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ทัวร์ล่องเรือส ำรำญ Quantum of the seas 3 วัน 2 คืน (Vol.1) 
เส้นทำง สิงคโปร์ - ล่องน่ำนน  ำสำกล - แหลมฉบัง(ไทย) 

                                โดยสำยกำรบิน สิงคโปร์แอร์ไลน ์
 

 

ทัวร์ Full Board มีเจำ้หน้ำทีท่ัวรอ์ ำนวยควำมสะดวก 
อัตรำนี ไม่รวม ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่ำแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ - ค่ำ WIFI บนเรือ 

 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 

 

โปรโมชั่น จอง และช ำระยอดเต็ม ภำยใน 15 พ.ย. 62 รับส่วนลด 1,000 บำท ตอ่ท่ำน จำกรำคำปกติ 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่9-11 ม.ค. 63              รำคำเร่ิมต้นที่ 18,900 บำท    (ห้องมีหน้ำต่ำง ววิทะเล) 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินซำงฮี - ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center สิงคโปร์ - ลงเรือ 

Quantum of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Boarding 17.00 PM 

วันที2่ 
At Sea (Cruising) เรือส ำรำญล่องบนน่ำนน  ำสำกล อิสระให้ท่ำนสนุกกับกิจกรรมบนเรือส ำรำญ อำทิ ห้องออก

ก ำลังกำย, คำสิโน, สระน  ำกลำงแจ้ง - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที8่ Arrival 13.00 PM - อ ำลำเรือส ำรำญ - มีรถบริกำรส่งที่กรุงเทพฯ (จุดส่งตำมที่บริษัทฯก ำหนดเพียงจุดเดียว) 

 
 
05.00 น. *** นัดพบท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นท่ี 4 ประตู 5 โรล K ส าหรับสาย

การบินสิงคโปร์ 
    

** มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ ** 
วันเดินทำง จุดหมำยปลำยทำง โดยเที่ยวบิน เวลำออกเดินทำง เวลำถึงที่หมำย 
09 ม.ค. 63  BKK - SIN SQ973 09.40 13.05 

น  ำหนักกระเป๋ำ 30 กก /ท่ำน*  (SQ) 
09.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ด้วย เ ท่ี ย ว บิ น SQ973 มี

อาหารร้อนบริการบนเครื่องบิน 
13.05 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง กรุณาปรับเวลา

ให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ท่าเรือ 
Marina Bay Cruise Center (MBCCS) เพื่อท าการเช็คอินขึ้นเรือ ท าการติด Tags กระเป๋าและโหลด
สัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือส าราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนั้น ลูกค้าน าตั๋วเรือเช็คอิน

วันที่ 1      ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์) 
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และรับ Sea pass card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นขึ้นสู่เรือส าราญ 
17.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์   

(ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) 
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 

 
 

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

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 14 ของเรือ Suite Only 
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือส าราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ท่ีบริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ท่ีบริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ท่ีบริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 11 
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เช้ำ,กลำงวัน,เย็น   รับประทานอาหารท่ีทางเรือได้จัดให้ไว้ 
** ห้องอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 14 ของเรือ Suite Only 
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือส าราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ท่ีบริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ท่ีบริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ท่ีบริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 11 

ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมท่ีจัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรด
ค่ า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าท่ีห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัด
เครื่องเล่นไว้พร้อมส าหรับผู้ท่ีต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านท่ีต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระ
น้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ท่ีชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถ
เล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นNorth star, Ripcore Ifly, Flow Rider และอื่นๆได ้

 

วันที่ 2       ล่องน่ำนน  ำสำกล   
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   เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคืน 

ช่วงค่ ำ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน ากระเป๋า 
  เดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น  (สิ่งของท่ีท่าน 
  จ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)  ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋า 
  เดินทางลงด้วยตนเอง ไม่จ าเป็นต้องวางไว้ท่ีหน้าห้องพกั ** 

 
 
เช้ำ  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้ 
** ห้องอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 14 ของเรือ Suite Only 
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือส าราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ท่ีบริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ท่ีบริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ท่ีบริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีชั้น 11 
13.00 น. ถึงท่าเรือแหลมฉบัง /กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

**หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทาง 
ของท่านด้านล่างหลังจากนั้น พาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชกลับกรุงเทพมหานครโดยปลอดภัย** 
มีรถบริกำรส่งที่กรุงเทพฯ (จุดส่งตำมทีบ่ริษัทฯก ำหนดเพียงจุดเดียว) 

**กรุณำตรวจสอบสัมภำระก่อนออกจำกท่ำเรือ 
 
 

 

 วันที่ 3        ท่ำเรือแหลมฉบัง เดินทำงถึงประเทศไทย 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS301019 

Page 6 of 14  

อัตรำค่ำบริกำร บำท ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) 
วันที่ 9-11 ม.ค. 63           

ท่ำนที่ 1-2 
โปรโมขั่น จอง และช ำระยอดเต็ม

ภำยใน 15 พ.ย. 62 เท่ำนั น 
ห้องพักแบบมีระเบียง 21,900.- ลดเหลือ 20,900.- 
ห้องพักแบบมหีน้ำต่ำง 18,900.- ลดเหลือ 17,900.- 

 

ตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการจอง ห้องมีจ านวนจ ากัด  

อัตรำนี เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

 

ตัวอย่ำงห้องพักบนเรือส ำรำญ Quantum of the seas 

   
              ห้องมีหน้ำต่ำง Ocean view stateroom     ห้องมีระเบียง  Balcony stateroom 
 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตัว๋เครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยงัไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
1.ห้องพักบนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2.อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3.ค่าภาษีท่าเรือ 
4.ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
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5.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ 
6.ค่ารถรับส่งจาก สนามบินสิงคโปร์ - ท่าเรือ  
7.ค่ารถรับส่งจากท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ 
8.หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทย 
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
1. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
2. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
4. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
6. 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 
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 

 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับจากวันจอง
ทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทาง
ได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ 
หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
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เงื่อนไขกำรยกเลิก 
1.ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
2.ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ 

คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 

3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 

3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

3.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน

การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ

ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

3.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน 

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล 

เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 
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หนังสือเดินทำงและวีซ่ำ  ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องท าวีซา่เพื่อเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการท่องเที่ยว
ของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือส าราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเปน็เงินสกลุ  USD  ซึ่งสามารถท ารายการผา่นบัตรเครดิตที่ได้
ลงทะเบียนเชื่อมกับบตัร Sea Pass card ก่อนเดินทางได ้

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านน าเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 บาท หากมีความ
จ าเป็นทีจ่ะใช้จา่ยมากกวา่นี้ต้องแจ้งและส าแดงกับเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออก โดยการ
ใช้จ่ายบนเรือต้องน าเงินสดขั้นต่ า 150 USD (รายละเอียดอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางและแบรนด์เรือ
ส าราญ) โดยวนัก่อนเรือจะเทียบท่าวนัสุดท้าย ต้องตรวจสอบและท ารายการทั้งหมดให้เสร็จสิน้ 

ประกันภัย แนะน าให้ซื้อประกันการเดินทาง 

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

เวลำท้องถิ่น     เวลาบนเรือส าราญจะใช้เวลาทอ้งถ่ินจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวนั 
ตามเขตน่านน้ าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนงัสือพิมพ์ประจ าวันบนเรือ หรือประกาศจาก
ทางเรือ  

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

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

  ภำษำ บนเรือส าราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  อำหำร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเปน็ไปตามที่เรือ
ก าหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเชา้ กลางวนั เย็น ค่ าจนถึงดึกให้บริการ สับเปลี่ยนกันตามมื้ออาหารตลอดทั้ง
วัน หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่จะมีระบุไวใ้น Sea Pass 
card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ ห้องโรงละครหลัก ท่านที่
ทานอาหารรอบแรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 
** ค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษทลูกค้าต้องท าการจองเพิ่มเติมบนเรือส าราญ ค่าใช้จ่าย
เป็นไปตามมื้ออาหารและราคาที่เรือก าหนด 

ใบเตรียมตัวกำรเดินทำง   ล่องเรือส ำรำญ  
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สิ่งที่ต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน 

 เตรียมส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวนัแรกที่ท าการเชค็อินหนังสือเดินทางตัวจริงของทุกท่านจะ
ถูกเรียเก็บ ส ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ายติดกระเปา๋สัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 

 ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

สิ่งที่ควรเตรียม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกนัแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรืออาจมีลมแรง 

 ยาประจ าตัว ที่มีรายละเอียดก ากับ 

 อุปกรณ์อาบน้ า ของใชส้่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่ส ารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน้ า 

สิ่งที่ไม่อนุญำตให้น ำขึ นและ
ลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกบัเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไมเ่กิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวส ารองไฟ Power Bank ห้ามโหลดลงกระเปา๋ใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเทา่นัน้ 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งที่มี และไมม่ีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทเุรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด 

เครื่องแต่งกำย  การแต่งกายทั้งชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและที่ท่าเรือเพื่อร่วมโปรแกรมทริป
กับทางเรือที่ได้ท ารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ าที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทานอาหาร
เหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   smart casual 
หรือก่ึงทางการได ้

 หากเป็นเส้นทางทีล่่องเรือมากกว่า 5 คืน จะมีวนักัปตนัไนท์หรือกาล่าไนท์ เชิญทุกทา่นให้เข้าร่วมงาน
แนะน าให้ผู้หยิงสวมชดุราตรี ผูช้ายใสสู่ท และเน็คไท 
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ขั นตอนกำรขึ น-ลง เรือส ำรำญ 
1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Sea Pass 

Card ท่ีจะใช้แทนกุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

       
 
2. น าสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางท่ีสนามบิน โดยติดป้าย   Luggage 

Tag เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทางเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านท่ีสะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเอง
ก็สามารถท าได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการล าเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

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

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าท่ีเรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน าการ์ดห้องพัก
ท่านรูดกับเครื่องบันทึก เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือส าราญ 

5. สามารถไปท่ีห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีท่ีขึ้นเรือส าราญ กรุณาศึกษาจุด
ซ้อมอพยพหนีภัยฉุกเฉินท่ีอยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดัง
ขึ้น ให้ไปตามจุดท่ีระบุไว้ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพท่ีมีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วย
หรือไม่แล้วแต่กรณีไป 

ขั นตอนเคลียร์ค่ำใช้จ่ำย และรับพำสปอร์ตคืน 
1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น าการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช าระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยอด
ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ไปท้ังหมด ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีช าระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขท่ีเรือก าหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือส าราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาท่ี
รับหนังสือเดินทางคืนแก่ทุกท่าน 
 
 

ตัวอย่ำงกำร์ดห้องพัก 

 
หำกกรณีกำร์ดสูญหำย
กรุณำติดต่อแจ้งทำง 
 Guest Service 
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กรณีลูกคำ้ต้องกำรใช้บริกำร Wifi บนเรือ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดังนี  
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะ

มี WIFI แบบ Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอื่นได้ 
สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาท่ีแน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าท่ีบนเรือ 

(สัญญาณบางพื้นท่ีอาจไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 

 

กรณีท่ีท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมท่ีให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศท่ี
เดินทาง โดยวันปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันท่ีเรือล่องน่านน้ าสากลจะไม่
สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได  ้
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เพ่ือกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 

ด้วยประกันกำรทำงเดินเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกขึ น... 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางท่ัวโลก”  โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ี ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า  
1 สัปดาห์  และกรุณาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแล้ว 

ซื้อประกันภัย 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 บริษัทฯจะจ่ายค่าใช้จ่าย 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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