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SIN - Kuala Lumper (Port-klang) – Penang – Phuket - SIN 

6 วนั 5 คนื 

อา.12 – ศ.17 มนีาคม 2566 
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โปรแกรมการลอ่งเรอื 

  

 

 

 

วนั อา.ที ่12 ม.ีค. 2566      ประเทศสงิคโปร ์(ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre)  

 

14.00 น. เชค็-อนิ ณ ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  

                     (ทา่นควรมาถงึทา่เรอืเพือ่เชค็อนิเขา้เรอืกอ่นเรอืออกอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 

การเดนิทางจากสนามบนิชางงไีปทีท่า่เรอื Marina Bay Cruise Centre สามารถเดนิทางดว้ย Taxi ใช ้

เวลาประมาณ 20 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 20 SGD(500 บาท) 

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

 

20.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  

 

ทกุทา่นจะตอ้งเขา้รว่มการซอ้มระบบรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืตามกฏของการลอ่งเรอืสากล 

1 ชัว่โมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง 

 

หลังจากนัน้ทา่นสามารถ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารหลกัจากทีโ่ชวอ์ยูบ่น บตัร Cruise Card 

ของทา่น หรอืเลอืกรับประทานทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาตไิดต้ามอธัยาศัย 

 

หลังจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั (ทา่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโต๊ะที ่Box Office ซึง่

ตัง้อยูโ่ซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรสีดตามบารต์า่งๆทัว่ทัง้ล าเรอืและพักผอ่นตามอธัยาศัย (หลังจากเรอื

ลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีและคาสโินจะเปิดใหบ้รกิาร) 
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ทา่นสามารถเขา้รว่มสนุกกบักจิกรรมตา่งๆ ทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้ทรปิจาก Rwc Daily 

หนังสอืพมิพป์ระจ าวันทีม่รีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น 

 

ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ Set Menu นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 อาหารสไตลเ์วสเทริน์  

และ ชัน้ 8 อาหารสไตลจ์นี  

 

 

 

วนั จ. ที ่13 ม.ีค. 2566       พอรต์คลงั กวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 

 

เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี้ 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ Set Menu นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 อาหารสไตลเ์วสเทริน์  

และ ชัน้ 8 อาหารสไตลจ์นี  

 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืพอรต์คลงั (Port Klang) ประเทศมาเลเซยี  

 

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื   
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สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเอง สามารถ ลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง ณ บรเิวณทา่เรอื 

พอรต์คลังจะมบีรกิาร แท๊กซี ่จากทา่เรอืเขา้ไปในตวั เมอืงกวัลาลมัเปอร ์(Kuala Lumpur) อกีดว้ย  

***กรณุากลบัถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง*** 

 

 

 

ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูด ้

จาก RWC Daily ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพกัของทา่น 

 

16.00 น. เดนิทางออกจาก ทา่เรอืพอรต์คลงั (Port Klang) ประเทศมาเลเซยี 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ 

 

หลังจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก (กรณุาส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตาม

บารต์า่งๆทัว่ทัง้ล าเรอื  หลังจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

วนั อ. ที ่14 ม.ีค. 2566       ปีนงั, ประเทศมาเลเซยี 

 

เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี ้

 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ Set Menu นานาชาต ิซึง่

ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 อาหารสไตลเ์วสเทริน์  และ ชัน้ 8 อาหารสไตลจ์นี  

 

07.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอื  

- เกาะปี นัง เ ป็นหนึ่งใน 13 รัฐ  ที่ประกอบขึ้น เ ป็น

สหพันธรัฐมาเลเซยีเดมิชาวมาเลยร์ุ่นแรกเรยีกว่าปูเลา
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วาซาต ูหรอืเกาะเดีย่ว ต่อมาพบในแผนทีเ่ดนิเรอื เรยีกว่า ปเูลาปีนัง หรอืเกาะหมาก และต่อมา

อังกฤษเรยีกว่า เกาะพรนิซอ์อฟเวลส ์จอรจ์ทาวน์ (George Town) เมอืงหลวงของปีนัง เป็น

เมอืงแห่งมรดกโลกพรอ้มกับเมอืงมะละกา ดว้ยวัฒนธรรมของยุคอาณานคิมอังกฤษไวต้ัง้แต่

ปลายศตวรรษที ่18 จงึท าใหปี้นังยงัคงมกีลิน่อายความเป็นตะวันตกจนถงึปัจบุนัใหเ้ราไดเ้ห็น 

 

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื 

 

สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเอง สามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื 

และ ***กรณุากลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง*** 

 

16.00 น. เรอืออกจาก เกาะปีนงั, ประเทศมาเลเซยี 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ 

 

หลังจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก (กรณุาส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตาม

บารต์า่งๆทัว่ทัง้ล าเรอื  หลังจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

วนั พ. ที ่15 ม.ีค. 2566        ภเูก็ต, ประเทศไทย เดนิทางมาเช็คอนิลงเรอืที ่ Patong Bay 

 

เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้ 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ Set Menu นานาชาต ิซึง่

ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 อาหารสไตลเ์วสเทริน์  และ ชัน้ 8 อาหารสไตลจ์นี  
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08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่เรอื Patong Bay จงัหวดัภเูก็ต ประเทศไทย 

 

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื   

 

สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเอง สามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื 

และ ***กรณุากลับถงึเรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง*** 

   

                     เมอืงภเูก็ต ประเทศไทย 

- ภเูกต็ ไดช้ือ่วา่เป็นไขม่กุแหง่อนัดามนั เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลก ในดา้นความสวยงาม

ของทวิทศัน ์และหาดทราย น ้าทะเลสฟ้ีาใส พรอ้มดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่วครบ

ครัน  

- เป็นเกาะใหญท่ีส่ดุของประเทศไทย มฐีานะเป็นจังหวดัหนึง่ในภาคใต ้ตัง้อยูท่างชายฝ่ังทะเล

ตะวันตกของประเทศไทยในน่านน ้าทะเลอนัดามนั มหาสมทุรอนิเดยี มพีืน้ทีป่ระมาณ 543 ตาราง

กโิลเมตร ความยาวสดุของเกาะภเูกต็วดัจากทศิเหนอืถงึทศิใตป้ระมาณ 48.7 กโิลเมตร และ

สว่นกวา้งทีส่ดุวดัจากทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกประมาณ 21.3 กโิลเมตร  

- ภเูกต็แบง่ออกเป็น 3 อ าเภอ คอื อ าเภอเมอืง อ าเภอถลาง และอ าเภอกะทู ้ปัจจบุนัภเูก็ตเป็นเมอืง

ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วมนัีกทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตหิลั่งไหลไปเยีย่มเยอืนปีละหลาย

ลา้นคน 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้ 

 

หลังจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก (กรณุาส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตาม

บารต์า่งๆทัว่ทัง้ล าเรอื  หลังจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 
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20.00 น. เดนิทางออกจาก ทา่เรอื ป่าตอง เบย ์(Patong Bay) จังหวัดภเูกต็ ประเทศไทย 

 

วนั พฤ. ที ่16 ม.ีค. 2566     นา่นน า้สากล – สนกุกบักจิกรรมตา่งๆบนเรอื 

 

เชา้/กลางวัน    ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี ้

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ Set Menu นานาชาต ิซึง่

ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 อาหารสไตลเ์วสเทริน์  และ ชัน้ 8 อาหารสไตลจ์นี  

 

วันนีเ้รอืจะลอ่งอยูใ่นน่านน ้าสากลตลอดทัง้วัน ทา่นสามารถพกีผอ่นและรว่มกจิกรรมตา่งๆบนเรอืไดอ้ยา่ง

เต็มอืม่  

 

 

      

             ทา่นสามารถเขา้รว่มกจิกรรมทีท่างเรอืจัดใหห้รอืพักผอ่นไดต้ามอธัยาศัย 
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กจิกรรมบนเรอื 

 

 

             

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจดัให ้

 

หลังจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก (กรณุาส าารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีด  

                     ตามบารต์างๆทั่วทัง้ ล าเรอื หลงจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

 

  

**เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 
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ชว่งค ่า เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพกีของทา่น ใหท้า่นน ากระเป๋าเดนิทางของ

ทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปทีท่า่เรอืในวันรุง่ขึน้ (สิง่ของทีท่า่นจ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวัน

ใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื 

 

               ** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตันเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก** 

 

วนั ศ. ที ่17 ม.ีค. 2566  มารนีา่เบยค์รซู เซ็นเตอร,์ ประเทศสงิคโปร ์

 

เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี ้

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) หอ้งอาหารแบบ Set Menu นานาชาต ิซึง่

ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 อาหารสไตลเ์วสเทริน์  และ ชัน้ 8 อาหารสไตลจ์นี  

 

10.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื Marina Bay Cruise Centre ประเทศสงิคโปร ์  

หลังจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ กระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่ง

หลังจากนัน้เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระกอ่นออกจากทา่เรอื** 

 

**************************************************************************** 

** ราคาหอ้งพักแบบพกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง ** 

12-17 มนีาคม 2566 

 

*โปรโมชัน่  

ราคาบาท / ทา่น 
ราคาพกั 

 2 ทา่น/หอ้ง 
ราคาพกั 

 3 ทา่น/หอ้ง 
ราคาพกั 

 4 ทา่น/หอ้ง พักเดีย่ว 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง(Inside) 35,500 35,500 35,500 35,500 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง (Balcony) 62,500 62,500 62,500 62,500 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีงดลีักซ ์  

(Balcony Deluxe) 
65,500 65,500 65,500 65,500 

 

**ราคานีไ้มร่วมภาษีทา่เรอื ทา่นละ 3,650 บาท** 

**โปรดตรวจสอบหอ้งพกักบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการจอง** 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิสเ์รอื SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony 

และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป (ช าระบนเรอื) 
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เงือ่นไขการจอง 

1. ช าระคา่เรอืเต็มจ านวน หลังจากไดรั้บการยนืยนั 

2. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจอง และ จ านวนหอ้งวา่ง 

3. การไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม โปรแกรม หรอื อาหารบางมือ้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี  

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

**ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลง 

กรณียกเลกิการเดนิทางทาง บรษัิทฯ เรยีกเก็บเงนิ 100% ทกุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

    1.   หอ้งพักบนเรอืส าราญ 5 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 

    2.   อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 

    3.   คา่ภาษีทา่เรอื 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิส ์SGD 21 /คน/คนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony  

2. และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป 

3. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

4. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 

5. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 

6. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

7. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

9. คา่ตรวจ Antigen Rapid Test 
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หมายเหต ุ

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื(เด็กทารกควรมอีายอุยา่งต า่ 6 เดอืน 7วัน) 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวันเดนิทางกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ให ้เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพ อากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาสงิคโปร ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกี

ครัง้ 

8.หากผูเ้ดนิทางพบผลโควดิเป็นบวก ระหวา่งการเดนิทาง ทางบ. ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

นอกเหนอืจากโปรแกรมทีเ่ลอืกท าการจองดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มร่ถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ 

ไดท้ัง้ส ิน้ 

9. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หนงัสอืเดนิทางและวซีา่  

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วันกอ่นการเดนิทาง 

• ประเทศทีค่ณุจะเดนิทางอาจตอ้งท าวซีา่เพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทนวางแผนการทอ่งเทีย่วของคณุ

กอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

 

บตัรเดรคติ  

การใชจ้า่ยบนเรอืส าราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ   SGD   ซึง่สามารถท ารายการผา่นบตัรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีน

เชือ่มกบับตัร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

 

เงนิสด  

ราชอาณาจกัรไทยอนุญาตใหท้า่นน าเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 บาท หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะใช ้

จา่ยมากกวา่นีต้อ้งแจง้และส าแดงกบัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้า่ยบนเรอืตอ้งน าเงนิ

สดขัน้ต า่ 150 USD (รายละเอยีดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืส าราญ) โดยวันกอ่นเรอืจะเทยีบทา่

วันสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและท ารายการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 
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ประกนัภยั  

แนะน าใหซ้ือ้ประกนัการเดนิทาง 

 

อณุหภมู ิ  

สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง 

 

เวลาทอ้งถิน่      

เวลาบนเรอืส าราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงในแตล่ะวัน ตามเขต

น่านน ้าแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสอืพมิพป์ระจ าวันบนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

 

สกลุเงนิ    

บนเรอืส าราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ SGD  

 อตัราแลกเปลีย่น 27.33 บาท ตอ่ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วันที ่วันที ่01 พ.ย. 65 อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 

 

หากทา่นใชบ้ตัรเครดติในการช าระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

 

กระแสไฟฟ้า มทีัง้กระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง้แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม  

ดังรปู (แนะน าใหเ้ตรยีมหวัแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

ภาษา  

บนเรอืส าราญใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

   

น า้ดืม่  

บนเรอืมนี ้าดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวด  

 

อาหาร  

ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและเวลาเป็นไปตามทีเ่รอืก าหนด โดย
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จะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวนั เย็น ค ่าจนถงึดกึใหบ้รกิาร สบัเปลีย่นกนัตามมือ้อาหารตลอดทัง้วัน หรอืมือ้อาหารเย็นทา่น

อาจเลอืกรับประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอาหารหลักทีจ่ะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทา่น โดยจะ Open seating 

โดยจะสมัพันธก์บัการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ทา่นทีท่านอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทาน

อาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 

** คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งท าการจองเพิม่เตมิบนเรอืส าราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมือ้

อาหารและราคาทีเ่รอืก าหนด 

 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม   

ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

 เตรยีมส าเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนือ่งจากวันแรกทีท่ าการเชค็อนิหนังสอืเดนิทางตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยี

เก็บ ส ารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์การลงเรอื 

 เงนิสด/ บตัรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกนัการเดนิทาง ประกนัอบุตัเิหต ุ

 ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจ่ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

 

สิง่ทีค่วรเตรยีม   

แวน่ตา, แวน่กนัแดด, รม่, หมวก, ครมีกนัแดด และเสือ้คลมุกนัหนาว เนือ่งจากบนเรอือาจมลีมแรง 

 ยาประจ าตวั ทีม่รีายละเอยีดก ากบั 

 อปกุรณ์อาบน ้า ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง 

 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตวั  

 ชดุวา่ยน ้า 
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สิง่ทีไ่มอ่นญุาตใหน้ าข ึน้และลงเรอื  

• ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

• ตัวส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน้ 

• เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว ์

• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

 

เครือ่งแตง่กาย  

• การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตวัไดต้ามสบายในชว่งกลางวันและทีท่า่เรอืเพือ่รว่มโปรแกรมทรปิกบัทาง

เรอืทีไ่ดท้ ารายการจองไว ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการเชญิทานอาหารเหมอืนไป

รับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรอืจงึขอความรว่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึง่ทางการได ้

 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก น าพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะ 

2. ไดรั้บ Cruise Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถดัๆไป  

3. น าสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิป้าย   Luggage 

Tag เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืล าเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอืกระเป่าขึน้ไปเองก็

สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการล าเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

4. น าพาสปอรต์ ส าเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการเดนิทางออก โดยสาร

เครือ่งบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

5. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเกบ็พาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มน าการด์หอ้งพัก

ทา่นรดูกบัเครือ่งบนัทกึ เพือ่ยนืยนัวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินี ้ของเรอืส าราญ 

6. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืส าราญ กรณุาศกึษาจดุ

ซอ้มอพยพหนภียัฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

7. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภียั หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดังขึน้ 

ใหไ้ปตามจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีบัผูพั้กในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไม่

แลว้แตก่รณี 

 

ข ัน้ตอนเคลยีคา่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง น าการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ช าระคา่ใชจ้า่ย ที ่Reception เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอด

คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ 

**กรณีช าระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 
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2. กอ่นวันสดุทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลาทีรั่บ

หนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอืจะม ีWIFI 

แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อตัราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกบัเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเชค็ราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กบัเจา้หนา้ทีบ่นเรอื (สญัญาณบางพืน้ที่

อาจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 

กรณีทีท่า่นเลอืกใช ้Pocket Wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศทีเ่ดนิทาง 

โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป็นบางชว่งแตห่ากเป็นวันทีเ่รอืลอ่งน่านน ้าสากลจะไมส่ามารถใช ้

งานในลกัษณะนีไ้ด ้

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
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อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


