที่ต๎องการจองทัวร์บนฝั่งกับ ทางเรือ shore excursions พนักงานจะแจ๎งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบน
เรือ สํวนทํานที่สะดวกเดินทางทํองเที่ยวเองสามารถลงจากเรือ หลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณทําเรือ กรุณากลับถึง
เรือกํอน 1 ชม
เรือออกจากเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 3

ลํองนํานน้าํ สากล

เช๎า,กลางวัน,เย็น รับประทานอาหารที่ทางเรือได๎จัดให๎ไว๎
** ห๎องอาหาร Sapphire
** ห๎องอาหาร Wind Jammer
** Café Promenade

ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ
ห๎องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยูํ บนชั้น 11 ของเรือสําราญ
เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเลํนและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 3

ทุกทํานสามารถได๎รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอยํางเต็มที่ได๎จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแตํเช๎าจรดค่ํา ไมํวําจะเป็นกิจกรรม
การออกกําลังกายตอนเช๎า, อาหารเช๎าที่ห๎องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเลํนไว๎พร๎อมสําหรับผู๎ที่ต๎องการเสี่ยงโชค, หรือ
ทํานที่ต๎องการพักผํอนสามารถใช๎เวลาบริเวณสระน้ํากลางแจ๎งขนาดใหญํ แชํสระจากุชชี่, สําหรับครอบครัว

หรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมนําตื่นเต๎น
สามารถเลํนเครื่องเลํนไมํวําจะเป็น Flow
Rider, Ice Skate และอื่นๆได๎
เรือจะมีใบแจ๎ง สถานที่และเวลาที่ห๎องพัก
ของทํานเพื่อให๎ทํา นรับหนัง สือ เดินทาง
คืน
ชํ ว งค่ํ า
เรื อ จะมี แ ท๏ ก กระเป๋ า และ
กําหนดการลงจากเรือให๎ทํานในห๎องพัก
ของทําน ให๎ทํานนํากระเป๋าเดินทางของ
ทํา นวางไว๎หน๎าห๎ องเพื่อให๎พนัก งานนํา
ลงไปที่ทําเรือในวันรุํงขึ้น (สิ่งของที่ทําน
จําเป็นต๎องใช๎ระหวํางวันให๎ทํานแยกใสํใน
กระเป๋าถือ)** ถ๎าทํานใดมีความประสงค์
จะถือกระเป๋าเดินทางลงด๎วยตนเองไมํจําเป็นต๎องวางไว๎ที่หน๎าห๎องพัก **

วันที่ 4

เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์

เช๎า

ทํานสามารถรับประทานอาหารอยํางอิสระได๎ตามห๎องอาหารที่เรือเตรียม ไว๎ให๎ ดังนี้

** ห๎องอาหาร Sapphire
** ห๎องอาหาร Wind Jammer
08.00 น.

09.00 น.

10.00 น.

ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 3 ของเรือ
ห๎องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยูํ บนชั้น 11 ของเรือสําราญ

เรือเทียบทํา ณ ทําเรือมารีนําเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกทํานลงจากเรือจะผําน พิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและ
รับกระเป๋าเดินทางของทํานด๎านลําง
**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของทํานกํอนออกจากทําเรือ**
จัดรถรับจากทําเรือเดินทางสูํ Merlion Park เมอร์ไลออน รูปปั้นกึ่งสิงโตกึ่งปลาที่เป็นสัญลักษณ์นี้ ตั้งอยูํริมแมํน้ําสิงคโปร์ ณ
เมอร์ไลออน พาร์ค (Merlion Park)

อิสระช๎อปปิ้งและมื้ออาหาร ถนน Orchard – สวรรค์ของนักช๎อปทุกคน ถนนออร์ชาร์ด ถนนสายช๎อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
เอเชีย และมีร๎านเสื้อผ๎าแฟชั่นยอดนิยม ร๎านขายสินค๎าเฉพาะทาง และผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์อื่นๆ อีกมากมาย

ได๎เวลาอันสมควรนําทุกทํานเดินทางสูํสนามบินชางงี โดยสายการบินไทย
วันเดินทาง
ตามพีเรียดที่เลือก

จุดหมายปลายทาง
SIN - BKK

โดยเที่ยวบิน
TG410

เวลาออกเดินทาง
20.50

เวลาถึงที่หมาย
22.00

เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ราคาห๎องพักแบบตําง ๆ :
ชนิดห๎องพัก
ห๎องพัก 0 ทํานราคาตํอทําน (ราคาพิเศษ)
ห๎ อ งพั ก แบบไมํ มี 00,900
หน๎าตําง
ตรวจสอบห๎องพักกับเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งกํอนทําการจองห๎องมีจํานวนจํากัด

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเต็มจํานวนทันที หลังจากได๎รับการยืนยันห๎องพัก
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแล๎ว เก็บคําใช๎จํายเต็ม 100% ไมํวํากรณีใดๆก็ตาม
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับระยะเวลาในการจองและจํานวนห๎องวํางบนเรือ
หมายเหตุ
1. สําหรับผู๎มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไมํอนุญาตให๎ขึ้นเรือ
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวํา 6 เดือน ไมํอนุญาตให๎ขึ้นเรือ
3.
ลู ก ค๎ า ต๎ อ งเตรี ย มพาสปอร์ ต มา ณ วั น เดิ น ทางทุ ก ครั้ ง และต๎ อ งมี อ ายุ ม ากวํ า 180

วั น นั บ จากวั น เดิ น ทางกลั บ

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ห๎องพักบนเรือสําราญ 1 คืน (ตามแบบห๎องพักที่ทํานได๎ทําการชําระเงิน)
อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว๎นห๎องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ
คําภาษีเชื้อเพลิง
คําตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ สายการบินไทย
คํารถรับสํงจาก สนามบินสิงคโปร์ - ทําเรือ – สนามบินสิงคโปร์
โปรแกรมซิตี้ทัวร์ ที่ประเทศสิงคโปร์ รายการเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด
หัวหน๎าทัวร์เดินทางพร๎อมคณะจากประเทศไทย

อัตราคําบริการนี้ไมํรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาหารพิเศษที่ทํานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
คําแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญ / คํา WIFI
คําภาษีทําเรือ, คําภาษีเรือ, คําทิปบนเรือ 4,000 บาท
ทิปไกด์และคนขับรถที่ประเทศสิงคโปร์ 300 บาท ชําระวันแรกที่สนามบิน
คําทําหนังสือเดินทาง, คําวีซําสําหรับชาวตํางชาติ
คําใช๎จํายสํวนตัวอื่นๆ เชํน คําซักรีด คําโทรศัพท์ คําเครื่องดื่ม ฯลฯ
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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ 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 ไมํสนับสนุนให๎ลูกค๎าเดินทางเข๎าประเทศทํองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการ
ผํานการตรวจคนเข๎าเมือง ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของเจ๎าหน๎าที่เทํานั้น ลูกค๎าทุกทํานต๎องผํานการตรวจคนเข๎าเมืองด๎วยตัวของทํานเอง
ทางหัวหน๎าทัวร์และมัคคุเทศก์ไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือใดๆ ได๎ทั้งสิ้น
3.2 เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํ
อาจเรียกร๎องคําบริการและเงินคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ใบเตรียมต ัวการเดินทาง
ล่องเรือสำรำญ
ื เดินทาง
หน ังสอ
่
และวีซา
บ ัตรเดรคิต
เงินสด

ื เดินทางต ้องมีอายุเหลืออย่างน ้อย 180 วันก่อนการเดินทาง
ตรวจสอบให ้แน่ใจหนั งสอ
ประเทศทีค
่ ณ
ุ จะเดินทางอาจต ้องทําวีซา่ เพือ
่ เข ้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวาง
แผนการท่องเทีย
่ วของคุณก่อนเดินทางทุกครัง้
การใชจ่้ ายบนเรือสาํ ราญสว่ นใหญ่ใชจ่้ ายเป็ นเงินสกุล USD ซงึ่ สามารถทํารายการผ่าน
ื่ มกับบัตร Sea Pass card ก่อนเดินทางได ้
บัตรเครดิตทีไ่ ด ้ลงทะเบียนเชอ



ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให ้ท่านนํ าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000
บาท หากมีความจําเป็ นทีจ
่ ะใชจ่้ ายมากกว่านีต
้ ้องแจ ้งและสําแดงกับเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้า
เมืองทัง้ ขาเข ้าและขาออก โดยการใชจ่้ ายบนเรือต ้องนํ าเงินสดขัน
้ ตํา่ 150 USD
้
(รายละเอียดอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามเสนทางและแบรนด์
เรือสาํ ราญ) โดยวันก่อนเรือ

ประก ันภ ัย

ิ้
จะเทียบท่าวันสุดท ้าย ต ้องตรวจสอบและทํารายการทัง้ หมดให ้เสร็จสน
ื้ ประกันการเดินทาง
แนะนํ าให ้ซอ

อุณหภูม ิ

สามารถตรวจสอบได ้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง

เวลาท้องถิน
่

้
เวลาบนเรือสําราญจะใชเวลาท
้องถิน
่ จากท่าเรือเมืองแรกทีเ่ ดินทาง ทัง้ นีอ
้ าจมีการ
เปลีย
่ นแปลงในแต่ละวัน ตามเขตน่านนํ้ าแต่ละประเทศ ซงึ่ สามารถตรวจสอบได ้จาก
ื พิมพ์ประจําวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ
หนั งสอ
้ ลเงิน USD อัตราเทียบ 31.95 บาท ต่อ 1 USD
บนเรือสาํ ราญ สว่ นใหญ่ใชสกุ

สกุลเงิน

*ตรวจสอบ ณ เมือ
่ วันที่ วันที่ 18 เม.ย. 62 : อ ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate
หากท่านใช ้บัตรเครดิตในการชําระค่าสินค ้า อัตราแลกเปลีย
่ นของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ

กระแสไฟฟ้า

มีทัง้ กระแสไฟฟ้ าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ทัง้ แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป
(แนะนํ าให ้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด ้วย)

ภาษา

้
บนเรือสําราญใชภาษาอั
งกฤษเป็ นภาษาสากล

อาหาร

สงิ่ ทีต
่ อ
้ งเตรียม

ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได ้ทีห
่ ้องอาหารบุฟเฟ่ นานาชาติ รายการอาหารและ
เวลาเป็ นไปตามทีเ่ รือกําหนด โดยจะมีอาหารทัง้ มือ
้ เชา้ กลางวัน เย็น คํา่ จนถึงดึก
ั เปลีย
ให ้บริการ สบ
่ นกันตามมือ
้ อาหารตลอดทัง้ วัน หรือมือ
้ อาหารเย็นท่านอาจเลือก
รับประทานอาหารมือ
้ เย็นได ้ทีห
่ ้องอาหารหลักทีจ
่ ะมีระบุไว ้ใน Sea Pass card ของทุก
ั พันธ์กับการชมการแสดง ณ ห ้องโรงละครหลัก
ท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสม
ท่านทีท
่ านอาหารรอบแรกจะได ้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการ
แสดงรอบหลัง
** ค่าใชจ่้ ายเพิม
่ เติมในสว่ นของห ้องอาหารพิเศษทลูกค ้าต ้องทําการจองเพิม
่ เติมบนเรือ
สําราญ ค่าใชจ่้ ายเป็ นไปตามมือ
้ อาหารและราคาทีเ่ รือกําหนด
ื เดินทางทีม
 ทุกท่านต ้องเตรียมหนั งสอ
่ อ
ี ายุมากกว่า 6 เดือน
ื เดินทาง 2 ชุด เนือ
็ อินหนั งสอ
ื เดินทาง
 เตรียมสาํ เนาหนังสอ
่ งจากวันแรกทีท
่ ําการเชค
ตัวจริงของทุกท่านจะถูกเรียเก็บ สาํ รองเกิดกรณีฉุกเฉิน
 ตั๋วล่องเรือ








สงิ่ ทีค
่ วรเตรียม

ื้ คลุมกันหนาว เนือ
 แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสอ
่ งจากบนเรือ
อาจมีลมแรง








สงิ่ ทีไ่ ม่อนุญาต
้ และลง
ให้นาขึน
เรือ

ั ภาระ Luggage Tag
ป้ ายติดกระเป๋ าสม
แบบฟอร์มการลงเรือ
เงินสด/ บัตรเครดิต
กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัตเิ หตุ
ของมีคา่ / อุปกรณ์ทจ
ี่ ําเป็ น
ยารักษาโรค ยาประจําตัว
ทิปบนเรือ หากไม่ได ้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย








ยาประจําตัว ทีม
่ รี ายละเอียดกํากับ
อปุกรณ์อาบนํ้ า ของใชส้ ว่ นตัว
Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์
่ กล ้องถ่ายรูป และ memory card, ทีช
ปกรณ์อเิ ล็คทรอนิค เชน
่ าร์จแบตเตอรีส
่ ํารอง
่ บาย
รองเท ้ากีฬา รองเท ้าสุภาพ รองเท ้าใสส
ื อ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครือ
หนั งสอ
่ งเล่นเพลงพกพาสว่ นตัว
ชุดว่ายนํ้ า
้
ใชมาตรการตามหลั
กเดียวกันกับเครือ
่ งบิน
ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ ร
่ ระเป๋ าพกพาเท่านัน
ตัวสํารองไฟ Power Bank ห ้ามโหลดลงกระเป๋ าใหญ่ ถือใสก
้
เครือ
่ งดืม
่ ทุกชนิดทัง้ ทีม
่ ี และไม่มแ
ี อลกอฮอล์
่ ผลไม ้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนือ
ั ว์
ของสด เชน
้ สต
อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสงิ่ ผิดกฏหมายทุกชนิด

เครือ
่ งแต่งกาย



การแต่งกายทัง้ ชายหญิงสามารถแต่งตัวได ้ตามสบายในชว่ งกลางวันและทีท
่ า่ เรือเพือ
่
ร่วมโปรแกรมทริปกับทางเรือทีไ่ ด ้ทํารายการจองไว ้



หากท่านจะเข ้ารับประทานอาหารคํา่ ทีห
่ ้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็ นการ
ิ ทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือ
เชญ
ท่านแต่งกายแบบ smart casual หรือกึง่ ทางการได ้
้
ิ ทุก
หากเป็ นเสนทางที
ล
่ อ
่ งเรือมากกว่า 5 คืน จะมีวน
ั กัปตันไนท์หรือกาล่าไนท์ เชญ
่ ธ
ท่านให ้เข ้าร่วมงานแนะนํ าให ้ผู ้หยิงสวมชุดราตรี ผู ้ชายใสส
ู และเน็ คไท



้ –ลง เรือสาราญ
ขนตอนการขึ
ั้
น
1. เดินทางถึงอาคารผู ้โดยสารท่าเรือแรก นํ าพาสปอร์ต เช็คอินได ้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได ้รับ Sea Pass
้
้ นเครดิตการ์ด แทนการขึน
Card ทีจ
่ ะใชแทนกุ
ญแจห ้องพัก ใชเป็
้ และลงเรือในท่าเรือถัดๆไป

หากกรณีการ์ดสูญ
หายกรุณาติดต่อแจ้ง
ทาง Guest Service

ั ภาระ(กระเป๋ าเดินทาง) ผ่านพิธก
่ เดียวกับการเดินทางทีส
2. นํ าสม
ี ารเอ็กซเรย์ เชน
่ นามบิน โดยติดป้ าย
Luggage Tag เพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าทีท
่ างเรือลําเลียงให ้ไปให ้ถึงห ้องสว่ นตัวของทุกท่าน หรือท่านทีส
่ ะดวกจะถือ
้
ั ภาระสูห
่ ้องพักของท่าน)
กระเป่ าขึน
้ ไปเองก็สามารถทําได ้ (อาจต ้องใชเวลาในการรอคอยในการลํ
าเลียงสม
่ เดียวกับการเดินทางออก
3. นํ าพาสปอร์ต สําเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง เชน
โดยสารเครือ
่ งบิน (กรณีถอ
ื พาสปอร์ตไทย ไม่ต ้องมีใบ ตม.ไทย)
4. เมือ
่ ถึงประตูเรือ เจ ้าหน ้าทีเ่ รือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว ้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร ้อมนํ าการ์ดห ้องพัก
ท่านรูดกับเครือ
่ งบันทึก เพือ
่ ยืนยันว่าท่านได ้เป็ นผู ้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสําราญ
ึ ษา
5. สามารถไปทีห
่ ้องพักของท่านได ้ทันที หรือจะให ้บริการห ้องอาหารบุฟเฟ่ ในทันทีทข
ี่ น
ึ้ เรือสําราญ กรุณาศก
้
จุดซอมอพยพหนี
ภัยฉุกเฉินทีอ
่ ยูด
่ ้านหลังประตูห ้องพักของท่าน
้
ั ญาณดัง
6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือทีร่ ะบุไว ้ จะมีการซอมอพยพหนี
ภัย หรือ Muster Drill จะมีสญ
ื้ ชูชพ
ี ทีม
ขึน
้ ให ้ไปตามจุดทีร่ ะบุไว ้ใน Cruise Card โดยเจ ้าหน ้าทีจ
่ ะแจ ้งให ้หยิบเสอ
่ พ
ี อดีกับผู ้พักในห ้องพักไว ้
ด ้วยหรือไม่แล ้วแต่กรณีไป

้ า่ ย และร ับพาสปอร์ตคืน
ขนตอนเคลี
ั้
ยร์คา่ ใชจ
1. คืนสุดท ้ายของการเดินทาง นํ าการ์ดห ้องพักของท่าน แจ ้งชําระค่าใชจ่้ าย ที่ Reception เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะแจ ้งยอด
้
ค่าใชจ่้ ายทีใ่ ชไปทั
ง้ หมด ท่านสามารถชําระเป็ นเงินสด หรือบัตรเครดิต
**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลีย
่ น ตามเงือ
่ นไขทีเ่ รือกําหนด**
2. ก่อนวันสุดท ้ายทีเ่ รือสําราญจะเทียบท่า จะแจ ้งรับพาสปอร์ตได ้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ ้งจุดและเวลา
ื เดินทางคืนแก่ทก
ทีร่ ับหนังสอ
ุ ท่าน

้ ริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใชจ
้ า่ ยด ังนี้
กรณีลก
ู ค้าต้องการใชบ
ั ญาณโทรศพ
ั ท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใชงานได
้
เมือ
่ เรือเริม
่ ล่องออกจากท่าเรือ สญ
้ ทางเรือ
ั ญาณกับเครือ
จะมี WIFI แบบ Satellite ให ้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครือ
่ ง ไม่สามารถแชร์สญ
่ งอืน
่ ได ้
ิ ธิอ
สงวนสท
์ ัตราค่าบริการอาจมีการเปลีย
่ นแปลง กรุณาเช็คราคาทีแ
่ น่นอนอีกครัง้ กับเจ ้าหน ้าทีบ
่ นเรือ
ั ญาณบางพืน
ั ญาณมากกว่าในห ้องพัก)
(สญ
้ ทีอ
่ าจไม่เสถียร สว่ นใหญ่บริเวณห ้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสญ

ิ ทีใ่ ห ้บริการสญ
ั ญาณอินเตอร์เน็ ตสามารถเลือกเปิ ดใชได
้ ้ตาม
กรณีทท
ี่ า่ นเลือกใช ้ Pocket wifi หรือซม
้
ประเทศทีเ่ ดินทาง โดยวันปกติเรือจะล่องใกล ้ชายฝั่ งซงึ่ สามารถใชงานได
้เป้ นบางชว่ งแต่หากเป็ นวันทีเ่ รือล่อง
้
น่านนํ้ าสากลจะไม่สามารถใชงานในลั
กษณะนีไ
้ ด้

