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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Explorer Dream, Cruise Only 6 วัน 4 คืน 
โดยสำยกำรบิน จูนเยำแอร์ไลน ์

เส้นทำง เซี่ยงไฮ้ - โอซำก้ำ - เซี่ยงไฮ้ 

 
 

อัตรำนี้ไม่รวม  ค่ำทปิ ไกด์/TL  ท่ำนละ 1,000 บำท - ค่ำทิปเรือ 480 HKD ช ำระบนเรือ - ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่ง 
 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

ก ำหนดกำรเดินทำง  วันท่ี 18-23 ก.ย. / 26ก.ย.-1ต.ค. 62       รำคำเริ่มต้นที่ 39,999.-  (พักห้องแบบไม่มีหน้ำต่ำง) 

วันที่แรก        สุวรรณภูมิ - เซี้ยงไฮ้ EXPLORER DREAM   

00.10 น.        พร้อมกัน ณ. สนำมบินสุวรรณภูมิ   
02.00 น.   ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โดย สำยกำรบิน Juneyao Airlines เที่ยวบินที ่HQ 1318    

 
 

07.20 น.     เดินทางถึง เซียงไฮ้ พิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ.  

 
                      น ำท่ำนชม หำด ไว่ทำน 
12.00-14.00 น. เชิญท่ำนลงทะเบียน ณ. ท่ำเรือ Wusongkou Cruise Port   
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            จำกนั้นน ำท่ำนเช็คอิน ขึ้นเรือส ำรำญ EXPLORER DREAM  เรือสำรำญที่ทันสมัยในเอเชียล ำหนึ่ง 
                ****  บริกำรอำหำร ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรได้ตำมห้องอำหำรต่ำงๆเปิดบริกำร **** 

 

            **** ก่อนเวลำเรือส ำรำญออกจำกท่ำ ขอเชิญทุกท่ำนร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน  
                   ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎกำรเดินเรือสำกล โดยเมื่อมีประกำศจำกทำงเรือ ให้ทุกท่ำนไป 
                   ยังจุดรวมพลตำมท่ีก ำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ ของท่ำน *** 

16.00 น.          ***** เรือออกเดินทำงสู่น่ำนน้ ำสำกล ***** 
                      เชิญท่ำน กิจกรรมต่ำงๆของเรือ ตำมอัธยำศัย (ตำมที่ระบุในรำยกำร Dream Daily) 

 
18.00-20.00 น.   บริกำรอำหำร ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรได้ตำมห้องอำหำรต่ำงๆเปิดบริกำร 

 
21.00-24.00 น .      ท่ำนสำมำรถร่วมกิจกรรมต่ำงๆ และ ชมโชวร์ตำมห้องท่ีระบุในรำยกำร  

     
                            

วันที่สอง           น่ำนน้ ำสำกล 

เช้ำ/กลำงวัน/เย็น    ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรได้ตำมห้องอำหำรต่ำงๆเปิด บริกำร 
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                              กิจกรรมต่ำงๆของเรือ ตำมอัธยำศัย (กิจกรรมตำมที่ระบุในรำยกำร Dream Daily ) 
                                    ***  บำงกิจกรรม มีค่ำใช้จ่ำย และอำจต้องท ำกำรจอง ก่อนล่วงหน้ำ *** 

 
11.00-13.00 น.       บริกำรอำหำร ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรได้ตำมห้องอำหำรต่ำงๆเปิดบริกำร 

 
                                 กิจกรรมต่ำงๆของเรือ ตำมอัธยำศัย (กิจกรรมตำมที่ระบุในรำยกำร Dream Daily) 

 
17.00-20.00 น.       บริกำรอำหำร ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรได้ตำมห้องอำหำรต่ำงๆเปิดบริกำร 

 
21.00-24.00 น .       ท่ำนสำมำรถร่วมกิจกรรมต่ำงๆ และ ชมโชวร์ตำมห้องท่ีระบุในรำยกำร  
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วันที่สำม        โอซำก้ำ ประเทศ ญี่ปุ่น 

เช้ำ/กลำงวัน/เย็น    ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรได้ตำมห้องอำหำรต่ำงๆเปิด บริกำร 

                          
        ***ผู้โดยสำรทุกท่ำนต้องผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง ของประเทศญี่ปุ่น กรุณำเตรียมส ำเนำพำสปอร์ต 2 ชุด*** 
08.00 น.         เรือเดินทำงถึงท่ำเรือ โอซำก้ำ 
                     อิสระท่ำนท่องเที่ยวตำมอัธยำศัยตำมท่ีระบุใน บัตรท่องเที่ยว โอซำก้ำย 
                     สถำนที่ท่องเที่ยวแนะน ำ 

           - ชิงช้ำสวรรค์ & ตลำดเท็มโปซำน , ล่องเรือ ซำนตำมำเรีย ชมอ่ำว(มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม) 

 
-  Osaka Aquarium Kaiyukan 

                         
-  ชัอปปิ้ง ย่ำนDotonbori,ย่ำน Shinsaibashi และ Minami Namba 

 

-    ศำลเจ้ำสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) 
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-    ปรำสำทโอซำก้ำ (Osaka Castle) 

 
                     -    ยูนิเวอแซล สตูดิโอ เจแปน โอซำก้ำ(มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม) 

 
  17.00  น .      เดินทำงกลับสู่ท่ำเรือ กรุณำกลับก่อนเวลำประมำณ 1 ชม. 
  18.00  น.       เรือเดินทำงจำกท่ำเรือ โอซำก้ำ                                                                  
  17.00-20.00 น.       บริกำรอำหำร ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรได้ตำมห้องอำหำรต่ำงๆเปิดบริกำร 

 
21.00-24.00 น .       ท่ำนสำมำรถร่วมกิจกรรมต่ำงๆ และ ชมโชวร์ตำมห้องท่ีระบุในรำยกำร  

                       
วันที่สี่      น่ำนน้ ำสำกล 

เช้ำ/กลำงวัน/เย็น    ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรได้ตำมห้องอำหำรต่ำงๆเปิด บริกำร 

                                             
                              กิจกรรมต่ำงๆของเรือ ตำมอัธยำศัย (กิจกรรมตำมที่ระบุในรำยกำร Dream Daily) 
                                    ***  บำงกิจกรรม มีค่ำใช้จ่ำย และอำจต้องท ำกำรจอง ก่อนล่วงหน้ำ *** 
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11.00-13.00 น.       บริกำรอำหำร ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรได้ตำมห้องอำหำรต่ำงๆเปิดบริกำร 

 
                                 กิจกรรมต่ำงๆของเรือ ตำมอัธยำศัย (กิจกรรมตำมที่ระบุในรำยกำร Dream Daily) 

 
17.00-20.00 น.       บริกำรอำหำร ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรได้ตำมห้องอำหำรต่ำงๆเปิดบริกำร 

 
21.00-24.00 น .       ท่ำนสำมำรถร่วมกิจกรรมต่ำงๆ และ ชมโชวร์ตำมห้องท่ีระบุในรำยกำร  

 
****** ในกรณีท่ำต้องกำรฝำกสัมภำระให้เจ้ำหน้ำที่บริกำรน ำลงจำกเรือ กรุณำผูก Tag กระเป๋ำที่เจ้ำหน้ำที่เรือจัดวำงไว้ให้ 
          และ วำงไว้หน้ำห้อง ก่อน 23.00 น. ****** 
******ท่ำนสำมำรถช ำระค่ำใช้จ่ำยที่ Account Services DECK  ***** 

วันที่ห้ำ        เซี้ยงไฮ้ - วัดพระหยก - บัวหิมะ - หำดไว่ทัน - ตลำดเฉินหวังเม่ียว - สนำมบิน 

 07.00 น. เรือเทียบท่ำ ท่ำเรือ Wusongkou Cruise Port  ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ  
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                      น ำท่ำนท่องเที่ยวในเซี้ยงไฮ้ 

- วัดพระหยก /ร้ำนบัวหิมะ 
12.30 น.        รับประทำนอำหำรเที่ยง 
                     น ำท่ำนท่องเที่ยวในเซี้ยงไฮ้ 

- ถนนนำนกิง 

- ตลำดเฉินหวังเม่ียว 

1.  
17.00 น. เดินทำงสู่ สนำมบิน ฝู่ตง เซียงไฮ้ คณะเช็คอินสัมภำระ       
21.55 น. ออกเดินทำงกลับสู่ประเทศไทย โดย   สำยกำรบิน Juneyao Airlines เที่ยวบินที่ HQ 1317     

วันที่หก        สนำมบิน สุวรรณภูมิ 

01.00 น. เดินทำงกลับถึง สนำมบิน สุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

   *** หนังสือเดินทำงต้องมอีำยุ เหลอื ไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน นับถึงวันเดินทำงกลับ เท่ำนั้น *** 

 

ในกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธกำรขึ้นโดยเจ้ำที่เรือ ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพำะ พำสปอร์ตต่ำงด้ำว  

และ สตรีมีอำยุครรภ์เกิน 24 สัปดำห์ 
 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ Explorer Dream 
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อัตรำค่ำบรกิำร ต่อทำ่น งดแถมกระเป๋ำ 
วันที่ 18-23 ก.ย. / 26ก.ย.-1ต.ค. 62 

อัตรำค่ำบรกิำร ไม่รวมค่ำทิปเรือ 480 HKD 

ห้องไม่มีหน้ำต่ำง ห้องมีหน้ำต่ำง ห้องมีระเบียง 

พักท่ำนท่ี 1-2 39,999.- 41,500.- 42,500. - 

พักท่ำนท่ี 3-4 33,000.- 34,500.- 36,000. - 

พักเดีย่ว 47,000.- 49,000.- 52,500. - 

พักท่ำนที่ 3-4(ต่ ำกวำ่ 2 ขวบ) 29,500.- 30,000.- 31,000. - 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

อัตรำนี้รวม 
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดย สำยกำรบิน  Juneyao Airlines 
   (น ้าหนนักกระเปาา 23 กิโล 1 ใบ บริการอาหนารบนเครื่อง) 
2. ค่าหน้องพักบนเรือแบบ ที่ท่านเลือก 4 คืน 
3.  ค่าอาหนารและกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามที่ระบุในรายการ 
4.  ค่ำภำษีท่ำเรือ 3,300 บำท 
5.  ค่าประกันอุบัติเหนตุระหนว่างการเดินทาง 
6.   ค่าท่องเที่ยว รถ อาหนาร ไกด์ท้องถิ่น เซียงไฮ้  
7.  ค่ำหัวหน้ำทัวร์ ดูแลตลอดทริป*** 
 ( ลูกค้ำ 16 ท่ำนขึ้นไป / กรุ๊ปออกเดินทำงข้ึนต่ ำ 4 ท่ำน ไม่มีหัวหน้ำทัวร์) 
8. ค่ำท ำ VISA จีน แบบ Double Visa 
9. ค่าท่องเที่ยว ณ.จุดจอด โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น แบบ บัตรฟรีค่าเข้าชมและการเดินทางแบบสาธารณะตามที่ระบุในบัตร 
อัตรำนี้ไม่รวม 
1.  ค่ำทิป ไกด์ /TL  ท่ำนละ 1,000 บำท  
2.  ค่ำทิปเรือ 480 HKD  ช ำระบนเรือ 
3.  ค่ำท่องเที่ยวนอกจำกจุดที่ระบุในรำยกำร 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหนารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหนารและท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
6. ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหนรือคนต่างด้าว 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องการใบก้ากับภาษี) และค่าภาษีหนัก ณ ที่จ่าย 3% 
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***หมำยเหตุ : ส ำคัญมำก 
1. ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั งครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาหน์ สามารถขึ นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั งครรภ์เกิน 

24 สัปดาหน์ ไม่สามารถขึ นเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารใหน้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ นเรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว 

2. เด็กอายุต่้ากว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ นเรือได ้
**โปรแกรมและเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหนมาะสม** 
เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หนลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหนน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท้าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส้าเนาหนน้าหนนังสือเดินทาง (ที่ไม่หนมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนนังสือเดินทาง 
เล่มใหนม่สามารถเดินทางได้เลย) และหนลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หนรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช้าระเงินค่า
มัดจ้า หนรือช้าระไม่ครบ หนรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหนตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หนรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี  ไม่มีเจ้าหนน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ้านวยความสะดวกในระหนว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 

 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 
 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 

เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส้าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหนัวหนน้าทัวร์ และรถรับส่งน้าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหนรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน
เฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 
3. อัตรานี  เป็นราคาเริ่มต้น ของหน้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ 

เซอร์ชาร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั งนี เจ้าหนน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั งหนลังจากท่ีได้รับการยืนยัน

หน้องพักว่างแล้ว 

4. แพ็คเกจนี  เหนมาะส้าหนรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหนยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 

สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หนรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ จีน, ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  

- แพ็คเกจนี  ไม่มีเจ้าหนน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ้านวยความสะดวกในระหนว่างการท่องเที่ยว  

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก้าหนนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หนรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
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ต้องแจ้งล่วงหนน้า 

        * เมื่อช้าระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  

* เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก้าหนนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หนรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่

ต้องแจ้งล่วงหนน้า 

* กรุณาแจ้งเจ้าหนน้าที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทางพิการ หนรือต้องการความช่วยเหนลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หนรือล่องเรือ 

* ผู้โดยสารที่ตั งครรภ์จะต้องค้านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกแก่ท่าน 

* หนนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หนมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหนน้าว่าง 3 หนน้า เพ่ือใช้ในการ

ประทับตรา 

* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หนรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช้าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง

และต้องท้าการจองใหนม่ 

เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหนายต่างๆ  ที่อยู่เหนนือการควบคุมของเจ้าหนน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหนยุดงาน  การจลาจล 

เปลี่ยนแปลงก้าหนนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หนรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ นทั งทางตรงหนรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกท้าร้าย การสูญหนาย ความล่าช้าหนรือจากอุบัติเหนตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหนน้าที่ตรวจคนเข้า

หนรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหนมาย หนรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หนรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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ใบเตรียมตัวกำรเดินทำง ล่องเรือส ำรำญ Explorer Dream 
หนังสือเดินทำงและวีซ่ำ  ตรวจสอบให้นแน่ใจหนนังสือเดินทางต้องมีอายุเหนลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องท้าวีซา่เพื่อเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการท่องเที่ยว
ของคุณก่อนเดินทางทุกครั ง 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือส้าราญส่วนใหนญ่ใช้จ่ายเปน็เงินสกุล  HKD   ซึ่งสามารถท้ารายการผ่านบัตรเครดิตที่ได้
ลงทะเบียนเชื่อมกับบตัร Cruise card ก่อนเดินทางได ้

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้นท่านน้าเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 บาท หนากมีความ
จ้าเป็นทีจ่ะใช้จา่ยมากกวา่นี ต้องแจ้งและสา้แดงกับเจา้หนน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั งขาเข้าและขาออก โดยการ
ใช้จ่ายบนเรือต้องน้าเงินสดขั นต่า้ 150 USD (รายละเอียดอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางและแบรนด์เรือ
ส้าราญ) โดยวนัก่อนเรือจะเทียบท่าวนัสุดท้าย ต้องตรวจสอบและท้ารายการทั งหนมดให้นเสร็จสิ น 

ประกันภัย แนะนา้ให้นซื อประกันการเดินทาง 

อุณหภมิู สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 

เวลำท้องถิ่น     เวลาบนเรือส้าราญจะใช้เวลาทอ้งถ่ินจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั งนี อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวนั 
ตามเขตน่านน า้แต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนนงัสือพิมพ์ประจา้วันบนเรือ หนรือประกาศจาก
ทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือส้าราญ ส่วนใหนญ่ใช้สกุลเงิน HKD   อัตราเทียบ 4.21 บาท ต่อ 1 HKD 
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วนัที่ 14 ก.ย. 61 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หนากท่านใชบ้ัตรเครดิตในการช้าระค่าสินคา้ อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ 

กระแสไฟฟ้ำ มีทั งกระแสไฟฟา้แบบ 110 และ 220 โวลล์ ทั งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป  
(แนะนา้ให้นเตรียมหนัวแปลง หนรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 
 
 
 
 

 ภำษำ บนเรือส้าราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

 น้ ำดื่ม บนเรือมีน ้าดื่มให้นในหน้องพักฟรี 2 ขวดต่อวัน 

อำหำร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหนารได้ที่หน้องอาหนารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รายการอาหนารและเวลาเป็นไปตามที่
เรือก้าหนนด โดยจะมีอาหนารทั งมื อเช้า กลางวนั เย็น ค่้าจนถึงดึกให้นบริการ สับเปลี่ยนกันตามมื ออาหนารตลอด
ทั งวัน หนรือมื ออาหนารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหนารมื อเย็นได้ที่หน้องอาหนารหนลักที่จะมีระบุไว้ใน cruise 
card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ ห้นองโรงละครหนลัก ท่านที่
ทานอาหนารรอบแรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหนารรอบสองชมการแสดงรอบหนลัง 
** ค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมในส่วนของหน้องอาหนารพิเศษลูกค้าต้องท้าการจองเพิ่มเติมบนเรือส้าราญค่าใช้จ่ายเปน็ไป
ตามมื ออาหนารและราคาที่เรือก้าหนนด 
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สิ่งที่ต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน 

 เตรียมส้าเนาหนนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวนัแรกที่ท้าการเชค็อินหนนังสือเดินทางตัวจริงของทุกท่านจะ
ถูกเรียกเก็บ ส้ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ายติดกระเปาาสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหนตุ 

 ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จ้าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจา้ตัว 

 ทิปบนเรือ หนากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

สิ่งที่ควรเตรียม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หนมวก, ครีมกันแดด และเสื อคลุมกันหนนาว เนื่องจากบนเรืออาจมีลมแรง 

 ยาประจา้ตัว ที่มีรายละเอียดก้ากับ 

 อุปกรณ์อาบน ้า ของใชส้่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่ส้ารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนนังสืออ่านเล่นระหนว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน ้า 

สิ่งที่ไม่อนุญำตให้น ำขึ้น
และลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหนลักเดียวกันกบัเครื่องบิน 

 ของเหนลว เจล สเปรย์ ความจุไมเ่กิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวส้ารองไฟ Power Bank หน้ามโหนลดลงกระเปาาใหนญ่ ถือใส่กระเปาาพกพาเทา่นั น 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั งที่มี และไมม่ีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทเุรียน และเงาะ) เนื อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฎหนมายทุกชนิด 

เครื่องแต่งกำย  การแต่งกายทั งชายหนญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและที่ท่าเรือเพื่อร่วมโปรแกรมทริป
กับทางเรือที่ได้ทา้รายการจองไว้ 

 หนากท่านจะเข้ารับประทานอาหนารค่้าที่หน้องอาหนารหนลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทานอาหนาร
เหนมือนไปรับประทานอาหนารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   smart casual 
หนรือก่ึงทางการได ้

 หนากเป็นเส้นทางทีล่่องเรือมากกว่า 5 คืน จะมีวนักัปตนัไนท์หนรือกาล่าไนท์ เชิญทุกทา่นให้นเข้าร่วมงาน
แนะนา้ให้นผู้หนยิงสวมชดุราตรี ผูช้ายใสสู่ธและเน็คไท 
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ขั้นตอนกำรขึ้น–ลง เรือส ำรำญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารทา่เรือแรก น้าพาสปอร์ต เช็คอินได้ที ่เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจ
หน้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
2. น้าสัมภาระ(กระเปาาเดินทาง) ผา่นพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางทีส่นามบนิ โดยติดป้าย   Luggage Tag เพื่อใหน้เจ้าหนน้าที่

ทางเรือล้าเลียงให้นไปให้นถึงห้นองส่วนตัวของทุกท่าน หนรือท่านทีส่ะดวกจะถือกระเป่าขึ นไปเองก็สามารถท้าได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอ
คอยในการล้าเลียงสัมภาระสู่หน้องพักของท่าน) 

3. น้าพาสปอร์ต สา้เนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเคร่ืองบิน (กรณีถือ
พาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหนน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวนัเดินทางกลบั พร้อมน้าการ์ดหน้องพักท่านรูดกับเคร่ืองบันทึก 
เพื่อยืนยันว่าทา่นได้เปน็ผู้ร่วมเดนิทางในทริปนี  ของเรือส้าราญ 

5. สามารถไปที่หน้องพักของท่านไดท้ันที หนรือจะให้นบริการห้นองอาหนารบุฟเฟ่ต์ในทนัทีที่ขึ นเรือส้าราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนนีภัย
ฉุกเฉินที่อยู่ด้านหนลังประตูหน้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนนีภัย หนรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ น ให้นไปตามจุดที่ระบุไว้
ใน Cruise Card โดยเจ้าหนน้าทีจ่ะแจ้งให้นหนยิบเสื อชูชีพที่มีพอดกีับผู้พักในหน้องพักไว้ด้วยหนรือไมแ่ล้วแต่กรณีไป 

ขั้นตอนเคลียร์ค่ำใช้จ่ำย และรับพำสปอร์ตคืน 
1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น้าการ์ดหน้องพักของท่าน แจง้ชา้ระค่าใช้จา่ย ที่ Reception เจ้าหนน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปทั งหนมด 
ท่านสามารถช้าระเปน็เงินสด หนรือบัตรเครดิต 
**กรณีช้าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือก้าหนนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือส้าราญจะเทียบทา่ จะแจ้งรบัพาสปอร์ตได้ที่ Reception หนรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนนงัสือเดินทางคืนแก่
ทุกท่าน 

กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร Wifi บนเรือ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไมส่ามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ 

Satellite ให้นบริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกบัเครื่องอื่นได้ 
สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมกีารเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แนน่อนอีกครั งกับเจ้าหนน้าทีบ่นเรือ (สัญญาณบางพื นที่อาจไม่

เสถียร ส่วนใหนญ่บริเวณหน้องอาหนาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในหน้องพัก) 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้

ทาง Reception 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 
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PACKAGE UNIT GDR- SINGAPORE WDR-NANSHA/ 
HONG KONG 

DESCRIPTION RECOMMENDED 
USE 

STANDARD 

1 NIGHT SGD19 HKD125 -Connect to Internet at basic   Email 

2 NIGHTS SGD38 HKD198 speeds in an affordable 
manner. 

 Chat 

3 NIGHTS SGD57 - -Allow 2 devices 
simultaneously  

 Social media 

4 NIGHTS SGD76 - for the whole voyage  

5 NIGHTS SGD95 HKD640   

PREMIUM 

1 NIGHT SGD29 HKD168 -Connect to the Internet at 
prime 

 Email 

2 NIGHTS SGD58 HKD268 Speeds.    Chat 
3 NIGHTS SGD87 - -Allow 2 devices 

simultaneously  
 Social media 

4 NIGHTS SGD116 - For the whole voyage.  Light media 
streaming 

5 NIGHTS SGD145 HKD840   
24 HOUR SGD39 HKD228 Connect to the Internet at 

prime speeds. 
Allow 1 device for a 
continuous 24 hour period 
only. 

 

  
กรณีที่ท่านเลือกใช ้Pocket wifi หนรือซิมที่ให้นบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศที่เดนิทาง โดยวนัปกติ

เรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึง่สามารถใช้งานได้เป็นบางช่วงแต่หนากเป็นวนัที่เรือล่องน่านน า้สากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี ได้ 
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