
 

 

Spectrum of the Seas 

ฮ่องกง-เว้/ดานัง-นาตรัง-ฮ่องกง 

6 วัน 5 คืน : 09 - 14 มกราคม 2563 

 

 

 



 

 

     

 

วนัที ่1 ตอ้นรบัสู ่ประเทศฮอ่งกง (ทา่เรอื ไคต ัก๊) 

 
14.30 น. เชค็อนิทีท่า่เรอืไคตั๊ก ประเทศฮอ่งกง 

 
17.00 น เรอืล่องออกจากท่าเรอืไคตั๊ก ประเทศฮ่อกง การเดนิทางจาก

สนามบนิฮ่องกงไปที่ท่าเรือไคตั๊ ก สามารถเดนิทางดว้ยTaxi,
จากสนามบนิใชเ้วลาประมาณ45นาที ค่าใชจ้่ายประมาณ 240 
HKD (กรุณามาถงึท่าเรือเพือ่เช็คอนิขึน้เรือก่อนอย่างนอ้ย 3 
ชั่วโมง) ทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมการซอ้มระบบรักษาความ
ปลอดภัยของท่าเรือตามกฎของการ ล่องเรือสากล 1 ชั่วโมง
ก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทาน
อาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลัก จากทีโ่ชวอ์ยู่บนบัตร Seapass 
Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่หอ้งอาหาร บุฟเฟ่ห ์
นานาชาต ิไดต้ามอัธยาศัย หลังจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชว์
หลัก (ท่านทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งทําการจองรอบโต๊ะที่Box Office) และดนตรสีดตามบารต์่าง ๆทั่วทัง้ลําเรอื และ
พักผอ่นตามอธัยาศัย (หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน้ําสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่น
ของคาสโินอกีดว้ย) 

 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ต ัง้อยูท่ ีช่ ัน้ 3 - 4 ของเรอื 

** 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 ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 11 

 
 

 
 
 



 

 

 

  
 

วนัที ่2 ลอ่งนา่นนํา้สากล 

 

เชา้,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารทีท่างเรอืไดจ้ัดใหไ้ว ้

 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ต ัง้อยูท่ ีช่ ัน้ 3 - 4 ของเรอื 

** 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 ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 11 

                     
 ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจั่ดขึน้ตัง้แต่เชา้จรดคํ่า ไมว่่า

จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบุฟเฟต์, คาสโินที่จัดเครื่องเล่นไวพ้รอ้ม
สําหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน้ํากลางแจง้ขนาดใหญ่ แช่

สระจากชุชี,่ สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถเลน่เครือ่งเลน่ไมว่า่จะเป็น North Star, 
Ripcore Ifly, Flow Rider, และอืน่ๆได ้

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

  

วนัที ่3 ทา่เรอืชานเม ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม 

 
เชา้ ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ต ัง้อยูท่ ีช่ ัน้ 3 - 4 ของเรอื 

** 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 ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 11 

 

07.00 น. เรอืจอดเทยีบท่าทีช่านเม ่เมอืงดานัง ประเทศเวยีดนาม ดานัง หรอื ด่าหนัง เป็นเมอืงท่าสําคัญของเวยีดนาม

กลางตอนใต ้ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลจนีใต ้จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเวยีดนาม เว ้เป็นเมอืง

เอกของจังหวัดเถือ่เทยีน-เว ้ประเทศเวยีดนาม และเคยเป็นเมอืงหลวงเก่าในสมัยราชวงศเ์หงยีนช่วงปีพ.ศ. 

2345-2488 มชีือ่เสยีงจากโบราณสถานทีม่อียูท่ั่วเมอืง จํานวนประชากรอยูท่ีป่ระมาณ 340,000 คน สําหรับทา่น

ทีทํ่าการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวก

เดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั่วโมง ณ บรเิวณท่าเรอืจะมบีรกิารแท๊กซี ่จาก

ทา่เรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอด

ทัง้วันโดยสามารถดไูดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของทา่น 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    
17.00 น. เรอืออกจากทา่เรอืชานเม ่เมอืงดานัง ประเทศเวยีดนาม 

 

วนัที ่4 เมอืงนาตรงั ประเทศเวยีดนาม 

 
เชา้ ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ต ัง้อยูท่ ีช่ ัน้ 3 - 4 ของเรอื 

** 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 ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 11 

 

09.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ท่าเรอืนาตรัง ประเทศเวยีดนาม โดยเมอืงนี้เป็นอกีสถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงเป็นเมอืงตากอากาศตดิ

ชายทะเลแห่งหนึง่ในเวยีดนามที ่มสีถานพักตากอากาศตดิอันดับ 1 ใน 12 สถานพักตากอากาศรมิหาดทีห่รู

ทีส่ดุในโลก และถงึแมว้า่ นาตรัง จะมชีือ่เสยีงมากในเรือ่งของการเป็นเมอืงท่องเทีย่วชายทะเลทีส่วยงามเป็นที่

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลก แตส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ นอกจากชายทะเล ก็มทีีน่่าสนใจไมน่อ้ยเชน่กนั 

 

 
 

18.00 น. เรอืออกจากทา่เรอืชานเม ่เมอืงนาตรัง ประเทศเวยีดนาม 

 

 

 



 

 

 

วนัที ่5 ลอ่งนา่นนํา้สากล 

 

เชา้,กลางวนั,เย็น    รับประทานอาหารทีท่างเรอืไดจ้ดัใหไ้ว ้

 
 ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจั่ดขึน้ตัง้แต่เชา้จรดคํ่า ไมว่่า

จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบุฟเฟต์, คาสโินที่จัดเครื่องเล่นไวพ้รอ้ม
สําหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน้ํากลางแจง้ขนาดใหญ่ แช่

สระจากชุชี,่ สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถเลน่เครือ่งเลน่ไมว่า่จะเป็น North Star, 
Ripcore Ifly, Flow Rider, และอืน่ๆได ้

 

 

**เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

ชว่งคํา่ เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้่านในหอ้งพักของท่าน ใหท้่านนํากระเป๋าเดนิทางของท่าน
วางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานนําลงไปทีท่า่เรอืในวันรุง่ขึน้ (สิง่ของทีท่่านจําเป็นตอ้งใชร้ะหว่างวันใหท้่านแยก
ใสใ่นกระเป๋าถอื) ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเอง ไม่ จํ า เ ป็ นต ้อ งว างไว ้ที่ห น ้า
หอ้งพัก 

 

วนัที ่6 กลบัสู ่ประเทศฮอ่งกง (ทา่เรอืไคต ัก๊) 
 

เชา้ ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ต ัง้อยูท่ ีช่ ัน้ 3 - 4 ของเรอื 

** 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 ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 11 



 

 

 
07.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืทา่เรอืไคตั๊ก ประเทศฮอ่งกง หลังจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และรับกระเป๋าเดนิทางของทา่น หลังจากนัน้ เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 
 

ราคาหอ้งพกัแบบตา่ง ๆ : 

ชนิดห้องพัก ราคาท่านที่1-2 ราคาพักเดี่ยว 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 25,500.- 53,300.- 

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 27,000.- 57,000.- 

ห้องพักแบบมีระเบียง 28,800.- 58,000.- 

ตรวจสอบหอ้งพกักบัเจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการจอง หอ้งมจีํานวนจาํกดั 

 

 

 INTERIOR STATEROOM                       OCEANVIEW STATEROOM 

 

BALCONY STATEROOM 

เงือ่นไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจํานวนหอ้งวา่งบนเรอื 

 



 

 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. สําหรับเด็กอายตํุา่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วให ้

เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 5 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชาํระเงนิ) 

2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ 

3. คา่ภาษีทา่เรอื,ภาษีเรอื 

4. คา่ทปิ บนเรอื 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

2. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ  

7. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิฮอ่งกง - ทา่เรอื – สนามบนิฮอ่งกง 

8. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร

คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

2. การชําระคา่บรกิาร 

2.1 กรณุาชําระเต็มจํานวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจํานวนจํากดั 

3. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารชําระเงนิ 

3.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าหอ้ง

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

3.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศท่องเที่ยวโดยผดิกฎหมายและ

ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้

เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 



 

 

3.4 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

หนงัสอืเดนิทางและ

วซีา่ 

 ตรวจสอบใหแ้นใ่จหนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นการเดนิทาง 

 ประเทศทีค่ณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตวัแทนวาง

แผนการทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทางทกุคร ัง้ 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ  USD  ซึง่สามารถทํารายการผา่นบตัร

เครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับตัร Sea Pass card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจกัรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 บาท 

หากมคีวามจําเป็นทีจ่ะใชจ้า่ยมากกวา่นีต้อ้งแจง้และสําแดงกบัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ขา

เขา้และขาออก โดยการใชจ้า่ยบนเรอืตอ้งนําเงนิสดขัน้ตํา่ 150 USD (รายละเอยีดอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืสําราญ) โดยวนักอ่นเรอืจะเทยีบทา่วันสดุทา้ย ตอ้ง

ตรวจสอบและทํารายการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ือ้ประกนัการเดนิทาง 

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

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงใน

แตล่ะวัน ตามเขตน่านน้ําแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสอืพมิพป์ระจําวันบนเรอื 

หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ USD   อตัราเทยีบ 31.00 บาท ตอ่ 1 USD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วันที ่วันที ่12 พ.ย. 62 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 

หากทา่นใชบ้ตัรเครดติในการชําระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

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

(แนะนําใหเ้ตรยีมหวัแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและเวลาเป็นไป

ตามทีเ่รอืกําหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวัน เย็น คํ่าจนถงึดกึใหบ้รกิาร สบัเปลีย่นกนัตาม

มือ้อาหารตลอดทัง้วัน หรอืมือ้อาหารเย็นทา่นอาจเลอืกรับประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอาหาร

หลกัทีจ่ะมรีะบไุวใ้น Sea Pass card ของทกุทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์บัการ

ชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ทา่นทีท่านอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และ

ทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 

** คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิม่เตมิบนเรอืสําราญ 

คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืกําหนด 

 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 

  ลอ่งเรอืส ำรำญ  
 

https://www.accuweather.com/


 

 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนงัสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

 เตรยีมสําเนาหนงัสอืเดนิทาง 2 ชุด เนือ่งจากวนัแรกทีท่าํการเช็คอนิหนงัสอืเดนิทาง

ตวัจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ต ัว๋ลอ่งเรอื 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์การลงเรอื 

 เงนิสด/ บตัรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกนัการเดนิทาง ประกนัอบุตัเิหต ุ

 ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจ่ําเป็น 

 ยารกัษาโรค ยาประจําตวั 

 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตา, แวน่กนัแดด, รม่, หมวก, ครมีกนัแดด และเสือ้คลมุกนัหนาว เนือ่งจากบนเรอือาจมี

ลมแรง 

 ยาประจําตวั ทีม่รีายละเอยีดกํากบั 

 อปกุรณ์อาบน้ํา ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีช่ารจ์แบตเตอรีสํ่ารอง 

 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตวั  

 ชดุวา่ยน้ํา 

สิง่ทีไ่มอ่นญุาตให้

นําขึน้และลงเรอื 

 ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

 ตัวสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน้ 

 เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว ์

 อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย  การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตวัไดต้ามสบายในชว่งกลางวันและทีท่า่เรอืเพือ่รว่ม

โปรแกรมทรปิกบัทางเรอืทีไ่ดทํ้ารายการจองไว ้

 หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํ่าทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการเชญิทาน

อาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรอืจงึขอความร่วมมอืทา่นแตง่กายแบบ   

smart casual หรอืกึง่ทางการได ้

 หากเป็นเสน้ทางทีล่อ่งเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวีันกปัตันไนทห์รอืกาลา่ไนท ์เชญิทกุทา่นให ้

เขา้รว่มงานแนะนําใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธูและเน็คไท 

 
ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืสําราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะไดรั้บ Sea Pass Card ทีจ่ะ

ใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

       

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Guest Service 



 

 

 

 

2. นําสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิป้าย   Luggage Tag 

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตวัของทกุทา่น หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอืกระเป่าขึน้ไปเองกส็ามารถ

ทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการเดนิทางออก โดยสาร

เครือ่งบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเกบ็พาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์หอ้งพักทา่นรดู

กบัเครือ่งบนัทกึ เพือ่ยนืยนัวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินี ้ของเรอืสําราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืสําราญ กรณุาศกึษาจดุซอ้ม

อพยพหนภียัฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลังประตหูอ้งพกัของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภียั หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดังขึน้ ใหไ้ป

ตามจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีบัผูพั้กในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แต่

กรณีไป 

 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชําระคา่ใชจ้า่ย ที ่Reception เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอดคา่ใชจ้า่ยที่

ใชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ 

**กรณีชําระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืกําหนด** 

2. กอ่นวันสดุทา้ยทีเ่รอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลาทีรั่บ

หนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอืจะม ีWIFI 
แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อตัราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกบัเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเชค็ราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กบัเจา้หนา้ทีบ่นเรอื (สญัญาณบาง
พืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 



 

 

 

  
กรณีทีท่า่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศที่

เดนิทาง โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวันทีเ่รอืลอ่งน่านน้ําสากลจะไม่
สามารถใชง้านในลักษณะนีไ้ด ้

 




