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แพ็คเกจล่องเรือ Western Mediterranean 5 วัน 4 คืน 
พักบนเรือส ำรำญ Jewel of the Seas, Cruise Only  

 
 

 Italy - Rome(Civitavecchia) 

 France - Corsica - Ajaccio - Provence (Marseilles) - Nice  

เดินทำงเอง ไม่มีหัวหน้ำทัวร์บริกำร 
อัตรำนี้ไม่รวม  ตั๋วเคร่ืองบินไปกลับ, ค่ำอำหำรพิเศษที่สั่งเพ่ิมเติมบนเรือ 

ไม่รวม ค่ำแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ, ค่ำแพ็คเกจ WIFI 
ไม่รวม รถรับส่ง สนำมบนิ ท่ำเรือ สนำมบิน, ทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่12-16 มิ.ย. 62             รำคำเริ่มต้นที่  21,888.- (พักห้องไม่มหีน้ำต่ำง) 
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Jewel of the Seas เป็นเรือส ำรำญที่ได้รำงวัลเรื่องแห่งควำมคุ้มค่ำ รำคำไม่แพง เส้นทำงสวย แวะท่ำเรือที่ดึงดูดใจ มีกำร

ปรับปรุงใหม่ในปี 2016 และเพ่ิมสองร้ำนอำหำรพิเศษ หนึ่งไวน์บำร์ และจอภำพยนตร์กลำงแจ้ง อยู่ในตระกูล Radiance Class 
สำมำรถจุผู้โดยสำร 2,190 ท่ำน  

มีกิจกรรมทีผู่้โดยสำรสำมำรถสนุกสนำนได้ทั้งวัน อำทิ สนุกไปกับกำรปีนหน้ำผำจ ำลอง เล่นบำสเกตบอลกับเพื่อนๆ  หรือจะ
เป็นกำรไดร์ฟกอล์ฟบนชั้นดำดฟ้ำ และต่อด้วยกำรกระโดดลงสระว่ำยน้ ำให้ชุ่มฉ่ ำระหว่ำงวัน ออกก ำลังกำยที่ฟิตเนส เพลิดเพลินไปกับ
กำรแสดงละครบบรอดเวย์ คำบำเรต์โชว์ มำยำกล ตลกคอม ณ โรงละคร Coral Theater หรือจะเป็นเสี่ยงโชคไปกับ คำสิโน ที่มีพ้ืนที่
กว่ำ 600 ตร.ม บนเรือส ำรำญ และผ่อนคลำยไปกับเลำจน์และบำร์ที่มีอยู่ทั่วเรือ พร้อมเครื่องดื่ม ชำ กำแฟ และแอลกอฮอล์จุใจแบบ
สุดๆ ยังมีอำหำรรสชำติอร่อยให้ได้เลือกทำน ไปกันได้ทั้งห้องอำหำรหลัก Windjammer Café บุฟเฟต์ 3 มื้อ  แบบอ่ิมแน่น ต่อด้วย
อำหำรอิตำเลี่ยน Giovanni's Table และ Chops Grille เอำใจคนรักกำรทำนสเต็กเนื้ออย่ำงดี 
ข้อมูลเรือ Jewel Of The Seas 
 ควำมจุผู้โดยสำร: 2,501 คน 
 ระวำงขับน้ ำ: 90,090 ตัน 
 ส่วนยำวที่สุดของล ำเรือ: 962 ฟุต 
 ส่วนกว้ำงที่สุดของล ำเรือ: 105.6 ฟุต 
 ส่วนจมน้ ำ: 26.7 ฟุต 
 ควำมเร็ว: 25 น็อต 

 

วันที่ 1       ต้อนรับสู่   โรม ประเทศอิตำลี  Port of Civitavecchia (Rome) 

5.00 PM  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรือ Port of Civitavecchia (Rome) ใช้เวลำเดินทำงจำกสนำมบินเลโอนำร์โด ดำ วินชี-ฟีอูมีชี
โน ประมำณ 1 ชั่วโมง ผู้โดยสำรควรถึงท่ำเรือเพ่ือท ำกำรเช็คอิน อย่ำงน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก   เมื่อท่ำน ได้ผ่ำน
ขั้นตอนกำรเช็คอินขึ้นเรือ เพ่ือเข้ำห้องพัก  ของท่ำนแล้ว ** เตรียมตัว เข้ำร่วมฟังกำรสำธิตระบบควำมปลอดภัยบน
เรือ (Muster Drill) ตำมโซนที่ระบุไว้ในบัตร  Sea Pass    กรุณำเช็คเวลำที่แน่นอนจำก ประกำศบนเรืออีกครั้ง **
เรือส ำรำญเริ่มต้นออกจำกท่ำเรือเดินทำงสู่น่ำนน้ ำสำกล   สุดสนุกกับกิจกรรมหลำกหลำยที่มีให้ท่ำนเลือก และโชว์สุด
อลังกำร อำหำรกำรกินมีบริกำร 24ชั่วโมง และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมำกมำย และช้อปปิ้งสินค้ำ Duty Free รำคำถูก ** 
ท่ำนสำมำรถติดตำมกิจกรรมต่ำงๆของเรือได้ทำงนิตยสำร Cruise Compass ที่จะวำงอยู่ในห้องของท่ำนทุกวัน 
ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรจองทัวร์บนฝั่งกับทำงเรือ shore excursions พนักงำนจะแจ้งเวลำออกจำกเรือและ   สถำนที่ 
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นัดพบบนเรือ  ส่วนท่ำนที่สะดวกเดินทำงท่องเที่ยวเองสำมำรถลงจำกเรือ หลังเวลำเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณ 
ท่ำเรือ กรุณำกลับถึงเรือก่อน 1 ชม 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ Dinner สุดหรู ณ ห้องอำหำร Tide ชั้น  5- 4ของเรือ ท่ำนสำมำรถดูเบอร์โต๊ะอำหำรของท่ำน
ได้ใน Seas Pass Card ของท่ำน และสนุกกับกิจกรรมช่วงค่ ำ 

วันที่ 2        คอร์ซิกำ ประเทศ ฝรั่งเศส 

เช้ำ  กลำงวัน เย็น รบัทำนอำหำรที่ห้องอำหำร Windjammer ชั้น 11 หรือ ห้องอำหำร Tide  ชั้น 4 -5  
08.00 AM เรือถึงเกำะ คอร์ซิกำ 

กอร์ซีกำ เป็นเกำะที่ใหญ่เป็นล ำดับที่ 4 ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (รองจำกเกำะซิซิลี ซำร์ดิเนีย และไซปรัส) ตั้งอยู่ใน
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทำงทิศตะวันตกของประเทศอิตำลี ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส และทิศเหนือ
ของซำร์ดิเนียคอร์ซิกำเป็นเป็นหนึ่งในแคว้น 18 แคว้นของประเทศฝรั่งเศส น้ ำทะเลที่สวยงำมเหมำะส ำหรับกำรด ำน้ ำ
ดูปะกำรังหรือด ำน้ ำลึก Ajaccio เป็นเมืองหลักของเกำะ อยู่ใกล้กับบริเวณที่สวยที่สุดริมชำยฝั่งของเกำะคอร์ซิกำ 
ส ำรวจชมสถำนที่น่ำสนใจทำงประวัติศำสตร์ในตัวเมือง เช่น Maison Bonaparte ที่นโปเลียนอยู่อำศัยในช่วง 9 ปี
แรกของชีวิต  
ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรจองทัวร์บนฝั่งกับทำงเรือ shore excursions พนักงำนจะแจ้ง 
เวลำออกจำกเรือและ   สถำนที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่ำนที่สะดวกเดินทำงท่องเที่ยวเองสำมำรถลงจำกเรือ หลังเวลำ
เรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่ำเรือ กรุณำกลับถึงเรือก่อน 1 ชม 

06.00 PM  เรือออกจำกเกำะ คอร์ซิกำ ประเทศ ฝรั่งเศส 

วันที่ 3         โพรวองซ ์ ประเทศ ฝรั่งเศส  

08.00 AM เรือถึง โพรวองซ์ ประเทศ ฝรั่งเศส 
โพรวองซ์ (Provence) ดินแดนทำงตอนใต้ของฝรั่งเศส ที่อยู่ติดกับอิตำลีนั่นเอง  
แคว้นโพรวองซ์ (Provence) เป็นดินแดนที่งดงำมท่ีสุดในฝันฝรั่งเศสตอนใต้โพรวองซ์  มีอำกำศบริสุทธิ์ ธรรมชำติที่
สวยงำม ยิ่งในช่วงเดือน มิถุนำยน - กรกฎำคม จะมีทุ่งลำเวนเดอร์สีม่วงบำนสะพรั่งอยู่เต็มทุ่ง  เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่อง
ไวน์ดี อำหำรอร่อย มีอำรยธรรมเก่ำแก่ยุคโรมัน โพรวองซ์จึงเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว นักชิม และนักช้อป  มี
ศิลปินชื่อดังอย่ำงแวนโก๊ะห์ เซซำนน์ หรือ ปีกัสโซ ต่ำงก็เคยมำปักหลักสร้ำงสรรค์ผลงำนกันที่นี่ Provence ยังมี
หมู่บ้ำนตำมชนบท เสน่ห์ของตรอกซอกซอยเล็กๆ ที่สวยงำมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จำกลำเวนเดอร์ ไม่ว่ำจะเป็นสบู่ ครีม
อำบน้ ำ น้ ำมันหอมระเหย ลิปสติก เทียนหอม ผลิตภัณฑ์ลำเวนเดอร์ ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรจองทัวร์บนฝั่งกับทำงเรือ 
shore excursions พนักงำนจะแจ้งเวลำออกจำกเรือ และสถำนที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่ำนที่สะดวกเดินทำงท่องเที่ยว
เองสำมำรถลงจำกเรือ หลังเวลำเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่ำเรือ กรุณำกลับถึงเรือก่อน 1 ชม 

06.00 PM  เรือออกจำก โพรวองซ์ ประเทศ ฝรั่งเศส  

วันที่ 4        นิส ประเทศ ฝรั่งเศส 

07.00 AM เรือถึง นิส ประเทศ ฝรั่งเศส   
นิส เป็นเมืองในแคว้นพรอว็องซำลป์โกตดำซูร์ ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ริมชำยฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
ระหว่ำงเมืองมำร์แซย์ของฝรั่งเศสกับเมืองเจนัวของอิตำลี นิสเป็นเมืองตำกอำกำศยอดนิยมถือเป็นเมืองท่องเที่ยวและ
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ถือเป็นเมืองชั้นน ำระดับโลกของรีสอร์ตแถบเฟรนช์ริเวียรำ เมืองนีซ มีน้ ำทะเลสีฟ้ำใส ชำยหำดที่ทอดยำวหลำยกิโล
และยังเต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมทำงประวัติศำสตร์ ในอดีตไว้ให้ศึกษำอีกมำกมำย  
ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรจองทัวร์บนฝั่งกับทำงเรือ shore excursions พนักงำนจะแจ้ง 
เวลำออกจำกเรือและ   สถำนที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่ำนที่สะดวกเดินทำงท่องเที่ยวเองสำมำรถลงจำกเรือ หลังเวลำ
เรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่ำเรือ กรุณำกลับถึงเรือก่อน 1 ชม 

04.00 PM เรือล่องออกจำกท่ำเรือ เมืองนิส ประเทศ ฝรั่งเศส  

วันที่ 5      เรือถึงท่ำเรือ Port of Civitavecchia (Rome)  

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำร Windjammer ชั้น 11 หรือ ห้องอำหำร  Tide ชั้น 4 -5  
05.00 AM       เรือกลับถึงท่ำเรือ Port of Civitavecchia (Rome) 

ส ำคัญมำกตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ 
หลังจำกท่ำนลงจำกเรือผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง และรับกระเป๋ำเดินทำงของท่ำนด้ำนล่ำง เดินทำงกลับ  
โดยสวัสดิภำพ 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 12-16 มิ.ย. 62 
ชนิดห้องพัก ห้องพัก 2 ท่ำน รำคำต่อท่ำน (รำคำพิเศษ) 

ห้องพักแบบ Interior ไม่มีหน้ำต่ำง 21,888 
**ตรวจสอบห้องพักกับเจ้ำหน้ำที่ทุกครั้งก่อนท ำกำรจองห้องมีจ ำนวนจ ำกัด** 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
แบบห้องพัก 

 
            INTERIOR                                 OCEAN VIEW                                        BALCONY 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS150519 

Page 5 of 13  

ไลฟ์สไตล์บนเรือส ำรำญ  
เรือส ำรำญ Jewel of the Seas ดึงดูดกลุ่มผู้โดยสำรทุกเพศทุกวัย เน้นควำมสนุกสนำน ควำมบันเทิง ท ำกิจกรรม ชมกำรแสดงบนเรือ 
และทำนอำหำรหลำกหลำยสไตล์ได้ไม่อ้ัน 
CORAL THEATRE 

 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
Spa & Fitness Center  ส ำหรับคนที่รักสุขภำพ ต้องแนะน ำให้มำออกก ำลังกำย 
เรือส ำรำญ Jewel of the Seas จะมีห้องฟิตเน็ตที่มีอุปกรณ์กำรออกก ำลังกำย

ครบครันส ำหรับผู้ที่หลงไหลในกำรออกก ำลังกำย ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อำทิ โยคะ  
ชกมวย วิ่งจ๊อกกิ้ง รับรองได้ว่ำแขกสำมำรถอยู่บนเรือทั้งวัน ไม่มีเบื่อแน่นอน 
อีกทั้งผู้ที่ชื่นชอบในกำรท ำสปำ เรือส ำรำญล ำนี้ก็มีให้บริกำร ส ำหรับผู้ที่รักสวยรัก
งำม หรือรักในกำรนวดคลำยเส้นเพ่ือบ ำบัด Jewel of the Seas พร้อมส่งมอบ
ประสบกำรณ์อันน่ำประทับใจให้ผู้โดยสำรได้ตลอดทริปกำรเดินทำง 
 Solarium  

สระว่ำยน้ ำส ำหรับผู้ใหญ่ ที่มีอำยุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป กำรตกแต่งภำยในคุ้นตำไหมคะ 
แน่นอนว่ำเป็นสไตล์ทรงไทยที่สวยงำม มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น สระว่ำยน้ ำนี้จะมี
ควำมลึกถึง 1.74 เมตร (5 ฟุต 8 นิ้ว) หำกใครว่ำยน้ ำไม่ค่อยเก่งแนะน ำว่ำให้มำกัน
เป็นครอบครัวดีที่สุดค่ะ  ตั้งอยู่ชั้น 11 บนเรือ 
 
Main Pools   

โซนที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นโซนสระว่ำยน้ ำ ซึ่งภำยในจะมีทั้ง Solarium ที่เป็นโซนของ
ผู้ใหญ่โดยเฉพำะ บรรยำกำศเงียบสงบ บวกกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงำม รวมถึงโซน 
Sports Pool สำมำรถนอนอำบแดด ให้แสงอำทิตย์ตกกระทบผืนน้ ำทะเล แล้วนอน
ชิวๆ พักผ่อนได้ตำมใจชอบ  
 
เรือส ำรำญล ำนี้ ยังมีกิจกรรมเพ่ือควำมบันเทิงอีกหลำยรูปแบบ มีทั้งโรงภำพยนตร์  
คำรำโอเกะ ลำนสเก็ตน้ ำแข็ง และลำนแสดงกำยกรรมสุดผำดโผนต่ำงๆ แสดงสลับ
หมุนเวียนกันไป 
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 Promenade  
 Promenade ที่ตั้งอยู่ บริเวณกลำงเรือ ชั้น 5  สถำนที่โปรดของนักช็อป เนื่องจำกเป็นถนนสำยช็อปปิ้งมีร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และ
เครื่องดื่มต่ำงๆ มำกมำย ถนนสำยนี้มีควำมยำวไปจนถึงสุดปลำยอีกด้ำนหนึ่งของเรือ 

  
Main Dining Room 
เป็นห้องอำหำรหลักบนเรือส ำรำญค่ะ  มีทั้งหมด 2 ชั้น เรียกว่ำห้อง Tides ตั้งอยู่ชั้น 4-5 บนเรือ 
ภำยในโอ่อ่ำ กว้ำงขวำง ใหญ่โต โล่งและปลอดโปร่ง ได้บรรยำกำศในกำรรับประทำนอำหำรที่สุด
แสนจะอร่อย เหมำะมำกันเป็นแบบครอบครัว หรือมำเป็นกลุ่มเพ่ือนฝูงก็เพลินไปอีกแบบ 
ห้องอำหำร Tides นี้ส ำหรับคนที่ขอเข้ำรับประทำนอำหำรแบบ My Time Dining ผู้เข้ำพัก
สำมำรถเลือกช่วงเวลำในกำรรับประทำนอำหำร โดยแบ่งเป็นสองรอบ รอบแรก 18.00 น. และ 
รอบสอง 20.30 น. เปิดให้บริกำรตั้งแต่ 18.00 - 21.30 น.  
Windjammer Cafe  
เป็นห้องอำหำรบุพเฟต์ส ำหรับ 3 มื้อ จะเปิดให้บริกำรส ำหรับอำหำรมื้อเช้ำ เวลำ 7.00-11.00 น.  
อำหำรกลำงวันตั้งแต่ 11.30-14.30 น. และมื้อเย็นสุดอลังกำรจะเปิดตั้งแต่ 18.30-21.30 น. 
ค่ำอำหำรมีหลำกหลำยเป็นอำหำรนำนำชำติ รับรองว่ำอ่ิมทั้งวันแน่นอนค่ะ Windjammer Cafe 

ตั้งอยู่ชั้น 11 บนเรือส ำรำญ  
Room Service 
 ไม่ว่ำผู้โดยสำรจะต้องกำรอำหำรเช้ำ อำหำรกลำงวัน อำหำรเย็น หรืออำหำรว่ำงยำมบ่ำย 
แน่นอนเลยค่ะว่ำสำมำรถรับบริกำรรูมเซอร์วิสได้ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง 
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เงื่อนไขกำรจอง 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกท่ีได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที จำกเจ้ำหน้ำที่แล้ว ภำยใน 1-2 วันท ำกำรนับจำกวันจองทัวร์ 
พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดนิทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) 
และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (กำรไม่ช ำระเงินค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
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หมำยเหตุ 
1. ส ำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอำยุครรภ์เกิน 24 สัปดำห์ ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
2. ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 เดือน ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้ำต้องเตรียมพำสปอร์ตมำ ณ วันเดินทำงทุกครั้ง และต้องมีอำยุมำกว่ำ 180 วัน นับจำกวันเดินทำงกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของไทยไม่อนุญำตให้เดินทำงออก
หรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ 
เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรท่องเที่ยวให้เหมำะสมตำมสภำพ
อำกำศและฤดูกำล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในกำรเดินทำง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
7. ในโปรแกรมเวลำที่ใช้ในกำรเทียบท่ำเป็นเวลำไทย อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบก่อนเดินทำงอีกครั้ง 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส ำรำญ 4 คืน (ตำมแบบห้องพักท่ีท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงิน) 
2. อำหำรบนเรือส ำรำญ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ 
3. ค่ำภำษีท่ำเรือ 
4. ค่ำทิปบนเรือ  
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไปกลับโรม 
2. อำหำรพิเศษที่ท่ำนสั่งเพ่ิมเติมกับทำงเรือ 
3. ค่ำแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ / ค่ำแพ็คเกจ WIFI 
4. ทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
5. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำกรุ๊ปมีกำร 
คอนเฟิร์มเดินทำงก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
2. กำรช ำระค่ำบริกำร 
2.1 กรุณำช ำระเต็มจ ำนวนเนื่องจำก รำคำโปรโมชั่นมีห้องพักในจ ำนวนจ ำกัด 
3. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรช ำระเงิน 
3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้เดินทำงอ่ืน
ที่เดินทำงในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 
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3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำเลื่อนกำรเดินทำง
ของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น ค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่
สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเดินทำงได้ 
3.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำรเดินทำง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส ำคัญ!! บริษัท ท ำธุรกิจเพ่ือกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำร
ผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของท่ำนเอง 
ทำงหัวหน้ำทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
3.4 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ 
ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ใบเตรียมตัวกำรเดินทำงล่องเรอืส ำรำญ 
หนังสือเดินทำงและวีซ่ำ  ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลืออย่ำงน้อย 180 วันก่อนกำรเดินทำง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทำงอำจต้องท ำวีซ่ำเพ่ือเข้ำ-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวำงแผนกำร
ท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทำงทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต กำรใช้จ่ำยบนเรือส ำรำญส่วนใหญ่ใช้จ่ำยเป็นเงินสกุล  USD  ซึ่งสำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนบัตรเครดิตที่ได้
ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Sea Pass card ก่อนเดินทำงได้ 

เงินสด รำชอำณำจักรไทยอนุญำตให้ท่ำนน ำเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่ำนละ 50,000 บำท หำกมีควำม
จ ำเป็นที่จะใช้จ่ำยมำกกว่ำนี้ต้องแจ้งและส ำแดงกับเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองทั้งขำเข้ำและขำออก โดย
กำรใช้จ่ำยบนเรือต้องน ำเงินสดขั้นต่ ำ 150 USD (รำยละเอียดอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมเส้นทำงและแบ
รนด์เรือส ำรำญ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่ำวันสุดท้ำย ต้องตรวจสอบและท ำรำยกำรทั้งหมดให้เสร็จสิ้น 

ประกันภัย แนะน ำให้ซื้อประกันกำรเดินทำง 

อุณหภูมิ สำมำรถตรวจสอบได้จำก https://www.accuweather.com/ ก่อนกำรเดินทำง 
เวลำท้องถิ่น     เวลำบนเรือส ำรำญจะใช้เวลำท้องถิ่นจำกท่ำเรือเมืองแรกที่เดินทำง ทั้งนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละ

วัน ตำมเขตน่ำนน้ ำแต่ละประเทศ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้จำกหนังสือพิมพ์ประจ ำวันบนเรือ หรือ
ประกำศจำกทำงเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือส ำรำญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน USD   อัตรำเทียบ 31.95 บำท ต่อ 1 USD 
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 18 เม.ย. 62 : อ้ำงอิงจำก Bangkok Bank Selling Rate 
หำกท่ำนใช้บัตรเครดิตในกำรช ำระค่ำสินค้ำ อัตรำแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่ำของธนำคำรปกติ 

http://www.cruisedomain.com/
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กระแสไฟฟ้ำ มีทั้งกระแสไฟฟ้ำแบบ 110 และ 220 โวลล์ ทั้งแบบ 2 ขำแบน, สำมขำ, 2 ขำกลม ดังรูป  
(แนะน ำให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 
 
 
 
 

  ภำษำ บนเรือส ำรำญใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล 

  อำหำร ทุกท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรได้ที่ห้องอำหำรบุฟเฟ่ต์นำนำชำติ รำยกำรอำหำรและเวลำเป็นไป
ตำมท่ีเรือก ำหนด โดยจะมีอำหำรทั้งมื้อเช้ำ กลำงวัน เย็น ค่ ำจนถึงดึกให้บริกำร สับเปลี่ยนกันตำมม้ือ
อำหำรตลอดทั้งวัน หรือมื้ออำหำรเย็นท่ำนอำจเลือกรับประทำนอำหำรมื้อเย็นได้ที่ห้องอำหำรหลักที่จะมี
ระบุไว้ใน Sea Pass card ของทุกท่ำน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับกำรชมกำรแสดง ณ 
ห้องโรงละครหลัก ท่ำนที่ทำนอำหำรรอบแรกจะได้ชมกำรแสดงรอบแรก และทำนอำหำรรอบสองชมกำร
แสดงรอบหลัง 
** ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมในส่วนของห้องอำหำรพิเศษลูกค้ำต้องท ำกำรจองเพ่ิมเติมบนเรือส ำรำญ ค่ำใช้จ่ำย
เป็นไปตำมมื้ออำหำรและรำคำที่เรือก ำหนด 

สิ่งท่ีต้องเตรียม  ทุกท่ำนต้องเตรียมหนังสือเดินทำงท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน 

 เตรียมส ำเนำหนังสือเดินทำง 2 ชุด เนื่องจำกวันแรกที่ท ำกำรเช็คอินหนังสือเดินทำงตัวจริงของทุก
ท่ำนจะถูกเรียกเก็บ ส ำรองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ำยติดกระเป๋ำสัมภำระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มกำรลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันกำรเดินทำง ประกันอุบัติเหตุ 

 ของมีค่ำ / อุปกรณ์ที่จ ำเป็น 

 ยำรักษำโรค ยำประจ ำตัว 

 ทิปบนเรือ หำกไม่ได้รวมในค่ำแพ็คเกจแรกจ่ำย 
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สิ่งท่ีควรเตรียม  แว่นตำ, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนำว เนื่องจำกบนเรืออำจมีลมแรง 

 ยำประจ ำตัว ที่มีรำยละเอียดก ำกับ 

 อปุกรณ์อำบน้ ำ ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สำยชำร์ทโทรศัพท์ 

 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ำยรูป และ memory card, ที่ชำร์จแบตเตอรี่ส ำรอง 

 รองเท้ำกีฬำ รองเท้ำสุภำพ รองเท้ำใส่สบำย 

 หนังสืออ่ำนเล่นระหว่ำงพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพำส่วนตัว  

 ชุดว่ำยน้ ำ 

สิ่งท่ีไม่อนุญำตให้น ำขึ้น
และลงเรือ 

 ใช้มำตรกำรตำมหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ควำมจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวส ำรองไฟ Power Bank หำ้มโหลดลงกระเป๋ำใหญ่ ถือใส่กระเป๋ำพกพำเท่ำนั้น 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพำะทุเรียน และเงำะ) เนื้อสัตว์ 

 อำวุธ ของมีคม สำรเสพติด และสิ่งผิดกฏหมำยทุกชนิด 

เครื่องแต่งกำย  กำรแต่งกำยท้ังชำยหญิงสำมำรถแต่งตัวได้ตำมสบำยในช่วงกลำงวันและท่ีท่ำเรือเพ่ือร่วมโปรแกรม 
ทริปกับทำงเรือท่ีได้ท ำรำยกำรจองไว้ 

 หำกท่ำนจะเข้ำรับประทำนอำหำรค่ ำที่ห้องอำหำรหลัก ตำมธรรมเนียมเรือถือเป็นกำรเชิญทำน
อำหำรเหมือนไปรับประทำนอำหำรในภัตตำคำร ทำงเรือจึงขอควำมร่วมมือท่ำนแต่งกำยแบบ   
smart casual หรือก่ึงทำงกำรได้ 

 หำกเป็นเส้นทำงที่ล่องเรือมำกกว่ำ 5 คืน จะมีวันกัปตันไนท์ หรือกำล่ำไนท์ เชิญทุกท่ำนให้เข้ำ
ร่วมงำนแนะน ำให้ผู้หญิงสวมชุดรำตรี ผู้ชำยใส่สูท และเน็คไท 
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ขั้นตอนกำรขึ้น-ลง เรือส ำรำญ  
1. เดินทำงถึงอำคำรผู้โดยสำรท่ำเรือแรก น ำพำสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคำน์เตอร์เช็คอิน ท่ำนจะได้รับ Sea Pass Card ที่จะใช้แทน

กุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตกำร์ด แทนกำรขึ้นและลงเรือในท่ำเรือถัดๆไป  

                  
 
 

2. น ำสัมภำระ(กระเป๋ำเดินทำง) ผ่ำนพิธีกำรเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับกำรเดินทำงที่สนำมบิน โดยติดป้ำย   Luggage Tag เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ทำงเรือล ำเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่ำน หรือท่ำนที่สะดวกจะถือกระเป่ำขึ้นไปเองก็สำมำรถท ำได้ (อำจต้องใช้
เวลำในกำรรอคอยในกำรล ำเลียงสัมภำระสู่ห้องพักของท่ำน) 

3. น ำพำสปอร์ต ส ำเนำพำสปอร์ต และใบ ตม. ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เช่นเดียวกับกำรเดินทำงออก โดยสำรเครื่องบิน (กรณี
ถือพำสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้ำหน้ำที่เรือจะเก็บพำสปอร์ตของท่ำนไว้ และจะคืนในวันเดินทำงกลับ พร้อมน ำกำร์ดห้องพักท่ำนรูดกับเครื่อง
บันทึก เพ่ือยืนยันว่ำท่ำนได้เป็นผู้ร่วมเดินทำงในทริปนี้ ของเรือส ำรำญ 

5. สำมำรถไปที่ห้องพักของท่ำนได้ทันที หรือจะให้บริกำรห้องอำหำรบุฟเฟ่ในทันทีท่ีขึ้นเรือส ำรำญ กรุณำศึกษำจุดซ้อมอพยพหนีภัย
ฉุกเฉินที่อยู่ด้ำนหลังประตูห้องพักของท่ำน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทำงตำมตำรำงเรือท่ีระบุไว้ จะมีกำรซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญำณดังขึ้น ให้ไปตำมจุดที่
ระบุไว้ใน Cruise Card โดยเจ้ำหน้ำที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพที่มีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป 

ขั้นตอนเคลียร์ค่ำใช้จ่ำย และรับพำสปอร์ตคืน 
1. คืนสุดท้ำยของกำรเดินทำง น ำกำร์ดห้องพักของท่ำน แจ้งช ำระค่ำใช้จ่ำย ที่ Reception เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ไป
ทั้งหมด ท่ำนสำมำรถช ำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต **กรณีช ำระบัตรเครดิต อัตรำแลกเปลี่ยน ตำมเงื่อนไขท่ีเรือก ำหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ำยที่เรือส ำรำญจะเทียบท่ำ จะแจ้งรับพำสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทำงเรือจะมีแจ้งจุดและเวลำที่รับหนังสือเดินทำง
คืนแก่ทุกท่ำน 

กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร Wifi บนเรือ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจำกท่ำเรือ สัญญำณโทรศัพท์ และ Internet ของท่ำนจะไม่สำมำรถใช้งำนได้ ทำงเรือจะมี WIFI แบบ 

Satellite ให้บริกำร อัตรำค่ำบริกำร 1 user / 1 เครื่อง ไม่สำมำรถแชร์สัญญำณกับเครื่องอ่ืนได้ 
สงวนสิทธิ์อัตรำค่ำบริกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง กรุณำเช็ครำคำที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้ำหน้ำที่บนเรือ (สัญญำณบำงพ้ืนที่อำจ

ไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอำหำร ลำนกิจกรรม จะมีสัญญำณมำกกว่ำในห้องพัก) 

ตัวอย่ำงกำร์ดห้องพัก 

 
หากกรณีการด์สญูหาย

กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง 

Guest Service 
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กรณีท่ีท่ำนเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมที่ให้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตสำมำรถเลือกเปิดใช้ได้ตำมประเทศท่ีเดินทำง โดยวนั

ปกติเรือจะล่องใกล้ชำยฝั่งซึ่งสำมำรถใช้งำนได้เป็นบำงช่วงแต่หำกเป็นวันที่เรือล่องน่ำนน้ ำสำกลจะไม่สำมำรถใช้งำนในลักษณะนี้ได้ 
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