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แพ็คเกจเรือส ำรำญ Quantum Of The Seas, Cruise Only 5 วัน 4 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - พอร์ทคลัง - ปีนัง (มำเลเซีย) - สิงคโปร์  

 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที่ 16-20 ม.ค. 63     รำคำเริ่มต้นที่ 18,888 บำท (ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง) 
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วันที่ 1           ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่ำเรือ มำรีน่ำ เบย์ ครูสเซนเตอร์) 
เช้ำ เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลา

ท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise 
Center (MBCCS)  เพ่ือท าการเช็คอินขึ้นเรือ ท าการติด Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือ
ส าราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนั้น ลูกค้าน าตั๋วเรือเช็คอินและรับ Sea pass card และผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นขึ้นสู่เรือส าราญ 

16.30 น. เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์   
(ท่านควรมาถึงท่าเรือเพ่ือเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)  

Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 

 
 

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

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 14 ของเรือส าราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 11 
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วันที่ 2        ท่ำเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มำเลเซีย 

เช้า และ กลางวัน   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 
** ห้องอาหาร The Grande, Silk, 
Chic, American Icon 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 14 ของเรือส าราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 11 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ พอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงาน

จะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลา
เรือจอด 1 ชั่วโมง  ณบริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ ไม่
ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Cruise Compass 
ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

 
พอร์ตคลัง หรือ เปอลำบูฮันกลัง  มีชื่อเดิมว่า พอร์ตสเวตเตนแฮม (อังกฤษ: Port Swettenham) เป็นเมืองและ
ประตูหลักทางทะเลสู่มาเลเซีย ยังเป็นท่าเรือที่ใหญ่และคับคั่งที่สุดของประเทศ เศรษฐกิจของเมืองเกี่ยวข้องกับ
กิจการด้านท่าเรือ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองคลังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 6 กม. และห่างจากกัวลาลัมเปอร์ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 38 กม. อยู่ในรัฐเซอลาโงร์ 

 

http://www.cruisedomain.com/
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
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17.30 น. เรือออกจากพอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย 
วันที่ 3            เมืองปีนัง, ประเทศมำเลเซีย 

เช้า, กลางวัน ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 
** ห้องอาหาร The Grande, Silk, 
Chic, American Icon 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only  
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 14 ของเรือส าราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 11 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ส าหรับท่านที่ท าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงาน
จะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลา
เรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือ
สามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย สามารถดูได้จาก Cruise Compass ตาราง
กิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
"ปีนัง" เป็นหนึ่งใน 13 รัฐ ที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย เดิมชาวมาเลย์รุ่นแรกเรียกว่า ปูเลาวาซาตู หรือ
เกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแผนที่เดินเรือ เรียกว่า ปูเลาปีนัง หรือเกาะหมาก ต่อมาอังกฤษเรียกว่าเกาะพรินซ์ออฟ
เวลส์จอร์จทาวน์ (George Town) เมืองหลวงของปีนัง เป็นเมืองแห่งมรดกโลกพร้อมกับเมืองมะละกา ด้วย
วัฒนธรรมของยุคอาณานิคมอังกฤษไว้ตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 18 จึงท าให้ปีนังยังคงมีกลิ่นอายความเป็นตะวันตก
จนถึงปัจุบันให้เราได้เห็น 
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ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ า ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส าหรับผู้ที่
ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, 
ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นNorth star, Ripcore 
Ifly, Flow Rider และอ่ืนๆได้ 

    
19.00 น. เรือออกจากเมืองปีนัง, ประเทศมาเลเซีย 

วันที่ 4           ล่องน่ำนน  ำสำกล  
เช้า,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารที่ทางเรือได้จัดให้ไว้ 

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

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีชัน้ 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 14 ของเรือส าราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 

** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 11 
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มท่ีได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ า ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส าหรับผู้ที่
ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, 
ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถ เล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็น North star, Ripcore 
Ifly, Flow Rider และอ่ืนๆได้ 
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เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคืน 
ช่วงค่ ำ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน ากระเป๋าเดินทางของท่านวาง

ไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น  (สิ่งของที่ท่านจ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ใน
กระเป๋าถือ)  ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก ** 

วันที่ 5        เดินทำงถึงประเทศสิงคโปร์ 
เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้                         

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

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 14 ของเรือส าราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4  

** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 11 

08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลง 
  จากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง 

**กรุณำตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ** 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) วันที่ 16-20 ม.ค. 63 
ประเภทห้องพัก ท่ำนที่ 1 ท่ำนที่ 2 พักเดี่ยวท่ำนละ 

ห้องพักแบบมีระเบียง 23,888.- 23,888.- 43,888.- 
ห้องพักแบบไมม่ีหน้ำต่ำง 18,888.- 18,888.- 33,888.- 

ตรวจสอบห้องพักกับเจ้ำหน้ำที่ทุกครั งก่อนท ำกำรจอง ห้องมีจ ำนวนจ ำกัด 
 

อัตรำนี เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
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ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 

 
                       Inside Stateroom                         Balcony Stateroom 

 

เงื่อนไขกำรจอง 
1. ช ำระเต็มจ ำนวนทันที หลังจำกได้รับกำรยืนยันห้องพัก 
2. ยกเลิกหลังกำรยืนยันและช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีทา่เรือ และ ทิปพนักงานบนเรือ 
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 
2. ค่ารถรับส่งจาก (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
5. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
6. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
7. โปรแกรมซิตี้ทัวร์ ที่ประเทศสิงคโปร์ รายการเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด 
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
หมำยเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
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4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงิน 
ค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน
เฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
4การยกเลิก และคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
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4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 
 
 

หนังสือเดินทำงและวีซ่ำ  ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องท าวีซ่าเพ่ือเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการ
ท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือส าราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล  USD  ซึ่งสามารถท ารายการผ่านบัตรเครดิตที่ได้
ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Sea Pass card ก่อนเดินทางได้ 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านน าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท หากมี
ความจ าเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและส าแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขา
ออก โดยการใช้จ่ายบนเรือต้องน าเงินสดขั้นต่ า 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
เส้นทางและแบรนด์เรือส าราญ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่าวันสุดท้าย ต้องตรวจสอบและท ารายการ
ทั้งหมดให้เสร็จสิ้น 

ประกันภัย แนะน าให้ซื้อประกันการเดินทาง 

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

เวลำท้องถิ่น     เวลาบนเรือส าราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
วัน ตามเขตน่านน้ าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ าวันบนเรือ หรือ
ประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือส าราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน USD   อัตราเทียบ 31.95 บาท ต่อ 1 USD 
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 18 เม.ย. 62 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากท่านใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ 

ใบเตรียมตัวกำรเดินทำง  ล่องเรือส ำรำญ  
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กระแสไฟฟ้ำ มีทั้งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ทั้งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป  
(แนะน าให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 
 
 
 
 

  ภำษำ บนเรือส าราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  อำหำร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไป
ตามท่ีเรือก าหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น ค่ าจนถึงดึกให้บริการ สับเปลี่ยนกันตามม้ือ
อาหารตลอดทั้งวัน หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่จะ
มีระบุไว้ใน Sea Pass card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ 
ห้องโรงละครหลัก ท่านที่ทานอาหารรอบแรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชม
การแสดงรอบหลัง 
** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษลูกค้าต้องท าการจองเพ่ิมเติมบนเรือส าราญ ค่าใช้จ่าย
เป็นไปตามมื้ออาหารและราคาที่เรือก าหนด 

สิ่งท่ีต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือน 

 เตรียมส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ท าการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของทุก
ท่านจะถูกเรียกเก็บ ส ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 

 ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 
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สิ่งท่ีควรเตรียม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรืออาจมีลมแรง 

 ยาประจ าตัว ที่มีรายละเอียดก ากับ 

 อุปกรณ์อาบน้ า ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่ส ารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน้ า 

สิ่งท่ีไม่อนุญำตให้น ำขึ น
และลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งท่ีมี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด 

เครื่องแต่งกำย  การแต่งกายท้ังชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและท่ีท่าเรือเพ่ือร่วม
โปรแกรมทริปกับทางเรือที่ได้ท ารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทาน
อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   
smart casual หรือก่ึงทางการได้ 

 หากเป็นเส้นทางที่ล่องเรือมากกว่า 5 คืน จะมีวันกัปตันไนท์ หรือกาล่าไนท์ เชิญทุกท่านให้เข้า
ร่วมงานแนะน าให้ผู้หญิงสวมชุดราตรี ผู้ชายใส่สูท และเนคไท 

 

ขั นตอนกำรขึ น-ลง เรือส ำรำญ  
1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Sea Pass Card ที่จะใช้แทน

กุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

       
ตัวอย่ำงกำร์ดห้องพัก 

 

หำกกรณีกำร์ดสูญหำยกรุณำ
ติดต่อแจ้งทำง Guest Service 
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2. น าสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ทางเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถท าได้ (อาจต้อง
ใช้เวลาในการรอคอยในการล าเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. น าพาสปอร์ต ส าเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่องบิน 
(กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน าการ์ดห้องพักท่านรูดกับ
เครื่องบันทึก เพ่ือยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือส าราญ 

5. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ในทันทีที่ข้ึนเรือส าราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนี
ภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตามจุด
ที่ระบุไว้ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพที่มีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป 

ขั นตอนเคลียร์ค่ำใช้จ่ำย และรับพำสปอร์ตคืน 
1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น าการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช าระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป
ทั้งหมด ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต **กรณีช าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขท่ีเรือก าหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือส าราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนังสือ
เดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร Wifi บนเรือ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดังนี  
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ 

Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอ่ืนได้ 
สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพ้ืนที่

อาจไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 

 

กรณีท่ีท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมท่ีให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศท่ีเดินทางโดยวันปกติ
เรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ าสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได้ 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 

ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มควำมคุ้มครองไดม้ำกขึ น... 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่  
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมำยเหตุ / Remark 

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก นับจากเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย /  

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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หมำยเหตุ / Remark 
1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน/ Pre-existing 
medical conditions are not covered. 
2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทาง บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความจ าเป็น และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามก าหนดการ / Global Travel Insurance Plus covers loss 
while abroad only. Except Clau se No.5: Flight cancellation, 
Company will cover all necessary and unavoidable cost of cancelled flight prior departure. 
3.ความคุ้มครองพิเศษข้ึนกับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก / The coverage is as per the Plan Purchased. 
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