
 

 

 

 

 

 

 

ลอ่งเรอืส ำรำญทีท่นัสมยัทีส่ดุในโลก  
5 วนั 4 คนื: สงิคโปร-์พอรท์คลัง-ปีนัง-สงิคโปร ์

Code : QN04THU02WIN19 

ราคาเร่ิมตน้: 18,888.- 
 

 

    

 

16 - 20 มกรำคม 2563 



    

‘ 

 

เชำ้ เดนิทำงถงึสนำมบนิชำงง ีประเทศสงิคโปร ์เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1ชั่วโมง กรุณำปรับ
เวลำใหเ้ป็นเวลำทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในกำรนัดหมำย หลังจำกผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง เดนิทำง
สูท่ำ่เรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  เพือ่ท ำกำรเช็คอนิขึน้เรอื ท ำกำรตดิ Tags กระเป๋ำ
และโหลดสมัภำระของทกุทำ่นขึน้เรอืส ำรำญ ทกุทำ่นจะผำ่น จดุแสกนสมัภำระ จำกนัน้ ลกูคำ้น ำตั๋ว
เรอืเช็คอนิและรับ Sea pass card และผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงจำกนัน้ขึน้สูเ่รอืส ำรำญ 

 
16.30 น. เรอืลอ่งออกจำกทำ่เรอืมำรน่ีำ เบย ์ครสูเซนเตอร ์ประเทศสงิคโปร ์  

(ทำ่นควรมำถงึทำ่เรอืเพือ่เช็คอนิเขำ้เรอืกอ่นอยำ่งนอ้ย 3 ชัว่โมง)  
 
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 
 

 
 

** หอ้งอำหำร The Grande, 

Silk, Chic, American Icon 
หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Costal kitchen หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 ของเรอื Suite Only 

** หอ้งอำหำร Wind Jammer หอ้งอำหำรแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืส ำรำญ 

** Café Promenade เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 

** Sea plex Dog house เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 11 

 

วนัที ่1      ตอ้นรับสู ่ประเทศสงิคโปร ์(ทำ่เรอื มำรน่ีำ เบย ์ครสูเซนเตอร)์ 



 

    

  

  

 

 
เชำ้ และ กลำงวนั   ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดังนี ้

** หอ้งอำหำร The Grande, 

Silk, Chic, American Icon 
หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Costal kitchen หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 ของเรอื Suite Only 

** หอ้งอำหำร Wind Jammer หอ้งอำหำรแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืส ำรำญ 

** Café Promenade เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 

** Sea plex Dog house เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 11 

 
07.00 น. เรอืจอดเทยีบทำ่ทีท่ำ่เรอื พอรต์คลังประเทศมำเลเซยี ส ำหรับทำ่นทีท่ ำกำรจองทัวร ์

วนัที ่2        ทา่เรอื พอรต์คลงั ประเทศ มาเลเซยี 



  บนฝ่ังกับทำงเรอื พนักงำนจะแจง้เวลำจำกเรอืและสถำนทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทำ่นที ่
  สะดวกเดนิทำงทอ่งเทีย่วเองสำมำรถลงจำกเรอืหลังเวลำเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ 

  บรเิวณทำ่เรอื พอรต์คลังจะมบีรกิำร แท๊กซี ่จำกทำ่เรอืเขำ้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ทำ่น 
 ใดทีไ่มล่งจำกเรอืสำมำรถสนุกกับกจิกรรมตำ่งๆทีท่ำงเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนัโดย 
 สำมำรถดไูดจ้ำก Cruise Compass ตำรำงกจิกรรมทีท่ำ่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของ 
 ทำ่น 

  
พอรต์คลัง หรอื เปอลำบูฮันกลัง  มชีือ่เดมิวำ่ พอรต์สเวตเตนแฮม (อังกฤษ: Port Swettenham) 
เป็นเมืองและประตูหลักทำงทะเลสู่มำเลเซยี ยังเป็นท่ำเรือที่ใหญ่และคับคั่งที่สุดของประเทศ 
เศรษฐกจิของเมอืงเกีย่วขอ้งกับกจิกำรดำ้นทำ่เรอื ตัง้อยูห่ำ่งจำกเมอืงคลังทำงทศิตะวันตกเฉียงใต ้
6 กม. และหำ่งจำกกัวลำลัมเปอรท์ำงทศิตะวนัตกเฉียงใต ้38 กม. อยูใ่นรัฐเซอลำโงร ์

 

 

17.30 น. เรอืออกจำกพอรต์คลัง ประเทศมำเลเซยี 

 

 

เชำ้, กลำงวนั ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดังนี ้
 

** หอ้งอำหำร The Grande, 

Silk, Chic, American Icon 
หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Costal kitchen หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 ของเรอื Suite Only 

** หอ้งอำหำร Wind Jammer หอ้งอำหำรแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืส ำรำญ 

** Café Promenade เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 

วนัที ่3        เมอืงปีนงั, ประเทศมาเลเซยี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%8C


** Sea plex Dog house เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 11 

 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบทำ่ทีท่ำ่เรอื เมอืงปีนัง ประเทศมำเลเซยี ส ำหรับทำ่นทีท่ ำกำรจองทัวร ์บนฝ่ังกับทำง

เรอื พนักงำนจะแจง้เวลำจำกเรอืและสถำนทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทำ่นทีส่ะดวกเดนิทำงทอ่งเทีย่วเอง
สำมำรถลงจำกเรอืหลังเวลำเรอืจอด 1 ชั่วโมง  ณ บรเิวณท่ำเรอื จะมบีรกิำร แท๊กซี ่จำกท่ำเรอืเขำ้
ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ท่ำนใดที่ไม่ลงจำกเรือสำมำรถสนุกกับกจิกรรมต่ำงๆทีท่ำงเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วันโดย สำมำรถดูไดจ้ำก Cruise Compass ตำรำงกจิกรรมที่ท่ำนจะไดรั้บในแต่ละวันที่
หอ้งพักของทำ่น 

 
"ปีนัง" เป็นหนึง่ใน 13 รัฐ ทีป่ระกอบขึน้เป็นสหพันธรัฐมำเลเซยี เดมิชำวมำเลยร์ุน่แรกเรยีกวำ่ ปเูลำ 

     วำซำต ูหรอืเกำะเดีย่ว ตอ่มำพบในแผนทีเ่ดนิเรอื เรยีกวำ่ ปเูลำปีนัง หรอืเกำะหมำก ตอ่มำอังกฤษ 
  เรยีกวำ่เกำะพรนิซอ์อฟเวลสจ์อรจ์ทำวน ์(George Town) เมอืงหลวงของปีนัง เป็นเมอืงแหง่มรดก 
  โลกพรอ้มกับเมอืงมะละกำ ดว้ยวฒันธรรมของยคุอำณำนคิมอังกฤษไวต้ัง้แตป่ลำยศตวรรษที ่18 จงึ 
  ท ำใหปี้นังยังคงมกีลิน่อำยควำมเป็นตะวนัตกจนถงึปัจบุันใหเ้รำไดเ้ห็น 
 

  

ทกุทำ่นสำมำรถไดรั้บควำมสนุกสนำนและเพลนิเพลนิอยำ่งเต็มทีไ่ดจ้ำกกจิกรรมทีจั่ดขึน้ตัง้แตเ่ชำ้ 
จรดค ำ่ ไมว่ำ่จะเป็นกจิกรรมกำรออกก ำลังกำยตอนเชำ้, อำหำรเชำ้ทีห่อ้งอำหำรบฟุเฟต,์ คำสโินที่
จัดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส ำหรับผูท้ีต่อ้งกำรเสีย่งโชค, หรอืทำ่นทีต่อ้งกำรพักผอ่นสำมำรถใชเ้วลำ
บรเิวณสระน ้ำกลำงแจง้ขนำดใหญ ่แชส่ระจำกชุชี,่ ส ำหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่ำ
ตืน่เตน้สำมำรถ เลน่เครือ่งเลน่ไมว่ำ่จะเป็นNorth star, Ripcore Ifly, Flow Rider และอืน่ๆได ้

 

     
 

19.00 น. เรอืออกจำกเมอืงปีนัง, ประเทศมำเลเซยี 

 

 

เชำ้,กลำงวนั,เย็น   รับประทำนอำหำรทีท่ำงเรอืไดจั้ดใหไ้ว ้

วนัที ่4       ลอ่งนา่นน า้สากล   



** หอ้งอำหำร The Grande, 

Silk, Chic, American Icon 
หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Costal kitchen หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 ของเรอื Suite Only 

** หอ้งอำหำร Wind Jammer หอ้งอำหำรแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืส ำรำญ 

** Café Promenade เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 

** Sea plex Dog house เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 11 

 
ทกุทำ่นสำมำรถไดรั้บควำมสนุกสนำนและเพลนิเพลนิอยำ่งเต็มทีไ่ดจ้ำกกจิกรรมทีจั่ดขึน้ตัง้แตเ่ชำ้ 
จรดค ำ่ ไมว่ำ่จะเป็นกจิกรรมกำรออกก ำลังกำยตอนเชำ้, อำหำรเชำ้ทีห่อ้งอำหำรบฟุเฟต,์ คำสโินที่
จัดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส ำหรับผูท้ีต่อ้งกำรเสีย่งโชค, หรอืทำ่นทีต่อ้งกำรพักผอ่นสำมำรถใชเ้วลำ
บรเิวณสระน ้ำกลำงแจง้ขนำดใหญ ่แชส่ระจำกชุชี,่ ส ำหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่ำ
ตืน่เตน้สำมำรถ เลน่เครือ่งเลน่ไมว่ำ่จะเป็นNorth star, Ripcore Ifly, Flow Rider และอืน่ๆได ้

  

    
 

   
   

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

ชว่งค า่ เรอืจะมแีท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรอืใหท้ำ่นในหอ้งพักของทำ่น ใหท้ำ่นน ำกระเป๋ำ 
  เดนิทำงของทำ่นวำงไวห้นำ้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงำนน ำลงไปทีท่ำ่เรอืในวนัรุง่ข ึน้  (ส ิง่ของทีท่ำ่น 
  จ ำเป็นตอ้งใชร้ะหวำ่งวนัใหท้ำ่นแยกใสใ่นกระเป๋ำถอื)  ** ถำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะถอืกระเป๋ำ 
  เดนิทำงลงดว้ยตนเอง ไมจ่ ำเป็นตอ้งวำงไวท้ีห่นำ้หอ้งพัก ** 
 

  วนัที ่5        เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์



 

เชำ้  ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี ้

 

** หอ้งอำหำร The Grande, 

Silk, Chic, American Icon 
หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Costal kitchen หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 ของเรอื Suite Only 

** หอ้งอำหำร Wind Jammer หอ้งอำหำรแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 14 ของเรอืส ำรำญ 

** Café Promenade เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4  

** Café Two70 เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 5 

** Sea plex Dog house เป็นคำเฟ่ทีบ่รกิำรขนมทำนเลน่และเครือ่งดืม่ ชำกำแฟ ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 11 

 
08.00 น. เรอืเทยีบทำ่ ณ ทำ่เรอืมำรน่ีำเบย ์ครสูเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์หลังจำกทกุทำ่นลง 
  จำกเรอืจะผำ่น พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและรับกระเป๋ำเดนิทำงของทำ่นดำ้นลำ่ง 
   

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

รำคำหอ้งพักแบบตำ่ง ๆ : 

รำคำบำท / ทำ่น ทำ่นที ่1 ทำ่นที ่2 พักเดีย่ว
ทำ่นละ 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง 23,888 23,888 
 

43,888 
 

หอ้งพักแบบไมม่ี
หนำ้ตำ่ง 

18,888 18,888 33,888 

ตรวจสอบหอ้งพักกับเจำ้หนำ้ทีท่กุครัง้กอ่นท ำกำรจอง หอ้งมจี ำนวนจ ำกัด 

 
Balcony stateroom          Interior Stateroom 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบน

เรอื 



หมายเหต ุ

1. ส ำหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอำยคุรรภเ์กนิ 24 สปัดำห ์ไม่อนุญำตใหข้ึน้เรอื 

2. ส ำหรับเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 6 เดอืน ไม่อนุญำตใหข้ึน้เรอื 

2. ลกูคำ้ตอ้งเตรยีมพำสปอรต์มำ ณ วนัเดนิทำงทกุครัง้ และตอ้งมอีำยมุำกวำ่ 180 วนั นับจำกวนัเดนิทำงกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย ไม่วำ่กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของไทยไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออก

หรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุดุวสิยัทีท่ำง บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคมุได ้

เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, กำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมกำรทอ่งเทีย่วใหเ้หมำะสมตำมสภำพอำกำศ

และฤดกูำล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในกำรเดนิทำง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

7. ในโปรแกรมเวลำทีใ่ชใ้นกำรเทยีบทำ่เป็นเวลำไทย อำจมกีำรเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบกอ่นเดนิทำงอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส ำรำญ 4 คนื (ตำมแบบหอ้งพักทีท่ำ่นไดท้ ำกำรช ำระเงนิ) 
2. อำหำรบนเรอืส ำรำญ (ยกเวน้หอ้งอำหำรพเิศษ), กจิกรรมและควำมบนัเทงิบนเรอืส ำรำญ 

3. คำ่ภำษีทำ่เรอื 
4. คำ่ทปิส ์บนเรอื 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. อำหำรพเิศษทีท่ำ่นสัง่เพิม่เตมิกบัทำงเรอื 

2. คำ่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส ำรำญ / คำ่ WIFI 
3. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ สำยกำรบนิไทย 

4. คำ่รถรับสง่จำก สนำมบนิสงิคโปร ์- ทำ่เรอื – สนำมบนิสงิคโปร ์
5. โปรแกรมซติีท้ัวร ์ทีป่ระเทศสงิคโปร ์รำยกำรเป็นไปตำมทีบ่รษัิทก ำหนด 

6. คำ่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตำมเมอืงตำ่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

7. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, คำ่วซีำ่ส ำหรับชำวตำ่งชำต ิ
8. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์คำ่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 

1. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศหรอืตำ่งประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วำ่กรุ๊ปมกีำรคอนเฟิรม์

เดนิทำงกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

2. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

2.1 กรุณำช ำระเต็มจ ำนวนเนือ่งจำก รำคำโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ ำนวนจ ำกัด 

3. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรช ำระเงนิ 

3.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่

ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆ ทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น 

3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิำรณำเลือ่นกำรเดนิทำงของ

ทำ่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืได ้เชน่ คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ คำ่หอ้ง คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ตำมที่

สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถเดนิทำงได ้

3.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรเดนิทำง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส ำคัญ!! บรษัิท ท ำธรุกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมำยและในขัน้ตอนกำร

ผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ขึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่นัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตัวของทำ่นเอง 

ทำงหัวหนำ้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

3.4 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์

ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

 

 

หนงัสอืเดนิทาง

และวซีา่ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอือยำ่งนอ้ย 180 วนักอ่นกำร

เดนิทำง 

 ประเทศทีค่ณุจะเดนิทำงอำจตอ้งท ำวซีำ่เพือ่เขำ้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทน

วำงแผนกำรทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทำงทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ กำรใชจ้ำ่ยบนเรอืส ำรำญสว่นใหญใ่ชจ้ำ่ยเป็นเงนิสกลุ  USD  ซึง่สำมำรถท ำรำยกำรผำ่น

บัตรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกับบัตร Sea Pass card กอ่นเดนิทำงได ้

เงนิสด รำชอำณำจักรไทยอนุญำตใหท้ำ่นน ำเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทำ่นละ 50,000 

บำท หำกมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะใชจ้ำ่ยมำกกวำ่นีต้อ้งแจง้และส ำแดงกับเจำ้หนำ้ทีต่รวจคน

เขำ้เมอืงทัง้ขำเขำ้และขำออก โดยกำรใชจ้ำ่ยบนเรอืตอ้งน ำเงนิสดขัน้ต ำ่ 150 USD 

(รำยละเอยีดอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมเสน้ทำงและแบรนดเ์รอืส ำรำญ) โดยวนักอ่นเรอื

จะเทยีบทำ่วนัสดุทำ้ย ตอ้งตรวจสอบและท ำรำยกำรทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะน ำใหซ้ือ้ประกันกำรเดนิทำง 

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

เวลาทอ้งถิน่     เวลำบนเรอืส ำรำญจะใชเ้วลำทอ้งถิน่จำกทำ่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทำง ทัง้นีอ้ำจมกีำร

เปลีย่นแปลงในแตล่ะวนั ตำมเขตน่ำนน ้ำแตล่ะประเทศ ซึง่สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำก

หนังสอืพมิพป์ระจ ำวนับนเรอื หรอืประกำศจำกทำงเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืส ำรำญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ USD   อัตรำเทยีบ 31.95 บำท ตอ่ 1 USD 

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

หำกทำ่นใชบ้ตัรเครดติในกำรช ำระคำ่สนิคำ้ อตัรำแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวำ่ของธนำคำรปกต ิ

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

รปู  

(แนะน ำใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืส ำรำญใชภ้ำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล 

  อาหาร ทกุทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรไดท้ีห่อ้งอำหำรบฟุเฟ่นำนำชำต ิรำยกำรอำหำรและ

เวลำเป็นไปตำมทีเ่รอืก ำหนด โดยจะมอีำหำรทัง้มือ้เชำ้ กลำงวนั เย็น ค ำ่จนถงึดกึ

ใหบ้รกิำร สบัเปลีย่นกันตำมมือ้อำหำรตลอดทัง้วนั หรอืมือ้อำหำรเย็นทำ่นอำจเลอืก

รับประทำนอำหำรมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอำหำรหลักทีจ่ะมรีะบไุวใ้น Sea Pass card ของทกุ

ทำ่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์ับกำรชมกำรแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั 

ทำ่นทีท่ำนอำหำรรอบแรกจะไดช้มกำรแสดงรอบแรก และทำนอำหำรรอบสองชมกำร

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 

  ลอ่งเรอืส ำรำญ  
 

https://www.accuweather.com/


แสดงรอบหลัง 

** คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอำหำรพเิศษทลกูคำ้ตอ้งท ำกำรจองเพิม่เตมิบน

เรอืส ำรำญ คำ่ใชจ้ำ่ยเป็นไปตำมมือ้อำหำรและรำคำทีเ่รอืก ำหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทำ่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยมุำกกวำ่ 6 เดอืน 

 เตรยีมส ำเนำหนังสอืเดนิทำง 2 ชดุ เนือ่งจำกวนัแรกทีท่ ำกำรเช็คอนิหนังสอืเดนิทำง

ตัวจรงิของทกุทำ่นจะถกูเรยีเก็บ ส ำรองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ำยตดิกระเป๋ำสมัภำระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์กำรลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกันกำรเดนิทำง ประกันอบุัตเิหต ุ

 ของมคีำ่ / อปุกรณ์ทีจ่ ำเป็น 

 ยำรักษำโรค ยำประจ ำตัว 

 ทปิบนเรอื หำกไมไ่ดร้วมในคำ่แพ็คเกจแรกจำ่ย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตำ, แวน่กันแดด, รม่, หมวก, ครมีกันแดด และเสือ้คลมุกันหนำว เนือ่งจำกบน

เรอือำจมลีมแรง 

 ยำประจ ำตัว ทีม่รีำยละเอยีดก ำกับ 

 อปกุรณ์อำบน ้ำ ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สำยชำรท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถำ่ยรปู และ memory card, ทีช่ำรจ์แบตเตอรีส่ ำรอง 

 รองเทำ้กฬีำ รองเทำ้สภุำพ รองเทำ้ใสส่บำย 

 หนังสอือำ่นเลน่ระหวำ่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพำสว่นตัว  

 ชดุวำ่ยน ้ำ 

สิง่ทีไ่มอ่นญุาต

ใหน้ าข ึน้และลง

เรอื 

 ใชม้ำตรกำรตำมหลักเดยีวกันกับเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ควำมจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

 ตัวส ำรองไฟ Power Bank หำ้มโหลดลงกระเป๋ำใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋ำพกพำเทำ่นัน้ 

 เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพำะทเุรยีน และเงำะ) เนือ้สตัว ์

 อำวธุ ของมคีม สำรเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมำยทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย  กำรแตง่กำยทัง้ชำยหญงิสำมำรถแตง่ตัวไดต้ำมสบำยในชว่งกลำงวนัและทีท่ำ่เรอื

เพือ่รว่มโปรแกรมทรปิกับทำงเรอืทีไ่ดท้ ำรำยกำรจองไว ้

 หำกทำ่นจะเขำ้รับประทำนอำหำรค ำ่ทีห่อ้งอำหำรหลัก ตำมธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นกำร

เชญิทำนอำหำรเหมอืนไปรับประทำนอำหำรในภัตตำคำร ทำงเรอืจงึขอควำมรว่มมอื

ทำ่นแตง่กำยแบบ   smart casual หรอืกึง่ทำงกำรได ้

 หำกเป็นเสน้ทำงทีล่อ่งเรอืมำกกวำ่ 5 คนื จะมวีนักัปตันไนทห์รอืกำลำ่ไนท ์เชญิทกุ

ทำ่นใหเ้ขำ้ร่วมงำนแนะน ำใหผู้ห้ยงิสวมชดุรำตร ีผูช้ำยใสส่ธูและเน็คไท 

 

  



ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทำงถงึอำคำรผูโ้ดยสำรทำ่เรอืแรก น ำพำสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี ่เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทำ่นจะไดรั้บ Sea Pass 

Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติกำรด์ แทนกำรขึน้และลงเรอืในทำ่เรอืถัดๆไป  

       

 

 

2. น ำสมัภำระ(กระเป๋ำเดนิทำง) ผำ่นพธิกีำรเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับกำรเดนิทำงทีส่นำมบนิ โดยตดิป้ำย   

Luggage Tag เพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ทีท่ำงเรอืล ำเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทำ่น หรอืทำ่นทีส่ะดวกจะถอื

กระเป่ำขึน้ไปเองก็สำมำรถท ำได ้(อำจตอ้งใชเ้วลำในกำรรอคอยในกำรล ำเลยีงสมัภำระสูห่อ้งพักของทำ่น) 

3. น ำพำสปอรต์ ส ำเนำพำสปอรต์ และใบ ตม. ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง เชน่เดยีวกับกำรเดนิทำงออก 

โดยสำรเครือ่งบนิ (กรณีถอืพำสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจำ้หนำ้ทีเ่รอืจะเก็บพำสปอรต์ของทำ่นไว ้และจะคนืในวนัเดนิทำงกลับ พรอ้มน ำกำรด์หอ้งพัก

ทำ่นรดูกับเครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันวำ่ทำ่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทำงในทรปินี ้ของเรอืส ำรำญ 

5. สำมำรถไปทีห่อ้งพักของทำ่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิำรหอ้งอำหำรบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืส ำรำญ กรณุำศกึษำ

จดุซอ้มอพยพหนภัียฉุกเฉนิทีอ่ยูด่ำ้นหลังประตหูอ้งพักของทำ่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทำงตำมตำรำงเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีำรซอ้มอพยพหนภัีย หรอื Muster Drill จะมสีญัญำณดัง

ขึน้ ใหไ้ปตำมจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไว ้

ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทำ้ยของกำรเดนิทำง น ำกำรด์หอ้งพักของทำ่น แจง้ช ำระคำ่ใชจ้ำ่ย ที ่Reception เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ยอด

คำ่ใชจ้ำ่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทำ่นสำมำรถช ำระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีช ำระบัตรเครดติ อตัรำแลกเปลีย่น ตำมเงือ่นไขทีเ่รอืก ำหนด** 

2. กอ่นวนัสดุทำ้ยทีเ่รอืส ำรำญจะเทยีบทำ่ จะแจง้รับพำสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทำงเรอืจะมแีจง้จดุและเวลำ

ทีรั่บหนังสอืเดนิทำงคนืแกท่กุทำ่น 

 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Guest Service 



เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจำกทำ่เรอื สญัญำณโทรศัพท ์และ Internet ของทำ่นจะไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้ทำงเรอื
จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิำร อัตรำคำ่บรกิำร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ำมำรถแชรส์ญัญำณกับเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ัตรำคำ่บรกิำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลง กรณุำเช็ครำคำทีแ่น่นอนอกีครัง้กับเจำ้หนำ้ทีบ่นเรอื 
(สญัญำณบำงพืน้ทีอ่ำจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอำหำร ลำนกจิกรรม จะมสีญัญำณมำกกวำ่ในหอ้งพัก) 

 

  
กรณีทีท่ำ่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิำรสญัญำณอนิเตอรเ์น็ตสำมำรถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ำม

ประเทศทีเ่ดนิทำง โดยวนัปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ำยฝ่ังซึง่สำมำรถใชง้ำนไดเ้ป้นบำงชว่งแตห่ำกเป็นวนัทีเ่รอืลอ่ง

น่ำนน ้ำสำกลจะไมส่ำมำรถใชง้ำนในลักษณะนีไ้ด ้

*** กรุณาติดต่อส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่02 956 8478 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 087 976 4018 

 


